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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم  `.  ގުތު  އްދަލުވުމަށް މިވަނީ. މިއަދުގެ މި ބަ ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށު  13ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  الّسالم 

ދާއިރާގެ އިއްޒަ  ވިލިނގިލީ  ބޭފުޅުންނަކީ  ތިއްބެވި  މެންބަރު ސަވަޑައިގެން  ދާއިރާގެ  ތްތެރި  ޙުސައިން، ގުރައިދޫ  ޢުދު 

ރު  ންވޭރު އުތު ، ހެރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުމަތިވެރި ދާއި  ،މް ރިޟާންބަރު އިބްރާހީއިއްޒަތްތެރި މެ

މުޢިއްޒު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެމެންބަރު އިބްރާހީރި   އިއްޒަތްތެދާއިރާގެ  މަޙްމޫދް، އިއްޒަތްތެރި   މް  މެންބަރު ޖީހާން   

 އުތުރު ދާއިރާގެ.  މާފަންނު  ،ހުމީޔާޒު ފައިމްތިއަޅުގަނޑު  އަދި   މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ރާގެ އިއްޒަތްތެރިފޮނަދޫ ދާއި

އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންޑާގަޖެންއާދެ!  ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  މިވަނީ  ނިންމުއި  ވާގޮތެއްގެ  ގެ  މެއްގައި 

އަޅު ތާ މަތިން  އެކުލަވާލި  އަޅުވަލެއްގައިގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ޖުޑީޝަރީ  ވާ  ތެރޭ ޑޭޓުމެން  ކޮމިޓީގެ ގަނޑުމެންގެ  ގައި  ގެ 

މުއައްސަސާތަކާ އެކިއެކި  ތެބައްދަލުކުރާ، ކޮމިޓީ  ހިމެނޭ  ކުރާ ކުރުމުގެ  އިޙްން  ކޮމިޓީގެ  ތެރޭގައި  ރެއިން  ތިޞާސްގެ 

ތެރެއިން މުއައްސަސާތަކުގެ  ބޭފުހިމެނޭ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް   ންނާ ޅު 

  މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެ އަރުވާފައިވާނީ. އެހެންވީމާ،  ވަތު  ޢުޅުގަނޑުމެން ދަ އަންނަށްބޭފުޅު  އެ   ބައްދަލުކޮށްލުމެއް. 

ވަޑައިގެކޮމި  ނަށްބޭފުޅުން އެ ޓީއަށް  އެބަ  ން،  ވަޑައިގެން  ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް  ބޭފުޅުން    އެ  ވި.ބެ ތިއް  ބޭފުޅުން 

މި މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ކުރިން  ފާހަގަކޮވަގުދެންނެވުމުގެ  ބޭނުށްތު  ވާހަކަފުޅެއް  ލަން  ންފުޅުވާ 

ކުރުށްވަނީއޮތްކަމަ އެކަން  ނަމަ  އެ  ކޮށްލުމަށްފަހުގައި ގޮތަކަށް  ތެރެއަށް    އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ދަންނަވާނީ.އިގެންދެއްވުވަޑަ ފު  މަށް  ޒަރީރު  މެންބަރު  އެދިވަޑައިގެންޞަރުއިއްޒަތްތެރި  އޮތީމަ.  ތަކަށް  ފައި 

ޖުޑީޝައެހެ  ފަހު(ކަށްވަގުތުކޮޅަ) މިވަގުތު  އެންވީމާ،  ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ތެރެއަށް  ލް 

ދަންނަވާލަދެއްވުޑަވަ އެއިގެންދެއްވުމަށް  މެންނަށް އަޅުގަނޑުމިވަގުތުގައި  އާދެ!    ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ދެން.  ން 

މެންބަރު  ގެންފިވެވަޑައިބައިވެރި އިއްޒަތްތެރި  ކެޙުސައިން  ލީ  ޢަ ،  ދާއިރާ.  އެއީ   `.   ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ންދޫ 

عليكم  ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި    ކުރިއަށް މިމި  މެއް  ޓީގެ ބައްދަލުވުކޮމިރީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަ  الّسالم 

މެންޑޭބައްދަލު ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝަރީ  މުއައްޓުގެވުމަކީ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  ދަށުގައިވާ  ށްލާ  ބައްދަލުކޮ  ކާތަ ސަސާ 

އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށް މިއަދު  އެގޮތުން  މިލުމެއް.  އެޑްމިނިސްޓް  ކުރަނީ  ބައްދަލު  ޖުޑީޝަލް  ނާރޭޝަޖުޑީޝަލް  އަދި   .

ދަ މި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭފުޅުން  އިއްޒަތްތެރި  ތިޔަ  ދަންނަވާލުމަކުން  ށް  ކޮމިޓީއަ ންނަވާލި 

ވަރަ ޝުވަޑައިގެންދެއްވީތީ  ބޮޑަށް  މަރު ވަންދަންނަކުރު  ށް  ދަންޙަ.  ޖުޑީޝަބާ  މި  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަކީ ނަވަން.  ރީ 

ފަދައިގަންނައެނގިވަޑަ މީގެ ވާނެ  މައިން  ރައްޔިތުންގެ  ކުރީގައި  ނޫޖި  ކޮމިޓީއެއް  އޮތް  މި  ންލީހުގައި  ވަނަ    19. 

 އަލަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީތަކުގެ  ދުގެ ތެރެއިންއިގަވާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު  .މިޓީއެއް މިއީއެކުގައި އުފަންވި ކޮ  މަޖިލީހާ

ހިމެނޭ   މަތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިފަޖިލީކޮމިޓީއެއް.  ގޮތުހަހަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ޖުޑިރު  ކޮމިގައި  އެއް  ޓީޝަރީ 



  

މުހި މިމު ކަމަންއަލަށް އެކުލަވާލުމަކީ  މިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި ކޮމިޓީ ވުޖޫދުވެފައި  ދެކޭތީވެ،  ކޮމިޓީގައި    ކަށް 

ހިމެނިމިވަގު މެންތު  ތަވަޑައިގަންނަވާ  އެގޮތުންރުޢާބަރުން  ގަސްދުކުރަން.  އަރުވަން  ދާފުކޮށް  ފޮނަދޫ  މި  އިރާގެ   

މޫއިއްޒަ މެންބަރު  އެބައިންނެވި، އެއީ  ތްތެރި  މުޤައްރިރު   މި ކޮމިޓީގެސާ ސިރާޖު  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ    ނައިބު  އަދި 

މައިއްޒަތްތެ ޖީހާން  މެންބަރު  ހެންޙްމޫދްރި  އު،  އިބްރާ  ތުރުވޭރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުހީދާއިރާގެ    އްޒު، ޢިމް 

ދާއި މެމަތިވެރި  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރުރާގެ  ޙަސަން  ދާއި  ، ންބަރު  މެންބަ ކަނޑިތީމު  އިއްޒަތްތެރި  މިވަގުތު  ރު  ރާގެ 

އަދިޢާމަ ވަޑައިގެން  އި  .ނެތްފުކުރައްވާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ރިޟާބްރާހީގުރައިދޫ  ދާއިރާގެ  ކެ،  މް  ންދޫ 

ޅުގަނޑު  އަދި އަ  ޢުދު ޙުސައިން ރު ސަތްތެރި މެންބަލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަވި  ޢަލީ ޙުސައިން، މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑުމެން ފަހުމީ.  ދެން  ކުރިން   އިމްތިޔާޒު  ބޭފުޅުން  ފަދައިން  ނެވި ވެސް  މަރުތިޔަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބާ  ޙަނަށް 

ބައްދަލުވުމަދަންނަވަން.   އަޅުގަނޑުމެން، އިންޓްރޮކީމި  ނޫނިއްޔާ  ބޭފުޅުންނާޑަކްޓަރީ  ދާއިރާ    އި ބައްދަލުކޮށްލަ   ތިޔަ 

ކަންކުރެ ފާހަގަންނަށް  މަސައްކަތްތަކާއި އޮނިގަނޑު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި އަދި ތިޔަ ބޭފުޅު  ންދާގަމުހިނ   ކަމާއި ވޭ 

ފަހަގަކުރެވޭ މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ކަން އަޅުގަނޑުމެން  ޝުއޫރު  ކަމާ  ގޮތުން  ސުވާލު  ފާޅުކޮ  ބެހޭ  ށްލުމާއި 

ތު އަރުވަން،  ޞަފުރު  ޅުންނަށްފުތިޔަ ބޭމަ  ފުރަތަނޑު  ތުގައި އަޅުގަކަމުން މިވަގުހެންވާލުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް. އެ ންނަދަ

ފާހަގަކޮށްލަކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުން    ތިޔަ ގޮތުން  ކަމެއްގެ  ބޭނުންފުޅުވިދާޅުވާން   އި ފުރަތަމަ  އް  ކެފުޅުތަވާހަކަ  ވާނެ 

  ވަޑައިގަތުމަށް ފުވެރުޢާން ތަރ، އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުއާދެ! ޑށްލެއްވުމަށް.  ކޮޞާއްޙިއް  ނަމަ އެ ވާހަކަފުޅުތަހުރިކަމަށް ވަނީ

 .  ދެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ހީވަނީ ދެންމެ    ޑަށްގަނޅުދެން އަ  މެންނަށް ދެއްވީތީވެ، މި ތެއް އަޅުގަނޑުޞަކަހަލަ ފުރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މި

ލިބިގެން  ހަލަ އޯޑިއެންސެއް  ވެސް މިކަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަ  ވެސް   ޗެއަރ 

ނަޒީރު،  هللا ޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ ޢަބްދުދެން އަ  .ތުޞަފުރުން ލިބުނު  ލަލުވެއި ބައްދަފުވެލާފަ ރުޢާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތަ

ޑީ.ޖޭ.އޭ ހެޑްމިވަގުތު  ބަ  ކޮށް  މިލަހައްމި  ވަޒީފާގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  އަޅުގަނޑު.  ޖުޑީޝަލް  ޓަނީ  އިންނަނީ   

 ދެއްތޯ.   ނގަޅުވާނީޔާ ކަންނޭނގެ ރަވިއްފު ރުޢާދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވަކިވަކިން ތަ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު މުޙައް ޔާ މާދާރުވެރިލީ ޒިންމާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ލްޖުޑީޝަމަންޓް އޮފް ޑިޕާޓް

 ރީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ. ޢަލީ. ޖުޑީޝަޅުގަނޑަކީ މުޙައްމަދު އަ

 



  

އޮފް  ޑިޕާޓް އޮއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ    ލްޖުޑީޝަމަންޓް  ލީގަލް    މް ޢާދަ ފައިސަލް    ފިސަރ އެސިސްޓަންޓް 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

 .  އާރޯބިއު ހުރީލުވެ ވާ ޙަމިވަގުތު މި  މް. އަޅުގަނޑުޢާދަ އަޅުގަނޑަކީ ފައިސަލް 

 

 ކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަނީފް ވާހަފިސަރ ލީގަލް އޮ ޓްރޭޝަންގެ  ނިސްއެޑްމި ލްޖުޑީޝަމަންޓް އޮފް ޑިޕާޓް

 .  ވާލުވެހުރީޙަ ގުތު ލީގަލް ސެކްޝަނާ މިވަ ،ސައިން މުޙައްމަދު ހަނީފްޙު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މާޖިދު  ސެލަރ ންޗާމީގެ އެކަޑަ  ލްޝަޖުޑީލްޑިވްސް މޯ

 ޗާންސެލަރ.  މީގެ ގަނޑު މިއީ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަ ނޑު އަޙްމަދު މާޖިދު، އަޅުއަޅުގަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ތުން ވާހަރިޔާސަ

އަޅުގަ ކޮމިޓީއާދެ!  މެންބަރަކު  ދެ  އިތުރު  ތަ  އާ ނޑުމެން  އަރުވާފުރުޢާގުޅިވަޑައިގެންނެވީތީވެ  އެއީ    .ނަންކޮށް 

ސައިން. އާދެ! ކުރިއަށް  ން ޙުސާޙި   ތެރި މެންބަރުފް އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްޠީ ޙަސަން ލަތެރި މެންބަރު އިއްޒަތް

 ގެންދަވާ.

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

މި  ނޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ދެން   އާދެ!  ލިބުނު  ތަ  މި ވެސް      މިއަދު  ދެން    ތަށް. ގޮ  ފު ރުޢާއޮތީ 

ން ހަމަ މި  ކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެޞާއްޙި   މިޓީއާމި ކޮ  ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ   ހުރި ނަށް  މެންއަޅުގަނޑު

ގެ  ންމިނިސްޓްރޭޝަޑް އެ މި ޖުޑީޝަލް ހާރު މި   ލާނަންއިންނަށް އަރުވަ ބޭފުޅު  ންސްތަކެއް ތި މޭޝަޑް އިންފޮންބެކްގްރައު

ޖުޑީޝަރީއަށް    ރުކޮށްދެނީ މި ފޯދެން އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް.  ންގުޅިގެ  މެނޭ ކަންތައްތަކާހި   މިރޭގައިޓުގެ ތެޑޭންމޭ

އަންނަ    މާއި ކޯޓުތަކުން ވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުގައި މު އެކުއެކީބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންތައްތައް. ދެން ހަމަ އެއާ

ހަމަޖެއްންފުމުވައްޒަ ވަޒީފާތައް  ކޯޓުތަގެ  އެ  އަދި  މިސުމާއި  އެކިއެކި  ދިމާވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތްތަލަޞީވަ  ކަށް  އް 

މަމަސައް ކުރަނީ  އިގަނޑުކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މެޖިސްޓްރޭޓް .  ގޮތެއްގައި  މި  މިހާރު  ގޮތުން  ކޯޓުތައް،    އެ 

އި އަދި  ހައި ކޯޓާ  ރީމް ކޯޓާއި ތަކާއި ސުޕް ޕީރިއާ ކޯޓުއި މިހިރަ ސުމާލޭގަ  . ދެންރަށެއްގައި އެބަހުރި  87ރާއްޖޭގައި  

މެޖިތްޕާ ގޮކޯޓުގެ ދެ   ހައި  ހުޅުމާލޭގައި ހުރި  އެސްޓްރޭޓް  އި  ރީޖަމާލެ  ކީގައި ކޯޓާއި  މި  ތަންތަނަށް  ންގައި ހި  މެނޭ 

މެޖިސްޓްއަދި  ޕުލަސް،    8ހެންވީމާ،  އެ  .8ބަލާއިރު   ކޯޓު  މިދެންނެވި  އެއީ އެބަހު  180ރޭޓް    މި ރަށް    187  ރި. 

ގޮގާނޫ،  މެނޭއިރުގައިހި ތްރޭޝް ނީ  އޮންނަ  މި  އެބައިން  ހޯލްޑްތުން  އާބާދީން މީހު  500.  ވެސް  އިތުރު  ގެ  އަށްވުރެ 



  

ހުރުކޮ ގޮތަށް.  ހުންނަ  މެޖިސްޓްރޭޓަކު  ރަށެއްގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް،  ންމެ  ބަލާއިރުގައި  އެގޮތުން  މީހުންގެ    500ން 

ހުރި ކޯޓު    ން މި ރަށް އެބަހުރި. ދެ  16  އާބާދީއަށްވުރެ ދަށް  500  ށް އެބައޮތް. އަދިރަ  171އާބާދީއަށްވުރެ އިތުރު  

ޑިޔާރުންގެ  ފަނދެން  ތަކުގެ ތެރޭގައި.ރަށްމި  ނެވި މިދެން  ބަހުރި ރޫމް އެކޯޓު  265ގަނޑަކަށް ރު ގާތް ލާއިށް ބަ ރޫމްތަކަ

ބަލާއިރު  އަދަދަ މަސައްކަތްކުރައް  192ށް  އެބަ  ތެރޭފަނޑިޔާރުން  އޭގެ    55ޓުންނާއި  ރޭޓް ސްމެޖި  137ގައި  ވާ. 

ރަށުގެ ޖުމްލަ  ވާ ރަށްއިމުވެ ތިއްބަޖިސްޓްރޭޓުން ގާ މެދެން    މެނޭ.ހި  ން އޭގެ ތެރޭގައި އެބަ ރުޔާވަތަ ފަނޑިޖަޖަސް، ނު

ނުވަތަ ކޯޓު ޕްރެޒެންސް ހުރި ކަމުގައި    ރަށުގައި ކޯޓު ރޫމްތައް   187. ކުރިން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި  115ދަކީ  އަދަ

ދާއިޖިމެ  ސްވިޔަ މިހާރުސްޓްރޭޓުން  ގޮތެއްގައި  މިމީ  އަޅުގަނޑުމެ  115ބަވަނީ  ތިއް    މި  ދެން  މިނަށްންރަށުގައި.    

އަހަރަށް    2019 ގާތްގަނޑަކަށް  ބަޖެޓަލިބުނު    މިވަނަ  ރުފިޔާ.  356ކީ  ވަރަކަށް    360އިން  ތެރެ  އޭގެ  މިލިއަން 

އެބަދޭ މި  މިލިއަން   ތެޓަށް. ދެން  ލިބުނީ ބަޖެ  މިރުފިޔާ    މިލިއަން   456ރުފިޔާ  ން  ހަކަށް މިލިއަ  360ރެއިން  އޭގެ 

ން ގާތްގަނޑަކަށް ކަރަންޓާއި  އިމިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެ   96އޮތް  ބާކީ  ދެން  ދޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް.  ރުފިޔާ އެބަ

  25ކަށް  ނާއި އިންޓަރނެޓާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަމިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން ފޯ  18ދޭ  ކަށް އެބަހެން ކަންތައެހެނި

ފިޔާ. ދެން  އަން ރުލިށް މިވަރަކަ  10 ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޝުއަރެންސަށް އެބަދޭ  ންދެ  ރުފިޔާ އެބަދޭ.ން  ލިއަ މިހަކަށް

އެ  ދަތުރުފަތު ގާތްގަނޑަކަށް  ރަށް  ކަންތައްތަކަށް  މިކަހަލަ  ދަތުރުކުރުމާއި  ރަށްރަށަށް  ނެތް    10މެޖިސްޓްރޭޓުން 

އެބަދޭ.  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ދެން އީމި  ވަރަކަށް  ދަންނަވާލީ އަޅުކުރުކޮށް      މި  ބެކްމި  ގަނޑު  މީގެ  ގްރައުންޑް  ހާރު 

ދެންންއިންފޮމޭޝަ އަޅު  މެންއެ  .  ގޮތުގައި  ޗެލެންޖަސްގެ  ބަޖެޓުގެ  މި    ބޭނުންވަނީ  ލަން ފާހަގަކޮށް  މެންގަނޑުހުރި 

މްގެ ހުރި  ރޫމްތައް، ރޫ  ކޯޓު   ނުވަތަ   އްލަތްތަ ޞީށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ވަދަތިކަމުގެ އިތުރަ

އެގޮދަތި ބިލްޑިންގވަ  70ތުން  ކަން.  ކައުންސިލް  ތެރޭރަކަށް  ރޫމްސްތައް.  ބަހިއެގައި  ގެ  ކޯޓު  އަކީ  މާނަ  އޭގެ ންގާ 

  70ތިއްބަވާ   ވައްޒަފަކު އިދާރީ އެއް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ދެ މުޓް އިންނަވާފައި، އަދިސިންގަލް ރޫމެއްގައި މެޖިސްޓްރޭ

ހަމަ  އެއީ  ނާ ނެތިފައި އިނގޭތޯ.  ޚާނެއް އެބަހުރި ފާތަ  29  ކަށްގަނޑަން ގާތް ތެރެއި  ތަނުގެ  70. މި  ހުރިތަނެއް އެބަ

ކައުންސިލުނީ  ޝެއަރކުރަ އެ،  ނާޚާގެ ފާހަމަ  މަސައްކަތް  ހަމަ ޝެއަރކޮށްގެން  އެ  ލީގަލް  ދެ  ވާ.އްކުރަ ބޭފުޅުން  ން 

ގޮތު ޖުމްލަ  އޮފިސަރުންގެ  ތިއްބަވަނީ  މި  އ21ެގައި  ލީގަލް  ގޮތު.  ހުރި  ގައި ސިސްޓެންޓުންގެ  ގައި  ޖުޑީޝަރީ   ދެން 

މިތިބެއެ ޔާރުން  ފަނޑި  5ރީމް ކޯޓުގައި  ސުޕް މި    ގައިތަކަށް ބަލާއިރުކޯޓުރިއާ  ސުޕީ   ދެން މާލޭގައި މިހިރަ   ނީ.ގޮތަށް 

ކޯޓު ކޯޓުގެ  އެއް  ސިވިލް  ދެން  ރޫމް،  ތިއްބަވާއި  14  ރޫ  15ގައި  ރު ފަނޑިޔާރުން  ފެމިލީ  ކޯޓު    8ކޯޓުގައި  މް، 

ރޫމް.  6އި  އިރުގަބަވާނޑިޔާރުން ތިއްފަ ކޯޓުގައި  ރަޑް  ކޯޓު  ރޫކޯ  5   ތިއްބަވާއިރުގައިފަނޑިޔާރުން  6ގް    މް. ހައި ޓު 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި    މް. ކޯޓު ރޫ  2ތިއްބަވާއިރުގައި    ފަނޑިޔާރުން   9ކޯޓުގައި   މް  ރޫ   9ފަނޑިޔާރުންނަށް    9ދެން 

ކޯޓުގައި  އެބަހުރި ޖުވެނައިލް  ދެން  މި    .ފަނޑިޔާރުން  2.  ގޮބޭފުޅުން  އަންހެންދެން  ޖަޖަސްގެ  ތުގައި  ގެ 

އަ ބޭފުޅުންމަސައްކަތްކުރައްވާ  އަވެ  ންހެން  ދަންނަވަޅުގަސް  ސުންނަލާއިނޑު  ކޯޓުޕީ.  މާލޭގައި  ރިއާ    3ތަކުގައި 



  

 މި  . ދެން ވާއަންހެން ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައް  6  ގައިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ވާއިރުގައި  ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތް ކުރައް

ޖާގަ ވަ ދެންނެވި  ދަތިލަޞީއިގެ  ފިލުވުތްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން    މަށް ކަން  މިހާރު  ބޮންމެއެޓަކައި  މި    ޑަށް 

ޖިނާ އިޖުޢީމަސައްކަތްކުރަނީ  ވަޢާރަ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކޯޓުތަކަށް  ގާނޫނުން  ގޮތުންލަތްތަ ޞީތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  . އް 

މި   މިހާރު  ނެޓްވޯކަ  101އެގޮތުން  އެއް  ރޫމް،  އެތަކޯޓު  ގުޅިފައި،  ބޭނުންވާ  ކުން  ތްތައް  ލަޞީވަމި  ންތަނަށް 

ހަފުތާގައަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ  ނިވާނީ  ހިއި  ފޯރުމޭ  އޭގެކޮށްދީފަސާބަށް  އޯޑިއޯ މެހި  މި  ތެރޭގައި  .    ނެނީ 

ޑުކުރެވޭނެ  ސައުންޑް ރެކޯ  އި އަދި ސިއްރު ހެކިބަސް ނެގޭނެ ގޮތާ  އާ ގއޯ ކޮންފަރެންސިންއާއި ވީޑި  ންގ ކޮންފަރެންސި

އެކީގައި ފަށާފައި    ދިރާގާރަށަށް މި    ށެއްކަނުވަދިހައަދެން ބާކީ އޮތް    .ށް މިހާރު ފޯރުކޮށްދީފަށަރަ  101ލަތްތައް  ޞީވަ

ނެޓްވޯކް އެ  ތެމިއޮތް  ތެރެ  ގެނައުމުގެ ރެއަށް  ގެ  މިހާރު  މަސައްކަތުގެ  ހަ  99އިން  މިދިޔަ  މިވަނީ  ފުތާގެ  ޕަސެންޓް 

ވެސް މި    ގައި ރަށު   6މި. އެ  ށެއް އެބައޮތް ނުނިރަ  6  އަދި   .ޓިފަ ބެހެއްފޯނުތައް   އްލުކުރެވިފައި ޙައަށް  ހަމަ  ނިމުމާ

ތެރެއަށް ނެޓްވޯ އެންމެ  ފަކޯޓެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅި  މި ންދާއިރުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ  ވިގެކުރެ   މާޖު  ކްގެ  . މީގެ 

ބޭނު އެޑްމިނިބޮޑު  މި  ވަޝެއެފިސްޓްރޭޓިވް  މަކީ  އަދި  ގެނެސްފައި،  ކޯޓުތަކަށް  މިޞައްޚާކިން  ންސީ  ހާރު  ކޮށް 

އްލެއް  ޙަބޮޑު    ން މިއޮންނަ ދަތިތަކަށް ވަރަށް ގޮތުއިދާރީދިއުމުގައި  ށް މީހުން ގެންން މި ކޯޓުތަކަޑިވްސް ޕޮލިސްއިމޯލް

އު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  މި  އްލިބިގެންދާނެ  މިގެންނަ  މިހާރު  މީދަކީ 

އެ    ލް ކަޓެކްނޮލޮޖި މި ފަސޭހަތަމި  މަ  ،ގެހު މަ  އް  ކުނިމުމުހުގެ  ޖުލައި  އޮގެ  ނުވަތަ  މެ  ގަސްޓު ރިން  ދެއްހާ  މަހުގެ 

ގެނެސާބަށްހި ކޯ  އެ  ޝަރީވި  ކަމަށް.ފަސޭތްތަކަށް  ޢަޓުތަކުގެ  މި    ހަވެގެންދާނެ  މިހާރު  މިދަންނަވާލީ  ކުރުކޮށް  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެން  ލަޞީވަކޯޓުތަކުގެ   ގޮންޖެހުންތަކަށް  މި  އަދި  ބައެ  ފަށާފައިތްތަކާއި  ޕްލޭންހުރި  ވާހަ އް    ކަ. ތަކުގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

އޮތް ކަމަށްވަނީނަމަ    އްވަން ކުރަޞާއްޙި  މިވަގުތު  ޅަކު ވާހަކަފުޅެއްބޭފުނަޒީރު. އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ ޑރ.  ބޮޑަށް  ށްވަރަ

ފުޅުވާ  ނުންކަވަން ބޭދައް  ޅުންނާބޭފު މެންބަރުން ތިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ  މަނަނެ. އެހެންނޫންކުރިއަށް ގެންދެވިދާ

 ން.  ތު އަރުވަޞައާދެ! އާދެ ފުރު ؛ވާހަކަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މާޖިދު  ޗާންސެލަރ އެކަޑެމީގެ   ޝަލްޖުޑީމޯލްޑިވްސް 

އަޅުގަނޑު  ކުޝު  އާދެ! މުޤައްރިރު.  އެ ނަޒީޑރ.ރިއްޔާ  ތެރެ  ރު  ވާހަކަތަކުގެ  އެ ހަމަ  އިން  ވިދާޅުވި  އް  ކުޑަކުޑަ 

މުމުގައި  ހިންގުރީގެ މި ނިޒާމު  ޑީޝަވާތީވެ، އެއީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ ޖުނުންން ބޭއިތުރުކޮށްލަކައެއް  ވާހަ

  ވެސް ދައްކައިފި ކޮންމެވެސް   ވާހަކަ  އެ  .ސަލަބަޖެޓުގެ މައް   ބޮޑު އެއް ދައްޗަކީ އެންމެ  އަންނަމިހާތަނަށް ދިމާވަމުން  



  

ވެ އެކަމަކު  ދެހަމަ    ނޑުއަޅުގަމެން  އަޅުގަނޑު  ސް ވަރަކަށް.  އަ މިދިޔަ  ބަލާފަ ހަރުގެ  ތިން  ރިކޯޑަށް    އި ބަޖެޓުގެ 

ވެސް  ކޮންމެހެ އަޅުގަބޭފުޅުން  ތިން  ވެސްގެ  އެންމެގެ  އޮތީކަމެއް   ނަންޖެހޭއަންސަމާލުކަން    ނޑުމެން  އެކަން    މަ، 

އެއީ  ހިނގަމުންދާ  ، ދެހާސް  ފާހަގަކޮށްލަން.  މި  ޖުޑިޝަރީ  މިއަހަރު  ލިބުނު  އަށް އަހަރުގެ  އެއީ  އި ބަޖެޓު  ރުގައި 

ގާތްގަނޑަކަށް %   ންޖުޑިޝަރީ ބަޖެޓުގެ  އެއްޗެއް  ންމެކޮ  ޕޮއިންޓް  49ހުށަހެޅި  އައި  ސެންޓް  ޕަވެސް  އުނިކުރެވިގެން 

އިނގޭތޯ. އޭގެ ކުރީ   ބަޖެޓެއް  ބަލާކަ  ދެން  ބަޖެ  2018  ވަންޏާ  މަށް އަހަރަށް  ލިބުނު  ބަލާއިރުގައި  ވަނަ އަހަރު  ޓަށް 

%ގާތްގަނޑަކަށް އުނިކުރެ  36  ކުރީ އޮތީ  ވިފައި ވަރު  އޭގެ  ބަ   .  ގާތްގަނޑަކަށްކަމަށް    ލާއަހަރަށް    29%   ވަންޏާ 

ދޭ. އަނެއްކާ  ކުރެވެމުން އެބަޑު އެއްޗެއް އުނިމަ ޖުޑީޝަރީން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮހެންވީއޮތީ. އެއި  ކުރެވިފައުނި

އު ބަލާއިރުގައި  އަހަރަށް  ތިން  މިދިޔަ  އަހަރަށް  ނިސްބައަހަރުން  ބޮޑު    ވަރަށްބޮޑުވަމުން.    މިއަންނަނީ  ތްނިކުރެވޭ 

މި  ހަމައެކަ  ،އެހެންވީމާބޮޑުވަމުން.    ތަނުން ބަލައިލީމަފިގަރސްތަކަށްނި  އެބަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭ  ވެސް 

މިޖުޑީ މިއޮތީ  ކުރިމަތިވެފަޝަރީ  ކްރޯނިކް އަންޑަރފަންޑިންގ މައްސަލަ  އެކަން  ،  . އެހެންވީމާކިޔާ    އޮންނަ އެގޮތަށް 

ކޯވަން   ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޓުޏާ  މަސައްކަތް  ތަކުން  އެންގާފު  ޞާއިން ޢަދުލު  ޒިންމާތައިމްކޮށްދިނުމުގެ  އަސާސީ  އް  މެ 

ވެސް   އެދޭއަދާކުރުމުގައި  ޖުޑީޝަރީ ރައްޔިތުން  ތައަދި  ގޮތަކަށް    ވެސް   ކުރިއެރުވުގައި  ކޮށްރުދަނާހަރައްޤީކޮށް  ފަދަ 

ފާހަގަކޮށްލަން    އި  އިތުރުކޮށްލާފަ ހަމަވާހަކަ  އަޅުގަނޑު އެ  ،މާ. އެހެންވީނެތިވާމަކުރިވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް  

 .ބޮޑަށްވަރަށް  އްޔާ ޝުކުރި ންވާތީ.ބޭނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ވި އެބަ އިންނެތަކަށް އެދިވަޑައިގެން  ޞަމިވަގުތުގައި ފުރުއަދި    .މާޖިދު  އަޙުމަދުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އުސްތާޛު  

 ތު އަރުވަން. ޞަފުރުށް ޙުސައިނަ ޙިސާން މެމްބަރު ޓީގެ އިއްޒަތްތެރި ކޮމި އަލްއުސްތާޛު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ދޫތުޅާ

އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ،  ލަން އެބަ  ކަމެއް ސާފުކޮށް   އަޅުގަނޑު ދެތިން  !ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ

ދަންނަވަ ސު ތި   ލާނަން.އިވާލުތައް  ފަސޭހަވާނެޅުބޭފު  އޭރުން  ޖަވާބު  ންނަށް  ސުވާލުތަކަށް  އެންމެ  ކަންނޭނގެ  ދޭން. 

ގުޅޭގޮތުން  މަ  ފުރަތަ ހިންގުމާ  ކޯޓުތަކުގެ  އެބަހުރޭ  ގާކަމަކަށް  ބަޔާންކޮށްފަތަކެތުޢާއިޖުރަނޫނުގައި  ޚާއްއް  ކޮށް  ޞަ. 

ކަނޑައަޅާފައި މިއޮންނަ    އި ނޫނުގަގާ  ރާތުން މި ފަ   ގެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންދެން ޖުޑީޝަލް އެ  ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި.

މިވާ  ލާޒިމް  ހިންގުން  މައްސަލަތަ އިދާރީ  ގޮތަށް  ތާވަލު  ކިހާވަރަކަށް  އް  ހިންގާތޯ  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓުތަކުން  ކުރެވި 

ކު  އަދި މޮނީޓަރ  އެގޮތަށް  އެއް   ރައްވަންތޯ  ވަރަކަށް  އިޖުރަވެސް  މުއްދަތުތަ  ތުގައި ޢާއެ    މައްސަލަތައް ކަށް  ހުރި 

ބެލިގެންދާކަ ކަކޯޓުތަކުން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  އެއްވެން  ގޮތުން  ބޭފުޅުން    ތި  ތްތަކެއްމަސައްކަސް  ށަވަރުކުރުމުގެ 



  

ކަމަކަށް ޝަރީޢަ؟ ކުރައްވަންތޯ ބަންދުކޮށްދެވަނަ  ނިމެންދެން  މީހުންގެ  އިފަތް  ވަރަށް   މައްސަލަތަކުގެތިބޭ   ޝަކުވާ 

އެކަމާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމެންޓް    ، ލަ. އެހެންވީމާމުންދާ މައްސައް ލަސްވަމައްސަލަތަ  އް މިއީ ޝަކުވާއެ  ފައި އޮންނަ ބޮޑުވެ

އެޑްމިނިސްއޮފް   އެއްވެޖުޑިޝަލް  މިހާތަނަށް  ކުރައްވާފައި  ޓްރޭޝަނުން  މަސައްކަތްތަކެއް    މި އެބަހުރިތޯ  ސް 

ލަ ކިމައްސަލަތައް  އަދި  ކިހާ    ހާ ސްވުމާއި  ބަންދުމައްސަލައެއްތޯ  އަދިއި  ގަމީހުނެއްތޯ  މައްސަލަތައް    އެ  ހުރިއްޔާ 

އެޑްއަވަސް ގޮތުން  އަކުރުމުގެ  ފިމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ރެކޮމަޔަވަޅުތަކުގެ ޅަންޖެހޭ  ހައްދަވާފަ  ނޫނީ    އި ންޑޭޝަނެއް 

އެއެކަހަލަ   ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތެއް  ކަތިންވަ ؟ބަހުރިތޯއެއްވެސް  ސާފުކޮނަ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުން ށްލަމަކަށް  ،   ން 

ވާހަ ކޯޓު ވިދާޅުވެސް    މުން ކަދައްކަކުރިން  ރަށްރަށުގައި ވީ  ކަމުގައި  ރިހު ސް  ޓީ ފެސިލި  ވެއްޖެ  ހުރިހާ    ނަމަވެސް 

މަޢު ކަމަށް. ދެ  ވާއްބަނުތި  މެޖިސްޓްރޭޓުން ންނަށް  އަޅުގަނޑުމެއި  ލޫމާތުގެ އަލީގަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް 

  ރީގައި ހުރި އި ކަ  ނުވަތަ  ގެދާއިރާ  އެސް  ނަމަވެކަމުގައި ވީ  ނެތް  އި އަދި މެޖިސްޓްރޭޓެއްއިނގޭ ކޮންމެ ރަށެއްގަ  އެބަ

ދާއިރާތަކުގައި   ރަށްތަކުގެ ތެ ރަށްތަކުގެ ޖުޑިޝަލް  މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހިމެނޭ  ހުންނަނީ    ރެއިން  ނުހުންނަވާ ރަށްރަށް މި 

އެވާލުކުރައްވާފަޙަމެޖިސްޓްރޭޓަކާ  ން  އެހެ  ހުންނާނެ   އި ގަތެރޭ   ދާއިރާ އެ   ޖުޑިޝަލް  ދެން  ނުން  ޓްރޭޝަޑްމިނިސް. 

މަސައްކަތް  ހުންނަ  ވާ  ވާލުކުރައްވާފައިޙައެ  ށް  އެގޮތަ ކި   އެ  ؟ންތޯކުރަމޮނިޓަރމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ  ހާ  ބޭފުޅުން 

ވަޑައިގަންފްރީ ކޯޓުތަކުގައިކުއެންޓްކޮށް  ރަށްރަށުގެ  އެހެން  އަދި  ؟ ތާވަލުކުރޭތޯ  ބައްލަވަން  އްމައްސަލަތަ   ހުރި  ނަވާތޯ 

ފްރީކުއެންސީ  އެހެންއާއި    އެ  ރަށްރައެ  މައް  ކަން؟ އޮވޭތޯ  ން ގުޅު  އަދަދާ ސަލައިގެ  ށުގައި  އެއްވެސް  ތަމި  އްތައް 

މޮނީޓަ  ބޭނުން މީގެ އަޅުގަނޑު  ދެން  ހު ކަމަކަށް  ދެން ފަ ؟ ވޭތޯކުރެއްރވަރަކަށް    މީއާ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަ  ސާފުކޮށްލަން 

އޮންނަނީ    ހިފައި މަޖެހަ  ގެ ބަޖެޓު އެތަނުއަދި  މިއޮންނަނީ މިއީ ކިހިނެއްތޯ.  އުފެދިފައި  ކަޑަމީ  ން. ޖުޑީޝަލް އެގުޅޭގޮތު

ހު  އްތޯ.ނެކިހި ހިންގަވާފައި  މިހާތަނަށް  އެކަޑަމީން  ޒާތެއްގެ  ރީ  ދެން  ޓްރެއިނިންގ  ންކަހަލަ  ކޮކޮން 

ހަމަ  ؟ ތަކެއްތޯސްޕްރޮގްރާމް ގުޅިއިރެޓް އެއާއެއްކޮށް  އަޅުގަނޑު  ގެން  ނިންގއާ  ސުވާލަކަށް  ސާފުކޮށްލަން  އިތުރު 

ޤައުމުތަކަށް    ޖެއިން ބޭރަށް ރެއިން ކުރުމުގެ ރާއްވެސް މުވައްޒަފުން ޓް  ން އެކަޑަމީވެސް އަދި    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

ވެނީ ކޮން  ރެކު  ސެލެކްޓް މި  ފޮނުވެނީ އަދި އެގޮތަށް މި ޤައުމުތައް   ޤައުމުތަކަށްތޯ މި ކޮންކޮން    ބޭބޭފުޅުންނަމަ  ނުވާފޮ

   ޝުކުރިއްޔާ. ؟އި ކޮން ބޭސިސްއެއްގައިތޯވިސްނުމެއްގަ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ތުންސަރިޔާ

 ންގެ ޖަވާބެއް. ޅުބޭފު ކަށް ތި ސުވާލުތަދެއްވި ވިދާޅުވެ  އެދެންމެ   ތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އާދެ!

 

 ން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުޑިޕާޓްމަން



  

މެއި  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ   ށް ވަރަކަ   4ވުނީ  ގަކޮށްލެ ފާހަމި  ނޑު  ޅުގައަ  . އްރިރުމުޤަތެރި  އިއްޒަތް  ،ބަރުންއްޒަތްތެރި 

ނުވަތަ   އިޝޫއެއް.  4ސުވާލު  އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެ  ކޮންމެ    ކުރާނަންމަސައްކަތް  ،  އިޝޫއަކަށް 

ކޮށް  ޞަތެރެއިން ޚާއްގެ  ތަކުޢާއިޖުރަ  ހިންގުމާ ގުޅޭ  ތަކުގެއިނގޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ކޯޓުސުވާލަކަށް ވަކިވަކިން  

މައް  ކާ ތަސަލަމައް  ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތު.  ޝެޑިއުލްކުރުމާއި  ސަލަތައް ގުޅޭ  ކުރެވޭތޯ    އެ   އެކަމުގެ  ކަންކަން 

ބަސްޓްރޭޝަނުމިނިއެޑް ކުރެއްވި ސުވާލެއްއްލަވާން  އަޅުގަނޑު  ތޯ  ޖަވާބުގައި  އެ  . އޭގެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އަދި އެހެން 

ންޓް އޮފް  ކަމަކީ ޑިޕާޓްމަވާ  ބޭނުން ލަން  ނަވާންތަމަ ދައަޅުގަނޑު ފުރަ  އް ހުރެދާނެ. އެކަމަކު ކެއްވާ ކަންތައްތަފާހަގަކުރަ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ އެއްޖުޑީޝަލް  ޕް ޙާލެއްވެސް  ކީ  ޝަރުޢީ  ޕްރޮސީޖަރސްތައް  ޢީ ޤަޟާ  ، ރސްތައްރޮސީޖަގައި   

ގޮތް އެކަންކަން  އޯވަރސީކުރާ ގެންދަންވީ  އެ   އިބަލަ    ހިނގާނުހިނގާ    ދޭ ކިޔައި  ކޯޓުތަކަށް  ކަނޑައަޅާގޮތް    ކަންކަން 

ނޫނެތަ ޑިޕާޓްއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަން.  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  މެކޭނިޒަމަންޓް  އިދާރީ  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ކީ  މް 

އެޑްމިސެންޓްރަލް  ޖުޑީޝަލް  މަސައްކަތްތައް  ތެރޭގަ   ކުރާ   ނިސްޓްރޭޝަންގެ  އޭގެ  ބޭނުންވާ    އިތަނެއް.  ކޯޓުތަކަށް 

ހޯޞީ ދި އެހެނިހެން ވައަ  އިމާރާތާޢި ކޯޓުދިނުމާއިދަލަތްތައް  މިސާތައި  އެޗްލަކަކުގެ  ތެރެއިންކަންކަމުއާރް  .ށް  އެ  ގެ   

ބަލަހައްޓާ ކޯޓަ ޖުޑީޝަރީއަ  ވައި ފިޔަކަން  ކަން  ކުން  ކަންކަން  ންމުވެގެންއާށް  މުޅި  މުވައް  .ހިނގާ  ޒަފުން  މިސާލަކަށް 

އެކުލަވާލުމާއި  ގަ މައްޗަށް ވާއިދު  ތަނެއްގައި   ކުރީމާ ފާސް   އޭގެ  ހުރިހާ  ގަވާއިދު  ތަންފީވެ  އެ  ބެލުންޒުކުރެ ސް  .  ވޭތޯ 

ކުރަނީ.މި މި  ކަންތައްތަކެއް  ޖު  ،އެހެންވީމާ  ކަހަލަ  ހިނގަމުންދާ  ކޮންމެގޮތަޕްރޮސެސްއެއްޑީޝަލް  ކޯޓެއްގައި  ކަށް   

އެކަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދައުރެއް ނޯވޭ. އެ ދައުރު މިއޮންނަނީ  ގޯސްކޮށް ދިޔަޔަސް  ރަނގަޅަށް ދިޔަސް  ދިޔަޔަސް  

ންނަނީ އެންމެ ދަށު  ރާކީ އޮންނަ ގޮތުން ކޯޓުތައް މިހުޒާމުގެ ހައިޢީ ނިޝަރު  މެންގެޅުގަނޑުޔަސް އަކޮންމެ ގޮތެއް ވި 

ލެ  ލެ  އޭގެ އް  ވަލެކޯޓު  އެ ވަލެމަތީ  މިއޮންނަނީ.  އެތުރިފައި  ގޮސް  އެހެން  ޕްރޮސީޖަރސްތައް  އް  ހެންވީމާ، 

ހެންގޮސް މިކަހަލަ  މާއި މިކުރުހަގަ ފާ ލް ސްޓޭޖްގައިއެޕީ  މެދުގައި ޝަކުވާއެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު އެކަން އިގޮތާހިނގާ

މި ކަންޑިޕާޓްމަންޓުއޮންނަނީ.    ކަންތައްތަކެއް  ބައްލަވާ  ތަންކޮޅު  އަޅުގަނޑު    ނޫން.ންތައްތަކެއް    އެއް  ހަމަ  އަދި 

އިޝޫތަކާ ގުޅިގެން ވެސް އެބައޮވޭ    ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދެން މީގައި ފާހަގަކުރެއްވި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އަދި ދެން 

ފެމިއަހަ މަބްރުއަރީ ރުގެ  ތެރޭގައި ހު  ޖުޑީޝަގެ  ބޭއްވި  ކޮންފަރެންސް  ލިބިފައި  އިންޑިޕެންޑެންސް  ލް  އެ    އޮތް އަށް 

ކަމަކާ  ތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި އިޝޫ ގާތްގަނޑަކަށް މި ހުރިހާ  އިއްޒަވިދާޅުވި  ގެ ތެރޭގައި ތިކޮންފަރެންސް

ތި  ވެސް ކޯޓުތަކުގައި  މައްވިދާޅުވާހެ އެޑްރެސްކުރެވި  ޝެސަލަން  މައްސަލަތައްރުމާޑިއުލްކު ތައް  ކުރިއަށް    އި 

 އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ދެން ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ  ތީވެ ލަސްވުންތަކެއް އުޅޭ މުގައި ޑިލޭސްތަކެއް އުޅޭތީވެ ގެންދިޔު

އެކުލަވާ  ލިޔުންތަކެއް  ފާހަގަކުރެއްލެވިފައި  ތަފްޞީލީ  ފުރަތަމަ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އިޝޫއެބަހުރި.    ން ގުޅިގެ   އާ ވި 

 އޮތް އެއްޗަކީ. ޑު ދަންނަވަން އަޅުގަނ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ޙިސާން ޙުސައިން  ވެ ގުޅޭ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީއަދި ގަތުމުގެ ކުރިން ތަކަށް ވަޑައި  ބައިދެވަނަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ސައިންޙު  ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

މައްސަލަތައް  ކޯޓު ޒާތުގެ ތަކުގެ  އޭގެ  ކަމެއްތާވަލުކުރުމަކީ  އިދާރީ  ކަމެއް    ޕްރޮސެސްއާ ޝަލް  ޖުޑި  .   ގުޅުންހުރި 

ބޮޑަށް  ނޫން  ށް  ކަކަމަ އެޤަމި  އިޖުރަ  އީ ބޫލުކުރެވެނީ.  ތާވަލެއް  ގާތުގެ  ޢާޖިނާޢީ  މައްސަލައިގެ  އެބައޮވޭ  ނޫނުގައި 

އެ ތާވަލު  ވާތައް އެބަ ލިބޭ  ންނަށް އެބަ އިނގޭ އެ ޝަކު ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެ. އެ ކަމަށްންޖެހޭނެ ޝަރީޢަތް ފަށާއިރު ދޭ

ގެ  ވިސްނުންފުޅަކީ އެއީ ޖުޑީޝަލް ޕްރޮސެސް  .އޭގެ ކަމަށް. ދެން އެހެންވީމާ، ޑީ.ޖޭނުދެއްވާ   ވަރަކަށްމިންސް  އްވެއެ

އިދާ   .ކަމެކޭ ގުޅުންހުރި  ރީ  ކޯޓުތަކުގެ  ތާވަލުކު މައްސަލަތަ  ތޯކަމަށްނޫން    ކަމެއްހިންގުމާއި  އެ    .ރެއްވުމަކީއް  އަދި 

ޝެޑިއުލަ މައެ  ކާމައްސަލަތައް  ހިންގި  އަވައްކޮށް  ޑީ.ޖޭ  ރުންސްކުއްސަލަތައް  މެންޑޭޓުގައި  .އޭފެސިލިޓޭޓްކުރުމަކީ  ގެ 

 ؟ ވިސްނުމުގައި ހުރީ  ބޭފުޅުންގެހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްތޯ ތި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މާޖިދު  ރ ޗާންސެލަގެ އެކަޑެމީ  ޝަލްޖުޑީމޯލްޑިވްސް 

މައްސަލަކޯޓުމިހާރު   ކުޝެޑިއުލްކު  ، ކުރުމަކީލުތާވަ   ތައް ތަކުގައި  ގޮތުން  އިދާރީ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ކަމަރުމަކީ  ކަށް  ރާ 

އެކަން  ޔަވި ގުޅި  ނީކުރަމި  ސް  ޕްރޮސެސްއާ  އެ   އޮތް  އިފަލާމެހި ޖުޑީޝަލް  ތެރެއިން  ލަވާ  ލަ ބައްމައްސަ  ނިޒާމެއްގެ 

އިޚްތިޔާރުތަކާއި  ގާނޫނުން  ރަށް  ފަނޑިޔާ އޮންނަ  ލާޒިމްގާލިބިވަޑައިގެންފައި  އޮންނަނޫނުން   ކަންތައްތަކެއްގެ  ކޮށްފައި 

އެހެންވީ މިދެންނެމައްޗަށް.  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް    ވި މާ،  ވަކި  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެއީ  ކިޔައިދީ  އެއްޗަކީ  ޢަމަލުކުރަން 

ނޫނޭ ކަމެއް  ބުނެދޭ  އެކަނުވަތަ  މިކު.  މަތީ  ކޯޓުގެ    ރަނީން  އަދި  މަޖިލީހާއި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ފަނޑިޔާރާއި  އިސް 

ގެ ދައުރު  މަންޓުޓްއި ޑިޕާއެކަމުގަ  ހަމަ،  ހެންވީމާއެއެއްގޮތަށް އިނގޭތޯ.    ނޑައަޅާފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކާކޯޓުތަކުން ކަ

 ނޯންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ.  

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖުޝަންސްޓްރޭއެޑްމިނި  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ޑިޕާޓްމަންޓާ  އަޅުގަނޑު   މަހުގައި    މިދިޔަމި  ނޮވެމްބަރު  ތި   ފެއްޓިގެންވާލުވީއްސުރެން  ޙައަހަރު  މިވީ  ހަމަ    ވެސް 

ން ބަންދުގައި ތިބޭ  ދެ ނިމެންތްޢަޝަރީ  ދިއަމައްސަލަތައް ތާވަލްކުރުމާއި  ވެސް އިނގޭތޯ    އިމައްސަލައިގަ  3  ވިދާޅުވި



  

ގެ  އެއްވެސް ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޑިޕާޓްމަންޓު   އި މިއިންމާމޮނިޓަރކުރުއަދި މެޖިސްޓްރޭޓުން    މީހުންގެ ކަންތައްތަކާ

   ޝަންގެ ތެރޭގައި އެ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ.ކްފަން

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 .ވަންތު އަރު ފުރުޞަ ދެ!އާ

 

އޮފް  ޑިޕާޓް އޮއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ    ލްޖުޑީޝަމަންޓް  ލީގަލް    މް ޢާދަ ފައިސަލް    ފިސަރ އެސިސްޓަންޓް 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ފާހަގައިއްޒަތްދެންމެ    އާދެ! އެ  ޙިސާން  މެންބަރު  އެއްޗެއް  ތެރި  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ސުވާލަށް  ކުރެއްވި 

ތެރޭގަ  2016މި    ލާނަން.އިދަންނަވަ އަހަރުގެ  އިޖުރަވަނަ  ޖިނާޢީ  ފެށިގާގެ  ތުޢާއި  ތަންފީޒުކުރަން  އެ    .ނޫނު  ދެން 

އެބައޮތް    ގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުންމެއްޒާނި  ނޫނުގެ ދަށުން އިލެކްޓްރޯނިކް ގާ

ރެ  އޭގެ  .ލާޒިމްކޮށްފަ ކުށުގެ  މެކޭނިޒަމް  ތި  އިޕޯޓަލާ   ކޯޑްތެރޭގައި  އީ  ގޮތަށް  ކޯޓުތަވިދާޅުވި  ތެރެއިން  ކުގެ  ގެ 

ނޫނު  ގާއެ  ހަމަ  ދެން  .  ށް ލާޒިމްކޮށްފަންނަމުކުރަން އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެއިގާ އުލްތައް ފެންނާނެ ނިޒާމު ވެސް  ޝެޑި

ނެޓް ހަމަ   މި  ފަށައިގެން  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭނެ   ވޯކް ވުޖޫދުވުމާއެކުގައި  އެކަން    ތެރެއިން 

އެހެންނަމަރުމަށްއިމުކު ގާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އަޅުގަ.  ވަރަވެސް،  ނުލިބި  ބަޖެޓު  ދުވަސްތައް  ނޑުމެންނަށް  ށް 

ކުރީކޮޅު. ފެށިގެން    ވަނަ އަހަރުގެ  2017  ،ޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ފެށުނީ އެ އަހަރުގެފައި އައިތުވެގެން ގޮސްފާ

އަ ނިގާ  އެކަނި  ވޯކް ނެޓްއަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އިރު އިމިހާތަނަށް  އެހެންއިމުކޮށް  އެ    ،ވީމާމުނީ. 

ޕޯޓަލްސްތައް ޖެހޭ އިލެ ކުރަންއިމުގާމި  އިދާރީގޮތުން  އަދި    ށްނައަޅުގަނޑުމެންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނެތި     ކްޓްރޯނިކް 

އެ އެ  ގާއޮތީ    އަދި  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  އަޅުގަނޑުމެންގާއިމުނުކުރެވި. އެހެންނަމަވެސް، ތި  މައްޗަށް  ނޫނުގައި  ގެ 

 ކަމަށް. ވާނެ އިމުކުރަންގާނިޒާމެއް  ބާއްވާނެ ކްކޮށް ޓްރޯނިކްލެއިދާރީ  އެއް އިއެބައޮވޭ ބަ 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ކުރިއަށް.   !ލް އާދަމް. އާދެޞަފައިތާޛު އުސްޝުކުރިއްޔާ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މާޖިދު  ޗާންސެލަރ މީގެ އެކަޑަ  ޝަލްޖުޑީމޯލްޑިވްސް 

އިތުރުކޮށް އަޅުގަނޑު  އަދި  އެ  .ލާނަންދެން  ޖުޑީޝަލް  ޕްރޮސެސް    މިހާރު  ކޯޓުގެ  ގެންދާއިރުގައި  ކުރިއަށް 

ވިޔަސް  ޕްރޮސެސްއެ އެއަދިއް  ވި  ޕްރޮސެސްއެއް  ހުރި  ގެންމި  ކުރިއަށް  އަދި  ޔަސް  ހެން  ކޯޓުގައި  ހަމަ  ދަނީ 



  

  ން . ދެކުރައްވާ ކަމެއްޑިޕާޓްމަންޓުން  ށްދިނުމަކީ  ކޮފޯރުލަތްތައް  ޞީދެން އެހެންވީމާ، ވަ  ކޮށްގެން.ބޭނުން  ލަތްތައްޞީވަ

ދުވަސްތަކުގައި   މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަ  ކުރިންހަމަ  އެކަމުގައި  ފާހަގަކޮށްލިހެންޅުގަނވެސް   ކުރިމަތިވެގެން  ޑު 

ނޫނުން  ގާހެން  އެ ފާހަގަކުރެއްވި  ނިޒާރުއޭގެ އެއް ވާހަކަ ޑރ.  ނުލިބުން.ބޮޑު އެއް މައްސަލަކީ ބަޖެޓު    މިއުޅޭ އެންމެ

ލާޒިމްކުރޭ ކޯޓުތަކުގައި އެބަ  ފެސި   އެ     ކަހަލަ  ގެންދާއިރު    ތަކެއް މައްސަލަ  ލިޓީސްތަކެއްވަކި  އް  މައްސަލަތަ ކުރިއަށް 

އްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ  . އެކަމަކު އެ ކަންތަ ސިސްޓަމްތަކެއް ފަހިވެފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށްންގ  ކޯޑިވީޑިއޯ ރެ  އޯޑިއޯ

ފަންޑީ.ޖޭ ކަމަށްނެޝަކް.އޭގެ  ކަންކަމު  ވިޔަސް  އް  ވެސް  އެ  އެޅިގައި  އޮމި  ބޮންނަ  ފައި  އެއް  ޑުއެންމެ  ހުރަހަކީ   

ނެތިގެން    .މައްސަލަބަޖެޓުގެ   ނުކުރެވިބަޖެޓު  ގި  އެކަން  ދުވަސްވަރަށް  އޮތުމަށްނަ  އެ  ތަކެއް  މިހާރު  ފަހުގައި 

ގުޅިގެން  އިނގޭތޯ  ދަނީ   އެކުރިއަށް    މަސައްކަތް އެއާ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުން.  ފާހަގަކުރަން  ފަހު  އަޅުގަނޑު  ވާ 

  ސްވެގެން ކުރާ ޝަކުވާއާ ލަބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން މައްސަލަތައް  އަށް ވިދާޅުވި އިޝޫގައި  ދެވަނަ  ދެން   .ޕޮއިންޓަކީ

ލާނީ  އި ސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަވެ  ނެއްކާ ގަނޑު ހަމަ އަވެސް އަޅު   ކަމުގައި  އެ  އިޝޫއެއް ފާހަގަކުރެއްވީ.ގުޅުންހުރި  

ވިޔަސް ޝަކުވާކުރުމުން  އަދި އެހެން މީހަކު    ނަ މީހަކު ވިޔަސްބަންދުގައި ހުން  ންވެސް މައްސަލަތައް ލަސްވެގެ  އީއެ

ސްޕްރީމް ސްޕްރީމް   ބެލުމަކީއެކަން   ކޯޓުން  ކޯޓުތަކު  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކޯޓުގެ  ކު   މައްސަލައެއް  ރައްވާ  ން  ކަމެއް. 

ކަ ގުޅިގެން  ލަސްވާ  އެކަމާ  ވަންޏާ  ހުމަށް  ޝަކުވާ   ށަހެޅުމާއިޝަކުވާ  އެޓެއެ  ނުކުއަށް  ކަމަންޑް  ވަންޏާ ރެވޭ    ށް 

ތެރެއި ޖުޑީޝަރީ  ހުށަހެޅުމަކީ  ޝަކުވާ  ފަރާތަކަށް  މަތީ  ކުރަމުއެއަށްވުރެން  ފެށުނީއްސުރެން  ކަމެއް.  ން  އަންނަ  ން 

ން މައްސަލަ  ކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅީމާ އެ ޝަކުވާގެ ދަށުއެގޮތުން މައްސަލަތައް ލަސްވެގެން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މިސާލަ

ކީއްވެގެ ބައްލަވަލަސްވަނީ  ދެއްވާ  އަވަސްކުރުމަށްސަލަ  އް މަ  އިންތޯ  އެހީތެރިކަން  ދެއްވަންޖެހޭ  ކޯޓުތަކަށް    ފައި ޓަކައި 

އޮންނާނެ. އެހެ ފަން  އެވެސް އަނެއްކާ   ންވީމާ،ވެސް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މިދެންނެވީ  މެނިފައި  ޝަން ތެރޭގައި ހިކްވެސް 

ހަ ދެން  ނޫނޭ.  ކަމެއް  އެއޮންނަ  އުސޫލުން  އެ  އަތޮޅު  މަ  ނުމެޖިސްޓްތަކުގައި  ދަނީ  ރަށްރަށާއި  ރޭޓުން  ތިއްބަވާ 

އެ    ކަންކަން ވެސް.ދަތުރުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ  ވުމަށް ޓަކައި  އް ބެއްލެމައްސަލަތަމެޖިސްޓްރޭޓުން ތިއްބަވާ ރަށްރަށުން  

ބެ މައްސަލަތައް  ހަމަ  ވެސް  ވައްލެވުމަބޭފުޅުން  ވަޑައިގަންނަވާ  ޓަކައި  އެއީށް    ގެ ސެސްޕްރޮ  ލް ޖުޑީޝަ  ޑައިގަތުން 

ހި މިދަންނަވާހެން  ނގާކަމެއްތެރެއިން  ތެރޭގައި  ޕްރޮސެސް  އެ  ބެލުން.  އަދި    ޤަޟާޢީ   ފަދަމައްސަލަ  ކަންކަމާއި 

ޓަކައި އިދާމައްސަ ބެލުމަށް  ޕްރޮސެސް މި   ،ރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންލަ  ޓްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ  ޑިޕާދަނީ    މުޅި 

އެހެން  ދަށަކުންނެއް ޑިޕާޓްމަންނޫން.  މައްވިމާ،  އޭގައި  ބެއްލެވުމަޓަކަށް  ޓަސަލަތައް  މެޖިސްޓްރޭޓުން  ށް  ކައި 

ފި އެޅޭނެ  ނޯންނާނެ.  ޔަވަޅެއްވަޑައިނުގަންނަވާތީވެ  ކުރެވޭނެ  ވެސް  ވެސް   އަނެއްކާ ކަމަކީ    ހަމަ  އެކަމަށް    ވެސް 

  އަނެއް ބޮޑު މަތިވާ  ވެސް ކުރި  އިޏާ. އަދި ހަމަ އޭގަ ނެތް ކަމަށް ވަން  ފޯރުކޮށްދެވެން   ތައްލަތްޞީ ވަ  އި ބޭނުންވާ ބަޖެޓާ

މައްސަލައަކީ  މައްސަލަ އަތޮޅުތަކުގައި  މިސާލަކަށް  އެއީ  މައްސަލަ.  މެޖި  ބަޖެޓުގެ  ޓަކައި  ސްޓްރޭޓުން  ބެއްލެވުމަށް 

ދު ބޭނުންވޭ  ދަތުރު ޚަރަ  .ހޭ ޚަރަދު އިނގޭތޯއެ ކަމަށް ކުރަންޖެ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެބަ ބޭނުންވޭ  



  

ހޯ ބޭފުޅުންގެ  އެލަވަންއަދި  ބޮޑެތި    ހުރޭ.  ސްތަކެއްދަންޖެހޭ  ވަރަށް  ވެސް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ، 

ސަބަބުގޮންޖެހު ބަޖެޓުގެ  އެހެންވީންތަކެއް  އެބަ.  ކުރިމަތިވޭ  އެބަ  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  މާ،  ން  އިޝޫގައި    3ފުރަތަމަ 

ނޑު ކުރާ މަސައްކަތާ   އަޅުގަވި ކަމަކީ ހަގަކުރެއްފަހުން ފާ އެންމެދެން  . އީ އެއަކީ ވާހަކަ  އޮތް ނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ތަންކޮ އަޅުގަނޑު  ވީމަ  ކަމެއް  ހުރި  ވެސް  އެއަށްގުޅުން  ތަފްޞީލުކޮށް  މަސައްކަތްކުރާނަން.    ޅެއް  އެރުވޭތޯ  ޖަވާބު 

ކިހިނެއްތޯ އައީ  އުފެދިގެން  އެކަޑަމީ  ގޮ؟ ފުރަތަމަ  އައި  އުފެދިގެން  އެކަޑަމީ  އޮ މި  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ތް  ތަށް 

  ދެން ޝަލް،  އި ޖުޑީތެރޭގަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2015ތެރޭގައި.    ވަނަ އަހަރު  2015  ވީއެކަޑަމީ އުފެއްދެ  ގޮތުން އިނގޭތޯ

ކޮންމެވެސް ކު  އޭގެ ވެސް  ބަލާ  ރިއަށް  މުހިވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ން ލުން  ފުރުޞަތެއް  މިފަދަ  ކަންނޭނގެ  މު 

ޓްރެޑީޝަޖު  އެއީ  .ލިބުނީމަ ތެރޭގައި  އަލަގނިންއިރީ  ކަންކަމަކީ  އުޅޭގެ  ފަށައިގެން  ނޫން.  ށް  ވަރަށް    ކަންކަމެއް 

ކުރަމުން   އެކަން  ވައޭރަކު    ންނަނީ.އަކުރީއްސުރެން  ގޮތަކުންތްލަޞީއެ  ހުރި  ތަނަވަސްވެފައި  ހުރި    ،ތައް 

އެކުރެވެން    އޭރަކުއެކަން  މިންވަރަކުން   އަންއޮތްގޮތަކަށް  ކުރަމުން  ޒަމާނަނީ.  ކަން  މިނިސްޓްރީ  ނުގައި  ޖަސްޓިސް 

އެކަން އަޅުގަނޑަކީއައި.  ކުރަމުން    ވެސް   މީހެއް  ރާގައި އުޅުނުޝަރުޢީ ދާއި  އޭރުގައި  ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީގައި 

ދާއިރާ.  ނޫން ޝަރުޢީ  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  މި  މިހާރު  ޖޮއިންކުރީ  ފެށިއި  2010އަށް  ދެން  ގެން.  ން 

އަޅުގަ ލިއެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތުނޑަށް  ހުރި  މި ބިފައި  ޖަދަންނަވަ  ތަކެއް  މިނީ.  ޓްރެސްޓިސް  ނިންގ  އިނިސްޓްރީގެ 

ހުރި  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑައޮތް  ކްޝަނެއް  ސެ އެނގިފައި  ޓްރެ  މި  ގޮތަށްށް  ނިންގ ސެކްޝަނުން  އިދަންނަވަނީ. އެ 

ޓްރެ ވަރަކަށް  ހިންގަވަމުން  އިކޮންމެވެސް  ގެން  ގެންދޭ. ނިންގތައް  މި  2008ދަވަނިކޮށް  އެގޮތަށް  މިހާރު  އޮތް  ގައި 

އައިސްގެން  ކޮންސްޓިޓިއު ޖަޝަނެއް  އެ  ޓިސްދެން  މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި  ސް  ވިގެން  އު ގައި    2008އަހަރު 

ދާއި ސްޕް  ދެން  .އެހެނޫންތޯ ޝަރުޢީ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އުފެދިގެން  ވެސް  ކޯޓު  ބަލަހައްޓަވާ  ރާރީމް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ގެ 

ނިންގ  އިދެން އެ ޓްރެ   ނިންގ ސެކްޝަނެއް.އިއެބައޮވޭ ޓްރެ  ސްވެ  ގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގައިއިރުދިޔަ  ހިގެން ގޮތަށް ހަމަޖެ

މަސައްކަތް ކުރަމުން   ފެށިގެން ވެސް  ނުއްސުރެންޓްރީ ޒަމާޖަސްޓިސް މިނިސްވެސް އޭގައި އަދި  އިރު ސެކްޝަން އޮތް

ޝަރުޢީ  ނަމުގައި    ސެންޓަރު  ނިންގ އިރެލް ޓްވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޖުޑީޝަޓްމަންޓްގައި  އައި ފަހުން ޑިޕާމި  

ޓްދާއި ސެންޓަރެއް  އިރެ ރާގެ  ޢިމާރާތެއްގާ ނިންގ  ސެންޓަރަށް  އެ  ޚާއްޞަ  އިމުކުރަން.  ހުރި  ރެކު ވެސް  ވިފައި 

ހުރީ.  ވިލިނގިލީގަ ޖުޑިޝަރީއި  ހިއެކަޑަމީ  މިހާރު  މަސައްކަތް  ދަނީގެ  ދެންއެތަނުގައި  ނގަމުން  ގައި  އޭރު   . 

އެ ހަޔަރ  އޮފް  މަޝްވަރާކުރެ   ޑިޔުކޭޝަނާ މިނިސްޓްރީ  ހަވެސް  އެ ސެންޓަރު  ޓްރެއިނިންވުނު  އާއްމުކޮށް  ދޭ    ގ މަ 

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އެކަ  އި ޓަކަ  މަރުކަޒެއް  އެކަމަކު  ގޮތެއް  އިނގޭތޯ.  ކާމިޔާބުވާ  އޭރުގައި  ން  އެއީ  ނުވި. 

ވި ގެންގުޅުއްވި  ފަރާތުން  ސަރީޢަތާއިމިނިސްޓްރީގެ  އެބަހުއްޓޭ  ގާނޫނު  ސްނުންފުޅަކީ  ވެސް  ކޮލެޖުތައް ކިޔަވައިދޭ     

އެހެއްޖޭގައި  ރާ ކޮންމެހެން  ވެސް.  ހުއްޓާ  އެތަންތަން  ތަނެއިތުރު  ންވީމާ،  ކަހަލަ  ކީއްކުރަންތޯ  ކޮލެޖެއް  އް 

ކޮންޓިނިއުޑް   ؟ރަންވީއިމުކުގާ ކަމަކީ  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑު  މީގައި  އަސްލު  ލީގަލް  އެކަމަކު  ޖުޑީޝަލް 



  

އޮން ދަ  ސަރވިސް  މި އިންފާތު އެއްޗެއް.  ށް ތަވަރަ  ދޭ އެއްޗެއްސާނިވަރސިޓީތަކުގައި މި ކިޔަވައިއެޑިޔުކޭޝަނަކީ ޔު

ޓްރެއިނިންގ ފެށުމަމަސައްކައެއް.  ޖޮބް  ވަޒީތް  އަދާކުރުށްފަހުގައި  ޢަމަލީ ބަމުފާ  ބޮޑަށް  ދެވޭ  ފޯކަސް   ޔަށްން  ކޮށްގެން 

އެކަޑަމީއެއް  ޓްރެއިނިންގ މިއަޅުގަނޑުމެން  އަދި    ން  އެނގިވަޑަ  ތިދެނީ.  ވެސް  މިކަ ބޭފުޅުންނަށް  މާ  އިގަންނަވާނެ 

އުސޫލުތަކެއްގަ ގުޅުން ބޮޑެތި  ހުރިހާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޕްރިންސިޕަ ހުރި  ބެންގަލޫރު  ބެލިކަމުގައި  އި  ލަށް 

ޕްރިންސިޕަލް ބޭސިކް  ޔޫ.އެން  ލެޓިކޮމަންވެލްތު މައުންޓްކޯޕަސް  ވިޔަސް    ބެލިކަމުގައި   އަށްސްވިޔަސް  ސްގެ  ނޯހައުގެ 

ހުރިހާހެން މި  ގައިޑުލައިންސް މި  ބެލި  ގޮސް  އެބައޮވޭ    ކޮންމެއަސް  އެއްޗަކަށް  ބެލިއަސް  ޖުޑީޝަލް  އެއްޗަކަށް 

ޖުޑިގންޓްރެއިނި ތެރޭގައި  ޝަންގެ  ވިސުޕަ   ޝަރީގެއަކީ  ގޭގެ  ފަނޑިޔާރު  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދަށުން 

ފަނޑިހު ހުރިހާ  ގޮތުގައި  މެކޭނިޒަމެއްގެ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ންނަ  އެ  .އެއްޗެކޭޔާރުންނަށް  އި  އްޗެހީގަ ބައެއް 

ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކޭ. އަދި   ށް ކޭޝަނަކީ ފަނޑިޔާރުންނަނިއުޑް ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުޓިބާރާތްކޮށްފައި ހުންނައިރު ބުނޭ ކޮންޢި

. އެކަމަކު  ނީކުރަ  ކަތް މި އެހެންވީމާ، އުސޫލުން އެކަންކުރަން މަސައް  ކޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް.ޖުޑީޝަރީގެ ޑިއުޓީއެ 

އެއެކަ އެއްވެސް  އެނގި  2015އައިސް  ނުލިބި  ލުމެއް  ބާރު އްމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި  އަހަރު  ތުން  އޮތްގޮފައި  ވަނަ 

މުއައްސަސާއެއް    ހިނގާ ން  ދަށުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ވާހަކަދެކެވިގެން ސަރުކާރުން ވިދާޅުވި    ރުގެ ސަރުކާރާ ވެއްޖެއްޔާ އޭ

ގާ ގޮތުގައި   ގާއިށޭ  އިމުކުރާއެތަން  ދެން  ޓަކައިއިނގޭތޯ.  މިނިސްޓްރީ  މުކުރުމަށް  މަޝްވަރާކުރެވުނު.    އާފިނޭންސް 

އަޅުގަނ  އަޅުގަނޑަށްމަޝްވަރާކުރެވުނުކަން   އެކަމަކު  މީޓީންއެނގޭ.  އެ  ނޭނގޭ  ގޑު  އަޅުގަނޑަކަށް  ނެތީމާ  ގައި 

އޭގެ.  ޞީތަފް އެ  އޭރުލުތަކެއް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާރޓުމަންޓު  ލީގަލް  ޑެޕިޔުޓީ    ގެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަޅުގަނޑަކީ 

މީހެއް.  ޤާމަ  ސަރެއްގެ އޮފި ހުރި  ބަދަލުވީފަހުން  މުގައި  ވަޒީފާ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުގައި  ޤާމަ  އެ  

އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ސުޕްރީމް  އާރީ ޖުޑިޝަ އިފަހުގައި ސަރުކާރާ ތަކަށްގންދަންނަވާ މީޓި ދެން މި ގެ ތެރޭގައި. 2015

އަހަރު    2015ކޯޓުން   ސަރކިޔުލަރއްނެރުތެރޭގައި  ވަނަ  މަޖިލީހުން  ކުއަވި  ފަނޑިޔާރު  މިއަންނަނީ  އެކަޑަމީ  ން 

މިނިންމަވާފައި ސަރ އުފައްދަން   އުފައްދައިފީމޭއަންގަވަ  ކިޔުލަރއަކުން  ސަރކިޔުލަ   .ނީ  އެ  އޮވޭ  އާރއަދި  އެބަ  އެކު 

އެންމެގަވާއި އެކަޑަމީއަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އެ  ވެސް.  އަޅުގަނޑު   ދެއް  އެޢައްޔަންކު   ފުރަތަމަ  ކްޓިންގ  ރެވުނީ 

އެކަޑަޗާންސެލަ އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބުން  ޢައްޔަންކުރެވުނު  އެ  ގޮތުގައި.  ފަރާތުން  ރއެއް  އެކަޑަމީ    މިގެންދަނީމީގެ 

ގެންދި ކުރަންޖެހޭ  އުކުރިއަށް  ޓަކައި  އެކަޑަމީ  ރަމުން.ކު  ކަތެއްމަސައް ހުރިހާ  މަށް  އަޅުގަނޑު  އަށް  އެގޮތުން 

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އެކަޑަމީގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް،    އެއްހާ ދުވަސް ކަށް ދެ ހަފްތާގަނޑަޔަންކުރުމަށްފަހުގައި ގާތްޢައް

ހަޕްލޭނެބިލްޑިންގ  ޓިއުޝަން  އިންސްޓި ޑިޕާއް  އަދި  ހުށަހެޅިން.  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  އޮދާފައި  ޖުޑީޝަލް  ޓުމަންޓު  ފް 

ކޮޕީލޭޕް  ކުރިން.ޞާއްޙިވެސް    ޝަނާއެޑްމިނިސްޓްރޭ އަޅުގަ މިހާރު  ސްތައްނުގެ ޕްރިންޓަޑް  އަވެސް  ތުގައި  ނޑުމެން 

 .ގޮތާއި.. ހުންނާނެ. އޭގެދަށުން ތަނުގެ އޮނިގަނޑު އޮންނާނެ 

 



  

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ތި ރއިންޓަ ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު   އިނގޭތޯ.  ލިބޭގޮތް   ށް ސުވާލަ  ރަޕްޓުކޮށްލާނަން  ޖަވާބެއް  ކުރުގޮތަކަށް    ތަންކޮޅެއް 

ވަގުތު ސަލާމަތްކޮ ޢަލީ  މެންބަރު  ންހުރި ސުވާލެއް އެއީ އިއްޒަތްތެރި  އެއާއެކުގައި ގުޅު  ށްލަން. ދެން އަދި ވެއްޖެއްޔާ 

  ކޮންމެވެސް އެއް .  މަށްއުއެކުގައި ދެން ކުރިއަށް ގެންދި   އެ ސުވާލު ދަންނަވާލުމާ ން ބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލަޙުސައިން

 .ކަކުއެބޭފުޅުން ތެރެއިން ދެބޭފުޅަކު 

 

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަޅުގަނޑު ސުވާލެއްވީމަ.  ގުޅުންހުރި  އެއާ  ހަމަ  ދިވެހިރާއް  ށްމެންނައަޅުގަނޑު  ފެނޭ  އެ އެބަ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް    ޖެ 

ކޮމިޝަނުގެ    2008ޑިސެމްބަރ    SCRU1  2/2008ރޫލިންގ ނަންބަރު     21ގައި މިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

އުވާލާފަވަ )ބ(  މާއްދާގެ  އެނަ  އަނެ  .ފަހިނގާ  ކަމެއް   ހުރިހާ   މި  އީ .  ކިހިނަކުންތޯ  ގާނޫނަކުން  ކޮން  ހެން  އްދެން 

އެބަ އެނގޭ ދެން    ލީމާއްލަވާ އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ބަ؟ ބާރު މި ލިބުނީކަޑަމީއެއް އުފެއްދުމުގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ 

ދާއިރާ ހަމަ  ގާނޫނީ  ހަމަ  ވެސް  މާޖިދަކީ  އުޅުއް  އިންހަމަ  ކުރީގައި  ވަރަށް  ބޭފުޅެއްހަމަ  ންވީމާ،  ހެއެ  ކަން.ވާ 

ކޮން    ،ކޮން ގާނޫނަކުން  ނީ ކުރަން ފެށުމި މަސައްކަތްއެއް ހަދައިގެން  ގޮތަށް އެކަޑަމީމި  ން ކިހިނަކުންތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ؟ އޮތީ އި ލިބިފަކޮން މާއްދާއަކުންތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި ބާރު  ،ޤާނޫނުއަސާސީއެއް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މާޖިދު  ލަރ ޗާންސެ މީގެ އެކަޑަ  ޝަލްޖުޑީސް މޯލްޑިވް

ދެންނެވޭ  !އާދެ ކުރުކޮށް  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑު  ތަފްޝުކުރިއްޔާ.  މާބޮޑަށް  ދެންމެ  މަޢާފުކުރައްވާ  ލުކޮށް  ޞީތޯ. 

ކަ  ތި  .މިދެންނެވުނީ މިކަހަލަ  ވީހާބޭފުޅުން  ސާފުކޮށްލަ  މެއް  ބޮޑަކަށް  މިހާރު    އި.ގަމުއެދުދިނުމުގެ  ވެސް 

އުސޫލުތަކާއި  ސްޓިޓިއުއަޅުގަނޑުމެން ކޮންދިވެހިރާއްޖޭގައި   އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި    ގޮތުން ކަންކަން އުރަފީގެ  ޝަނާއި 

އުފައްދާނެ    އަންނަ  ންމުކުރަ އޮފީހެއް  ދައުލަތުގެ  ބަލާއިރުގައި  އު ޞީތަފްގޮތުގެ  ގޮތަށް  ހަމަތަކެއް  ސޫލުތަލީ  ކެއް 

ނުވެއްފެނޭ އެކުލަވާލާފައި  ޗެއް އެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ކޮންސިވައެއޮއްގައި  ދެން  މިއޮންނަނީ  ސިޓިއުޝަންގައިއް.   

ބަޔާންކުރުމަ  3ދައުލަތުގެ   ކަމަށް  އިސް  ބާރު އޮންނާނެ  ކަމެއްގެ  ގާއިމުކުރުމުގެ ހުރިހާ  ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  ށްފަހުގައި 

ކޯޓު   ފަރާތަކީ ބަޔާންކޮށްފަ  141ކަމަށް    ސުޕްރީމް  މާއްދާގައި  އެހެންވީވަނަ  އެންމެ.    ، އިސްފަރާތަށް  މާ، 

ރެވެނީ ކޮންކޮން  ވާއިރުގައި އޭގެދަށުން އެ ބާރުގެ ދަށުން ދެން ކުއިސްފަރާތަށްރުމުގެ އެންމެ  ންޞާފު ގާއިމުކު ލުއިދުޢަ

އަޅުގަނޑު އެއީ  ތަފްކަންތައްތަކެއްތޯ  އޭގެ  ސުވާލަކީ.  ކުރަންވީ  ވެސް  ކެއް  ލުތަޞީމެން  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ނޯވޭ.  ބަޔާންކޮށްފަ ގާނޫނެއެއް  ބަޔާ ވެ  އެއްއްގައަދި  ނޯވޭ  ންކޮށްފަސް  އިސްފަރާތުން  އިސްފަރާތަށްއެއް  ވާތީވެ 

ކަންތައްތަކެ އެވެނި  މިވެނި  ވިސްނުހައިސިއްޔަތުން  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވެއްޖެ  ކުރެވޭނީ.  މަށް  ކޭ 



  

އަދެން  ،ފެންނަގޮތުގައި ޤާނޫނުއަ  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  މީގައި  މާއްދާއެނެއްކާ  އޮތް  މާނަސާސީގައި  ކޮށް  އް 

ބާރަށް ކުރެވޭނީމާ  އެ ރަޙަކޮށް  ޞަ ކޯޓަށް ނުވަތަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ    ކަންތައްތަކެއް    ކޮން އްދާގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމް 

މަސްއޫލިއްޔަ ނުވަތަ  މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  ކަނޑައެޅުން  ހިމެނޭކަން  ވެސް    ތުގައި  ނޫން. މިތަނުގައި  ކަމެއް 

އެ ކޮންމެއަދި  ވެސް.  ތަނެއްގައި  އަޅުވި  ގޮތެއް   ހެން  އެޔަސް  ކޯޓުން    ބޫލުކުރެވޭ ޤަ  ގަނޑަށް  ސުޕްރީމް  ގޮތުގައި 

އުފައްދަވާފައި   އަޅުގަނޑަށް    އެއެކަޑަމީ  މި  ބޫލުކުރެވޭ ޤައޮތީ  އެކަޑަމީ  ގޮތް  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް    އެއް ދަންނަވަނީ. 

ޝަރުއްދަވާއުފަ އޮތީ  ޢަދުލުއިންޞާފު ފައި  ނުވަތަ  ދާއިރާ  އިސްފަޢީ  އެންމެ  ގާއިމުކުރުމުގެ  ން  ތުހައިސިއްޔަރާތުގެ   

ބާރު ކޯޓުލިބިގެންވާ  ސުޕްރީމް  އެގޮތަށް  މިދަންނަވާހެން  ދެން  ދަށުން.  ކުރެއްވިއިރުގައި    އެކަންބައްލަވާފައި  ން  ގެ 

. އެހެންވީމާ،  ސް އެކަމަކަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުވެއް ކުރައްވާކުން ވެސަރުކާރަ އިރު އޭރުގައި ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރެއްވި 

، އެއީ  އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ  އި އިން ކުރެވިގެން އައިސްފަޒާމުގެ ތެރެ އޮތީ ދައުލަތުގެ ނި  އެކަން އޭރުގައި 

ތި  މެންބަރު  އޮތް ޖަވާބަކީ.    އިއްޒަތްތެރި  ދެއްވެން  ބަޖެޓާ ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑަށް    ! ގުޅޭގޮތުން އާދެ   ދެން 

އަޅު ގުޅޭގޮތުން  އުބަޖެޓާ  އެކަޑަމީ  އަހަރަ ފެދުނީއް ގަނޑުމެން  ކޮންމެ  އެކަ  ކުސުރެ  އަދި  ވެސް  ހިންގުމަށާއި  ޑަމީގެ 

ބޭނު ތަމްރީނުތަކަށް  ހިންގާ  ތައްޔާރުކުއެކަޑަމީ  ބަޖެޓު  ޢީ  އަޅުގަނޑުމެން ޝަރު  އި އިނގޭތޯ. ތައްޔާރުކޮށްފަ  ރަންންވާ 

ކޮ ބަމިއޮންނަނީ  ޑިޕާންސިލަރޭޑަޓް  ގޮތުގައި  އޮފް ޖެޓެއްގެ  އެޓުމަންޓު  ޖުޑީޝަލް  ފިނޭންސް  ނުޑްމިނިސްޓްރޭޝަ  ން 

ފޮނުއްވައި މިނިސް މިޓްރީއަށް  އަޅުގަނޑުމެ  ގެން  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އަދި  ދަނީ  ހުށަހަޅަނީ  ން 

ގަވާއިދުގައި  ޑިއަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮންނަނީ  ވެސް  ގޮތަށް.  ޅަންހުށަހެޓުމަންޓަށް  ޕާ  ދެން  ޖެހޭ 

ހުށަހަޅައަޅުގަނޑު އަހަރަމެން  ކޮންމެ  އެކަމަކު ން  ވެސް.  ބަޖެޓު  ހުށަހެޅީ  ކު  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  މިވާގޮތަކީ  މާ 

ޝަރު ދާއި ފާސްވެގެން  ހަމަރާޢީ  އެކަޑަމީގެ  އާ  އަންނައިރުގައި  ނޯވޭ  އަށް  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ރަތަމަ  ފުމަސައްކަތަށް 

އަޅުގަނޑު  2މިދިޔަ    ،ދިޔަމި ދެން  އިނގޭތޯ.  ޑިޕާއަހަރުގައި  އެކިގޮތްގޮތުން  މެޓުމަންމެން  ދުވެރިކޮށް  ޓު 

ގެ ފައިސާކޮޅެއް. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ  ތެރެއަށް ދާތަނުން ލިބިދާނެ ކޮންމެވެސްވަރެއް ގެ މެދުކޮށްގެން އަހަރު ސައްކަތްމަ

  ނީ.  ހުންނާލިބިފައި ޔާ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހަމަ އެހާކަންހާވަރު  ލައްކަ ރުފި 8ގައި ލިބުނީ  2017ން ވެއްޖެއްޔާ ގޮތު

އޭގެ ހިރޮގް ޕް  އަޅުގަނޑުމެން  ންއެހެންވީމާ،  ޑިޕާ  ގަނީ. ންރާމްތައް  އެބައޮތް  ން  ތެރެއިބަޖެޓުގެ    ޓުމަންޓުގެ މިއަހަރަށް 

ށް އަދި  ކަމީއައެކަޑަ  އްހެން ނެ ހިންގަނީ. އަ  ން އަޅުގަނޑުމެން މިމިލިއަން ރުފިޔާ. އޭގެ  3.5ދެއްވާފައި  އިޑައަޅުއްވަކަނ

އަ  ،މިހާތަނަކަށް އެއަދި  އުފެދުނީއްސުރެ ނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަޑަމީ  އޮފީސް  އެބަ    އްކަތް ސަމަ  އެކަޑަމީ  ކުރަން 

އޮފީހުހޯއްދެވުމަށް  ނަންބަރެއް   ދަންނަރައީސް  އެކަން   .ވައިގެންގައި  ނު  މިހާތަނަށް  ބިޒްނަސް  އެވެސް  ދެން  އްވޭ. 

ބަ  އަށް އޭރިޔާ ނޯވޭޖެޓެވަކި  ވެސް  އެހެންވީމާ،އް  ބަޖެޕާޑި  .  ޑިޕާޓުމަންޓުގެ  ޚަރަދުކުރަ ޓުން    އްވައިގެން ޓުމަންޓުން 

ހިންގަ ގައަޅު މި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޓްރެއިނިން  ވަނީ.ނޑުމެން  ހިންގާ  މި  ކޮގދެން  ބާވަތެއްގެ    ން ތަކުގެ  ކޮން  ކަހަލަ 

އިއްޒަތްތެރިގޓްރެއިނިން އަ  ތަކެއްތޯ  ސުވާލުކުރެއްވީތީ  ދަންނަވާލަންމެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން   .ޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ 



  

އުފެދިގެންއެކަ މަ  ޑަމީ  ފެށޭވަރުވީއެކަޑަމީގެ  އަޅުގަނޑުގެސައްކަތް  އެއީ  ތަނަށް      މުވައްޒަފުން  އެހެން  އިތުރުން 

ވަރުވީ  މުވައްޒަފުން ލިބިގެން މަސައްކަތް ފެށޭ.  މަރަތަފު  ނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ގައަޅުމުވައްޒަފުން    3ވެއްދިގެން އިތުރު  

  ޕްރޮގުރާމެއް   4  ގަނޑުމެން ހިންގިންމްބަރ، ޑިސެމްބަރ ތެރޭގައި އަޅުއޮކްޓޯބަރު މަހު. އޮކްޓޯބަރ، ނޮވެގައި    2016

ޓްރެއިނިންގ ފ.އަތޮޅު  އިނގޭތޯ. އޭގެ ކޯޓުގެ  ޕީނަލް  ކޯ  . ނިލަންދޫގައިތެރޭގައި  ޕީނަލް  ޓްރެއިނިންގޑުހަމަ    އެއް ގެ 

މުވައްޒަފު ލީގަލް  ކޯޓުތަކުގައި  އަމާޒުކޮށްގެންމާލޭ  އޭގެ   . ންނަށް  ލެކްޗަ   ދެން  ދެ  ބޭއްވިފައިވޭ.    ރ އިތުރުން 

ދެން    އެކްސްޕަރޓުންގެ ލް  އިންޓަރނޭޝަނަ ލެކްޗަރ.  ފަހުކޮޅ2016ުދެ  ހަރު  އަ ވަނަ    2017މިދެންނެވީ.    ގެ 

ނޫންނަމަ  ހަނދާން    އަޅުގަނޑު އޭގެ   18ކުށް  ހިންގިން.  އަޅުގަނޑުމެން  މިހި  ޕްރޮގުރާމެއް  ވެސް  މެނެނީ  ތެރޭގައި 

ގޮ ނިޒާމާމައިގަނޑު  ޢަދުލުގެ  ޖިނާޢީ  ކޯ  ތެއްގައި  ޕީނަލް  ޓްރެ ޑުގުޅުންހުރި  ދެންގއިނިންގެ  ކުޑަކުދިތަކާއި  ންގެ   

ނިޒާމުގެ   ބޭއްވިން ސިމްޕޯޢަދުލުގެ  މިދެންނެވީ    ވެސް  އިތުރުން  ގެ އޭ  .ސިޒަމްއެއް އަޅުގަނޑުމެން  އެކި ދާއިރާތަކުން 

ނޫންނަމަ  ގޮސް   ކުށް  ހަނދާން  ހިން  18އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮޕްރޮގުރާމު  އެ  ބެހޭ  ގާފައިވާނެ.  ގުރާމުތަކާ 

ވެމަ އަޅުގަނޑުމެން  ޢުލޫމާތު  ކޯޓާ  ޓުމަންޓާއެ ޑިޕާސް  ގެންދަކު ޞާއްޙިވެސް    ވެސް ސުޕްރީމް  މި  ދެން   ނީ.ރަމުން 

އަޅުގަނޑުމެގ2018ަ އަނެއްކާއި  ހުރިގޮތުން    ންނަށް  ކަންކަން  ދަތިކަމާއި  ބަޖެޓުގެ  ހަމަ    15ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް 

ތެރޭގައި ވެސް   ވާނެ. އޭގެއި ންގާފަޕްރޮގުރާމު ހިވަރަކަށް   14  ނޫނީ ނަމަ ށްނޫންވެސް ކު އަޅުގަނޑު ހަނދާން އަނެއްކާ 

ޢަދުލު ޖިނާޢީ  ހިމެނެނީ  މި  ގޮތެއްގައި  އެއްޗެހިމައިގަނޑު  ނިޒާމުގެ  ޖިނާކުޑަ  . ގެ  ނިޒާމުގެ  ކުދިންގެ  ޢަދުލުގެ  ޢީ 

ކޮމަ  .އެއްޗެހި ބޭރަވ ލޯ  ޝަލް ރދެން  ރާއްޖެއިން  އަދި  ހުންނާނެ.  ވެސް  އެއްޗެހި  ބޭފުޅުން  ގެ  ފޮނުވިފައި  ށް 

އަޅުގަނޑުފޮނުވާ ކަންތަ އިރުގައި  ވިސްނާ  ނުވަތަ  މެން  ކަހަލަ  އްތަކާ  ކޮންކަހަލަ ޤަކޮން  ކޮން    އުމުތަކަކަށް 

ސުވާލުޕްރޮގުރާމުތަކަކަށްތޯ   އެ  ދަންނަކުފޮނުވަނީ  މިހާތަ  .ވާލަންރެއްވީތީ  ޓްރެއިނިންއަޅުގަނޑުމެން  ތަކުގައި  ގނަށް 

ފޮނުވާފައި ސިންގަޕޯ  އެއް  ވާބޭފުޅުން  ސިންގަޕޫރތަނަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަރު.  ފުރުޞަން  ލިބުނު  ތެއްގައި  ށް 

ސަރުކާ ސިންގަޕޫރުގެ  ނުކޮށް  ޚަރަދު  އަޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ސްކީމެއްގެ  އެހީގެ  ބޭފުޅުން  ން  ރުގެ 

އަޅުގަނޑުމެފޮނުވާފައި ދެން  ސްޓަޑީ  ވާނެ.  އިނގޭތޯ.  ޓުއަރން  ތުރުކީއަށް  ކޮށްފިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއް  އަދި 

ތަށް ވެސް  ގެންދަނީ ކުވޭ  ތް ކުރަމުން މިޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަރު ތެރޭގައި ވެސް އައި އެބައޮތް މިއަހަ ޕްލޭނުގަ

ވެޓީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް  އަދި  ފޮނުވޭތޯ  ފޮނުވޭތޯ.  މެއް  ސިލެކްޤަދެން  ސް  ކޮއުމުތައް  ން  ޓުކުރާއިރުގައި 

އަޅުގަނޑުމެ ސުވާލުކުރެއްވީމާ  ކަންތައްތަކަކަށްތޯ  ވިސްނަނީ  ވިސްން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން    އެންމެ   ،އުމެއްގައިޤަނަނީ 

ކަމަކީ   ބަލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ރާޤައެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިސްޓަމަކީ  ޖުޑީޝަލް  އްޖޭގައި  އުމެއްގައި 

ސިސްޓަމަކައޮތްމިވެސް   ވާކަމަށް ފަދަ  އިނ   ށް  ކަމަށް  އެޑްވާންޓޭޖެއް  އެއީ  އިސްލާމީ  ވަންޏާ  ޚާއްޞަކޮށް  ގޭތޯ. 

މި  ޢަރީޝަ ނުވަތަ  މި  މަކޮތް  ލޯވ  މަސައްކަތްން  އަޅުގަނޑުމެން  އިސްކަންދޭން  ތަންތަނަށް  އޮންނަ  ކުރަން.  ދެބައި 

އުސޫލުތަކެއް ހަރުދަނާ  އޮތް  ކުރިއަރާފައި  އެތަނަކީ  މައްޗަދެން  ސިގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮންނަ  ސްށް  ގާއިމުވެފައި  ޓަމް 



  

އެއީ އަޅުގަ  ތަނެއްތޯ  ވިވެސް  ދެން    ސްނާނޑުމެން  ޖުޑީހުންނައެތަނެއްގައި  ކަމެއް.  ޓްރެއިނިންގ    ޝަލް 

ވަޞީލަތެއްތޯ ކިހާވަރެއްގެ  ގޮތަކުންނޫން  އެތަނަ؟ ފެސިލިޓީސްތަކަކީ  އިނގޭތޯ  ކޮށްލުމުގެ  ދަތުރެއް  ފޮނުވައިގެން  ކަށް 

ފައަޅުގަނޑުމެން   އެ  އިޑިޔާރުންނާނތަންތަނަށް  ފޮނުވަނީ.  ހަރުދަނާބޭފުޅުންނަ  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅު  ށް   

މަގޓްރެއިނިން ދެވޭނެ  ޓަތަކެއް  ބަލަގުފަހިކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  މިހާރު  ލާއިރުގައިއިކައި.   

ސިންގަޕޫރު ތަންތަން  މިފޮނުވި  މިހާރު    ،އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ތުރުކީ  ދަނީ    މި  ނޑުމެންއަޅުގަކުވޭތު، 

މަޝްވަރާކުރައޮސްޓްރޭލިޔާ ވެސް  މަޝްއަށް  ވެސް  ކުވޭތާ  އިނގިރޭ  .މުންވަރާކުރަމުން.  ވެސް  ސި އަދި  އެބަ  ވިލާތަށް 

ފޮނުވޭތޯމަސައްކަތް ކުދިންތަކެއް  މިތަންތައެހެންވީމާ  .ކުރަމުން  ޓްރެއިނިން،  ޖުޑީޝަލް  ހުރި  އެތަންތަނުގައި    ގ ނަކީ 

ވައިބަލާ ކަންކަމަށް  ލަތްތަކާއި  ޞީވަ ކުރިއަރާރުގައި  ތަންތަރަށް  ހަރުދަނާ  ހުރި  އަޅުގަނޑުމެން ފައި  އަނެއްކާ    ން. 

ބޭފުމަ އެސައްކަތްކުރަނީ  ހަމަ  ފޮނުވުމުގެޅުންތަކެއް  އެކަޑަމީ  ތަނަށް  އޭގެ   ންބަދަލުގައި  ވެ  ވް ލް އިންވޯ  އިންތެރެ  ވެސް 

ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނިންގ އެކަޑަމީސްތައް ނުވަތަ އިންސް ން  ގުޅު   އާ ޑަމީޓިޓިއުޝަން ނުވަތަ އެކައެތަނެއްގައި ހުންނަ 

ގު އުފައްދައިގެބަދަހިކޮށް  ޓްރެއިނިރާއްޖޭގައިން  ޅުން  ކުރިއަށްދަނާކުހަރު  ގން   އެތަންތަނުގެ    އޮތް  ރުމަށް  ތަނުގައި 

ހޯދުމަ  އެހީތެރިކަން  މިހާރު ށް. އެގޮތުންވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މެލޭޝިޔާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ    ވާނީ    ، ވެސް 

އޮފް  ނޭޝަނަލް އިންޓަރ ޔުނިވަރސިޓީ  އެމް.އޯ.ޔޫމެލޭޝިޔާއާ  ސޮއިކޮށްފަ.  އެއްގައިއެކު  މި   މިހާރު    އަޅުގަނޑުމެން 

ސޯޝަލް  ތްގާ ތުރުކީގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  ގަނޑަކަށް  އެމް.އޯފަންކާރާއާ ސައިންސަސް  ސޮއިކުރުމުގެ    .ޔޫއެއްގައި އެކު 

ވިލާތުގެ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   އިނގިރޭސިނިމެނީ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެ ޕްލޭނުގައި އެބައޮތް  ކަންކަން މި

އެ  އެކު ންޓަރނޭޝަނަލާއި ހަމަ  ގުޅުވެސް  ތަދި  އަ  ހިކުރުމުގެބަދަންގޮތަށް  ބައެއް  ވެސް.  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ންތަނާ 

ޖަވާބު    ގޮތަށްއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ރަނގަޅަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހޭ  ،އްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑަށްރެ ކު  މިދެންނެވި ތި

  ...ދެއްވިއްޖެ ކަމަށް. އިތުރު ސުވާލެއް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ޛު ޙަސަން ލަޠީފު  ތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާމާޖިދު. އިއްޒަ  ލްއުސްތާޛު އަޙްމަދުޝުކުރިއްޔާ އަ  ވަރަށް ބޮޑަށް  !ދެއާ

ޖެހިވަޑައި  މިވަގުތު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  ކޮމިޓީއެއްގައި  ދަންނަވާލުމުގެ  އެހެން  ސުވާލެއް  އެކުގައި  ގަންނަވާތީއާ 

 ޞަތު އަރުވަން.  ފުރު

 

 ން:ޠީފު ވާހަކަދެއްކެވުބަރު ޙަސަން ލަ ދާއިރާގެ މެން ނގުހުޅަހެންވޭރު 

އެކީގައި އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީ    ދެން ޚިޔާލަކާ  ޑުގެ އޮތީ ސުވާލަކާއަޅުގަނ  އްރިރު.ޤަށް ޝުކުރިއްޔާ މުވަރަށް ބޮޑަ

ހަމަ  ޔާތައް އެބަހުރި.  ވާހަކަތައް ޔައުމިއްފައި ހުރި  ބޭފުޅުން ދައްކަވާގެން އައިއިރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި  ޑްރާފްޓުކުރެވި

އެކުލަވާ  ގައިމު ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ނޫންތްރީޢަޝަލީކީއެއް  ވެސް  ކުރާ ކަމެއް   ކުރުން  ދެން    ކަށް  ސާފު.  ވަރަށް  ނޫން. 



  

އެޑްމި ޖުޑީޝަލް  ގާނޫނުތަކުން  އެކުލަވާލި  އެއީ އިއެކުލަވަ ވެސް  ނިސްޓްރޭޝަން  އެއާއެކީގައި  އެބައޮތް.    ލާފައި 

އެޑްމިނިސްޓް ތެރޭރޭޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް  މަސައްކަތުގެ  ވަރަ  އެބަހުރި  ކަންތަގައި  ހިމަނާފަށްގިނަ  ޖުޑީޝަލް  އްތައް   .

ދަށުން     ވަރަށްސައިޓު ބަލާލީމަކަޑަމީގެ ވެބްއެ އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އެނގެން އެބައޮތް  ހުންނަ  ސާފުކޮށް އެބައޮތް 

ތްގޮތުން މި ކޮމިޓީން  އޮ  ޢުލޫމާތު ލިބިފައި އަޅުގަނޑަށް މަގައި ދެންނެވީތަނެއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޙަޤީޤަތު

ދަންނަވައި މިއުޅެނީއަޅުގަނޑުމެން  އި  ގެން  ތެރެއިން  ޚްކޮމިޓީގެ  މުއައްސަސާތަކުގެ  ހިމެނޭ  ތެރެއިން  ތިޞާޞްގެ 

އެޑްމިނިޑިޕާ ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ބައްދަޓުމަންޓު  ބޭފުޅުންނާ  އަޅުގަސްޓްރޭޝަންގެ  ބައްދަލުކުރަލުކުރެއްވުން.  ން  ނޑުމެން 

  ކަޑަމީ މި ސް، ޖުޑީޝަލް އެ . އެހެންނަމަވެޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާތިބީ  ނޑުމެން ހިތުން މިއަޅުގަ

އުފައްދާފައި ދަށުން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ވިދާޅުވެއް  ، އޮތީ  ދެންމެ  ކޯޓުގެ  ދަށުން  ސުޕްރީމް  ސަރކިޔުލާއެއްގެ  ޖެ 

މިހާރު ހިނގަމުން   . ފައި އޮތް ތަނެއްއުފައްދާ ގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި.  ގެ ދަށުން ހިނސުޕްރީމް ކޯޓުވެސް  ދަނީ    އަދި 

ޚިޔާލަކީއަޅުގަނޑު  ލުކުރާގޮތުގައިބޫޤައަޅުގަނޑު   ޙަޤީޤަތުގައެއް    ،ގެ  ކޯޓަކަށެއް  ސުޕްރީމް  ޚިޔާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

އަ ކޮންމެޤާނޫނުއަސާސީގެ  މާނަކު  ދި  ބޭފުޅުން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މާނަކުރައްވަންގޮތަކަށް  ވެސް  ވާނީ  ރެއްވިއަސް 

އެ   ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަތަކަށް  ލިޔުންއިރު  ކަ  ދެއްކި  ބަލައިގެން  ހަމައެވެސް  އެންކަން.  ބޭފުޅުންނަށް    ކަނި 

ގާނޫ އިނގޭތޯ  ނޫން  އެއްޗެއް  އޮންނަ  މާނަކުރަން  ގޮތަކަށް  ވެސް.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ  ނަކީ 

ޓްރެ ހިންގުމާއެހެންވީމާ،  ޕްރޮގުރާމެއް  އެ އިނިންގ  އެއްވެސް  ކަންކަންކުރުމައި  އޮންނަ  ކީ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޯޓެއްގެ 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަލް    ވާލުވެފައި އޮންނަ ޙަޙަޤީޤަތުގައި    ނިސްޓްރޭޝަނާ އެޑްމި  ޑީޝަލް ނޫން. އެއީ ޖު  ކަމެއް

ކުރަންޖެހޭ މިނިއެޑް ކޯޓުގެ  ކަމެއް   ސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް    އުފައްދާފައި   ސަރކިޔުލާއަކުން   ސުޕްރީމް  ހުންނަ 

އެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި    . ހަމަންބޮޑުވާކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަކަން އެއީ   ކަޑަމީއަކުން ކުރާއެ

އެޑްމިނިސްޓް ޖުޑީޝަލް  ބައްދަލުކުރަނީ  މި  ބޭފުޅުން  މިއަދު  އެކަޑަމީގެ  ޖުޑީޝަލް  ބޭފުޅުންނާ.  ރޭޝަނުގެ 

އަޅުގަނ ގޮތެއް  ސާވަޑައިގެންނެވި  އަޑަށް  ޙަޤީފުނުވާތީ  މުޅުގަނޑު  ދަންނަވަންޖެހެނީ  ސުވާލު  މި  .  ރިރާ އް ޤަޤަތުގައި 

 ޔާ.  ޝުކުރިއް  ބޮޑަށްވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު.    !އާދެ އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލީ  ޅުއަޝުކުރިއްޔާ  ޙަޤީޤަތުގައި  ކޮމިޓީގައަޅުގަނޑުމެންގެގަނޑުމެން    އި  

މެންޑޭޓު ހިމެކޮމިޓީގެ  ތެރޭގައި  ދެންނެ  ނޭ ގެ  ބައްދަލުކުރުން.  މުއައްސަސާތަކާ  ދަންއެކިއެކި    ނީ ނަވާފައިވާވިއިރުގައި 

ބޭފުޅުންނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  ތި   .ހަމަ  ޖުޑީޝަލް  ދެން  ބޭބޭފުޅުން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ   ވިދާޅުވާ 

އިދެއް ޑައިގެންވަން  ހެއެއެކުގައި   އެޢުމަ  ތުރު ވީ  ގުޅިގެ  ލޫމާތުތަކެއް  ކުރަމު  އެ  ން މާބޮޑަށް    ންދާތީވެ، މަސައްކަތް 



  

ކަމަށްޞާއްޙިމަޢުލޫމާތު   ބޭނުމުގައި  ކުރިއަޅު  ،ންނަމަވެސްއެހެ  .ވެދާނެކުރުމުގެ  ،  އެހެން އަކުންނެއް  ގަނޑުމެންނަކަށް 

   އެނގިފައެއް ނެތް.އެކަމެއް އެހެނެއް  

 

 : ކަދެއްކެވުންހަވާއަޙްމަދު މާޖިދު  ޗާންސެލަރ  އެކަޑެމީގެ  ޝަލްޖުޑީމޯލްޑިވްސް 

ޑރ.ގަމީ ވިދާ  ރުނަޒީއި  އެއްޗެއް  އެއްޗެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އޮވެދާނެ  ދަންނަޅުވާނެ  އިޒުނަފުޅާއެކު. ވަންތޯ   

ޑިޕާ މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ންޓަކީޓްމަމިހާރު  ދަށުން ހިނގަމުން  ވެސް  ކޯޓުގެ   . ންތަންދާ ތައެކަޑަމީއަކީ ސުޕްރީމް 

ޑަށް  ވަރަށް ބޮ  ޓްމަންޓާއި އެކަޑަމީއާ ޕާޑި  ދަނީ   ރަމުންމި ކު  އްކަތްން މަސަޅުގަނޑުމެއަ  ވެސް   ގައި ދެން ކޮންމެ ކަމެއް

ކޮން.  ންގުޅިގެ ވިއެއީ  ކަމުގައި  ބޭއްވި  އެކަޑަފަރެންސެއް  ޕްރޮގުރާމީޔަސް،  ހިންގާ  އަދި    މްތަކުގައި ން  ވެސް 

ޕްރޮގުރާމްތަކުގަޑިޕާ ހިންގާ  ގުޅިގެ  ސްވެ  އި ޓްމަންޓުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިދެތަން  މަސައްދަ  ން  ތްކުރަނީ.  ކަނީ 

  ގއަށް ގުޅިގެން އެ މީޓިން   ވަތު ދެއްވުމާ ޢު މި ދަށްނަތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުމާއި މި  

  ރުޝާދު ދެއްވި، ން އި ކޯޓުސް ސުޕްރީމް ވެ  އެކު ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑަށްބޭފުޅުންނާއި  ގައި އެ ހާޒިރުވެ، މީޓިންގ

ޤަބޫލުކުރަނީ، ކޮމިޓީއާން އަޅުގަމާ، އެގޮތުއެހެންވީ  .އެންގެވި ލިސްޓު    އަންނަކުރިން    ނޑު މިއައީ. ދެން އަޅުގަނޑު 

 ރިއްޔާ. . ޝުކުދަނީ ކުރެވިގެން ކަމަށް މި ޞާއް ޙި އް ގެ ލިސްޓެކުރެވިގެން ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންޞާއްޙި

 

 : ކެވުންން ވާހަކަދެއްރިޔާސަތު

 އާދެ!  .ޑރ. ނަޒީރު

 

އޮފް  ންމަޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންކެ ވާހަކަދެއް

ތެދު ލިބުމާ  ފުޅެއްއާދެ!  އަޅުގަނޑުއި  އެކީގަސިޓީ  ބަލަ  ދެން  ބަލާލީ.  މި  ހަމަ  ދެން  މި  އިވެސް  އެއްކަލަ  ލާފައި 

ގޮންޖެހުންތަމެންގަނޑުއަޅުން  ދެވުމާއި  ފުރުޢާތަ ހުރި  ކަކާއި  ގެ  ވިސްނާކައްތަންތަމި  ތަމްރީނަށް  ނުފައި    ން އޮތަ  ވަކީ 

ޓް ޖޮބް  ކަންހަމަ  ވެސް    ންއަޅުގަނޑުމެ  ކީއަނިންގ އިރެދަ  ހިންގާ  މިތައްތަކަށްބައިވެރިވެގެން  ވެފައި  ކޮމިޓީއަށް     

ން  ޅުގަނޑުމެމި އަ  އި ޓަކަ  ރުވުމަށް ޢުލޫމާތު އެ ށް މަހަމަކޮވެސް ފުރި   ގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވީހާ ރުމަޢުލޫމާތުދޭއި

 . މާޖިދަށް ންސިސްއެހަމަ ދަންނަވާލީ 

 

 އްކެވުން: ދެކަރިޔާސަތުން ވާހަ

 .  ތު އަރުވަންޞަރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް ފުރުތްތެއިއްޒަ



  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

މުޤައް މަރުޝުކުރިއްޔާ  އަދި  ޙަރިރު.  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ބޭމީގެއެކަޑަޑީޝަލް  ޖުބާ  އިނގޭތޯފުޅު  އަޅުން    4،  3ގެ  ގަނޑު. 

ޖުމްސުވާލެ އެބައޮތް  އިނގޭތޯ.އް  ތަހުރަތަފު  ލަ  މި  ހުޅުވިފައިވާ  މި  ސުވާލަކީ  ޖުޒީމަ  ހިންގޭ  ބީ  ނިޒާމެއް  ޑީޝަލް 

ޓްރާންސްޤައުމު ޖުޑީޝަލް  މި  ސީޕޭރެންތަކުގައި  އެކައުންޓަޕަ  އާއި  ހަމަ  އަންނަ  މި  ބިލިޓީއާބްލިކް    އި އެކީގަކު އެނީ 

)ހ( އަދި  ވަނަ    42އަސާސީގައި  ޤާނޫނު  . އަޅުގަނޑުމެންގެފަވާލާގުޅު   2ވިދިވިދިގެން  ރުކޮށް،  )ށ( ތަކުރާމާއްދާގެ 

  ކީ ވެސް އަދި ކޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތަ  ތްތައް ޢަޝަރީ  ކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މިތަކަ ކޯޓުމްކުރޭލާޒި  އެބަ   މާއްދާއިން

އާ ހުންއެނ  ންމުކޮށް ވެސް  ގޮތަށް ނަންޖެހޭގެން  ހުންނަޖެހޭނެ ހަމަޖެހިހޭނެ،  ޖެހުންނަން  މި   ކުރެވިފައިފަރުމާ  ނެ    ފައި 

އެހެންނަމަވެސް  އްމެޒާތިއިން ވޭތުވެ  ، ކަމަށް.  އަޅުގަނޑުމެންމި  ދިޔަތާނގައި  މިދި  ފެނިގެން  ކޯޓުތަކަކީ  ނަށް  ޔައީ 

އާންމުން މަނާވެފައިވާ ނަބަންދުވެފައިވާ  ގޮތުގަ  ށް  އަޅުގަނޑުތަނެއްގެ  ފުރަތައި.  އަޅުސުވާލަ  މަގެ  ވެސް    ށްގަނޑަކީ، 

  ، އީ. އެހެންނަމަވެސްވާލުމާއި މި ބަންދުކުރުން އެން، ހުޅުކަމެއްކަ  ންގެ އިޙްތިޞާސްގައި އޮންނަމި ފަނޑިޔާރު  އިނގޭ

އެ ޓްރާންސް  ޝަލްޖުޑީ ޕަބްލިކް  ކަމެއްވާތީވެ  އާކައުންޓަބިލިޓީޕޭރެންސީއަކީ  ޑީ.ޖޭ.އޭގެ ގުޅިފައިވާ   ،  

ބައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ކުރިއަން  ގެންދަވާ  ށްއެ  ޕަބްލިއަކީ ރާއިދާ  އެކައު  އިސްއަންޓަބިލިޓީކް    ތަނެއްނަމަ ކަންދޭ  ށް 

ހަމަ ހަމަޖެހިފައި  ނަހުންޖެހިފައި  އެކަންކަމުގައި  އިންތިޒާމުތަކެއް  އިޖުރަންޖެހޭނެ  ތްތަކެއް  ޢާހުންނަންޖެހޭނެ، 

އެ ހުންނަންވާނެ.   އެކަން  ނުދާނަމަ،އަދި  ބާރުއެއެކަމަ  ހެން  ކުރެ ގޮޅުމުގެ  ށް  ކަތުން    ނޭ. ންވާނަހުން  ންތައްތަކެއް ވޭ 

ސާފުކޮއެކަންތައް އަޅުގަނޑު  ބޭތައް  އަ  ނުންވަނީ.ށްލަން  އޮތްތާނގައި  އޯޕަން  ކުރިއަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހޯދައިދިޖުޑީމި    ސްޕޭރަންޓުޓްރާން ޑީ.  ނުމަށްޝަރީއެއް  އިސްނެގުމަށް،  ޓަކައި  ކަމެއް  ޖޭ.އޭގެ  އެއްވެސް  މި 

ކަމެމުންކުރަ  އާއި  ވޭތޯ ވިފައިކުރެ ކުރެވޭނަމަ  ،  ކުރައް  އެއްމިހާރު  އެއީ  ކަންތައްތައް.  ސުވާލު. މުންދާ    ވަނަ 

އަނެއް  2ޅުގަނޑުގެ  އަ ސުވާލަކީ  ޤާނޫނު  ކާ ވަނަ  ލާޒިމްކުރޭއަސާވެސް  އެބަ  އިންތިޒާމުތަކެއް  ޞައްޚާ   ސީން   

އޮ ނުކުޅެންނަންޖެހޭނެހަމަޖެހިފައި  ފަރާތްތަކާކަން  ހުންނަ  ޤާދުންތެރިކަން  މި    ޞަ އް ޚާން  ސާސީއަނޫނުއި 

،  ޓަކައި   މަށް ހެދު  ށް ކޯޓުތަކަކީ އެކްސެސިބަލް ތަނަކަ  ތްތަކަށް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީރުކޮށްދޭ ފަރާފޯ ކަމެއް  ރި ރައްކާތެ

ވިޔަސްމާރާތު ޢިއެއީ   ގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން    ވެސް މި  ތުން ގޮތުން ވިޔަސް، އިދާރީ ގޮ  ވެސް، މަޢުލޫމާތުގެ   ގެ 

ތެއްގައި އެއީ  ލަޙާ ހަމައަށް ދާންޖެހިއްޖެ    ތަކާން މި ކޯޓުމި ކުޑަކުދި،  ންވާށީގެއެކަންނަށް  ކުޑަކުދި  އި ށާހުންނަހުންނަ މީ

  ޖެހޭ އިދޭންހަމަޖައްސަ   މި   ލުވާންޞި ފަށް ވާޞާވާން، އިންލު ޞިވާންޏެއް ނޫން. އެކަމަށް  ގައި އެކަނި ކޯޓުތެރޭހަމައެކަ

އި ންކަމި ކަ  މުގައިރޭޓިވް ކަންކަނިސްޓްޑްމި އެތިޒާމީންއި މުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެޅެ  މިހާރު  ޓަކައި  ކުރުމަށްޙުލާޞްން 

ފެންނާންޖު  ލަނީދަންނަވާ   އަޅުގަނޑު މި  ޓަކައޭ  މަށްކުރުޙުލާޞް. އިކޮބައިތޯ ދަތިކޮށް މްލަ ގޮތެއްގައި  ވަރަށް     މިހުރީ 

ކުނަންމީހު  ހުރި   ނުކުޅެދުންތެރިކަން މިކަ ޑަކުދިންށާއި  ހަމަޖެހިގެން  ނަށް  ވަނަ    3ގެ  ނޑުއަޅުގަދަނީ.    މި ންކަން 



  

މި ވޭތުވެދިސުވާލަކީ،  އާދަޔާޔަ    އަޅުގަޚި  ދުވަސްތަކުގައި  މި  މިންވަރަކަކަންނޑުމެންނަށް  ލާފަށް  މި  ބޮޑުވާ  ށް 

ހަ ސަމާ  ވެސް   މަގައިމު މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހުގެ  މުވައްޒަ  އައިސްފައިވޭ ށް  ލުކަމަމި  ރައްކާއަންހެން  ކަން  ތެރި ފުންގެ 

  އްސަލަތަކެއް ސުވާލަކީ، މިފަދަ މަ  ގޮތުން އޮތް ގުޅޭ  މާމިކަ  . އަޅުގަނޑުގެ ނގޭތޯ އިލޫމާތު މަޢު  މުގެ ނެތްކަތަކުގައި  ކޯޓު

ޖުޑީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންމި  އެޗްޝަލް  ހުށަހެޅިފައިވޭތޯޓްމަޑިޕާ  .އާރު ގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހެންއަ  އާއި  ންޓަށް  ން 

  4ކީ ކޮބައިތޯ.  ތިޒާމުތަކަފައިވާ އިންޖެހިހަމަ އަދި  ކޮބައިތޯ އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ށް ތަނަޓަކައި މިހާ މަށްރައްކާތެރިކަ

ސުވާލަކީ   ޝަވަނަ  ޝަކުށްތަކުރާރުކޮ  މި  ،ގުޅިގެން  ކާއަކުވާޙަޤީޤަތުގައި  އަންނަ  ކަމެއް.    ވާއަކާ   އަންނަ  ގުޅިގެން 

ފޯނުން ގުޅުމަށް އުނދަގޫވާ މައްސަލަ ޑީ.ޖޭ.އޭއެއީ   ނުނަގާ މައްސަލަ   .އިނގޭތޯ  އަށް  ދަން  މާތު ހޯލޫއާއި މަޢު  ފޯނު 

މައްސަދަގޫއުނ ފޯ  ލަ ވާ  މިކަންނުން  އާއި  މިއީ  މައްސަލަ.  ނުވާ  ސަމާލުކަމަށް  ބޭފުޅުތިޔަ    އެކްސެސިބަލް  ންގެ 

  އްލުކުރުމަށް. އެއީ ޙަ ންދާ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ މި މައްސަލަ  ގެން މިހާރު އަޅުއްވަމުގުޅިގެ  މިކަމާ  އާއި   ތޯ ފައިވޭއައިސް

   ޔާ.ސުވާލު. ޝުކުރިއް 4

 

 : ވުންކެ ކަދެއްހަން ވާ ސަތުޔާރި

ދެއްވި    ންމެބަރު ޖީހާން އެ ދެޒަތްތެރި މެން! މި އިއްދެއާ ބޭފުޅުން ސުވާލަށް ޑީ.  4،  ކަންތައް  4ވިދާޅުވެ   ޖޭ.އޭގެ 

 ޔާ.  ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް އެދެން. ޝުކުރިއް

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު  هللاޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ލްޝަޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންކެ ވާހަކަދެއް

ޝުކުރިއް އާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަށްޖީހާނަ  އެމް.ޕީ  ޔާދެ!  ފަށާނަޅު.  އިގަނޑު  ތިރިން  ފޯނު  ޑީ.ޖޭމި    ނގޭތޯ.ން  .އޭއިން 

ވާހަ ހަމަ  ހަމަކަ.  ނުނަގާ  ކޮންސާރނެ   އެއީ  ބޮޑު  ފާހަގަކުރެވި  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އް ވަރަށް  ދެން  ފަވެސް   .

  ން އަދި މުޅި  ކޮށްފައި  މަހަ  ނުގައިވެދިޔަތަޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ވޭތު  ރުމަށްށް އެޑްރެސްކު މިއަ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

ދެން  ކިން ގުޅާ ގޮތަށް މިއޮންނަނީ.   މިހާރު ވަކިވަހުރިހާ ކޯޓަކަށްރެވިގެން އުޅެނީ. އެއީ މި  އިމްޕްލިމެންޓް ނުކުއޭތި  

ދެންނަގާނުގުޅީމަ    ންފޯނުވެސް    އަށްއޭޑީ.ޖޭ. އަޅުގަނޑުމެވެގެންއެހެން  .  ސެން  ކޯލް  އެސްޓަރން  ބްލިޝް  ޓަރެއް 

މަސައްކަރުކު ފަށާ،ކެއްތްތަމުގެ  ސެ އޭ    ޝޯޓް    ޕްތައްޓަގެ  ހޯދަން  ހެދި،  ކެމުން  ނަންބަރެއް  ފޯނު  މުތައް  ފޯކޯޑު 

ޕްހުށަހަ އެ  އަދި  ހަމަ ޅާ،  އަދި  ދެން  މިއުޅެނީ.  ހުބޭނުންމި  ށް  އޮންލައިންކޮ  އެކުއެކީގައި އެއާ   ރޮސެސްގައި    ރިހާ ވާ 

ސީކުރުމާއި އިންފޮމޭޝަން ސަތައް  މިކަން ޓްކުރުމާބްމި އަދި  ތެރޭގައި  ޅުގަނޑުއަމިހާރު    އެއްޕޯޓަލް  ތައްތަކަށްއި  މެންގެ 

މުގެ  ންޓް ކުރުތި އިމްޕްލިމެއޭހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުހާ އަވަ ހަމަ ނިމު، ސާރވަރގެ މަސައްކަތް މިފައިޑިޒައިންކޮށް ނި

އްލެއް  ޙަމިހާރު އެއަށް    އިންޝަނަށް އައިސްފަޓެވެސް އެ  ށްމެންނަގަނޑުޅުއަ  މަ އެއީ. ދެން ހަތައްތަކެއް ކުރާނެކަން



  

ކުރެ ކަމެއް.    މަސައްކަތްކުރަމުންދާއި  ކަޓަ  ހޯދުމަށް ސުވާލުގަ  3  އްވިދެން  އަން ވަނަ  މުއި  ވައްޒަފުންގެ  ހެން 

ފުރައްސާރަ ޖިންސީ  މި  ހަމަ  ރައްކާތެރިކަމާއި  މުއަދައުލަތު  އާއި  ބައެއް  ހަމަ  ދިގައި  ގޮތަށް  އްސަސާތަކުގައި  މާވާ 

ކޯޓުތަކުނޑުމެންއަޅުގަ މިކަންތައް  ގައި ގެ  އެތައް  ވެސް  އަދިމާވާކަން  ހިތާމައާ  ންޅުގަނޑުމެއީ  ވަރަށް  އެކީގައި  ވެސް 

ކަމެއްފާ އަޅުހަގަކުރާ  ލިބިފައި ންގަނޑުމެ.  މިހާތަނަށް  ޝަކުވާއަކަށް    ނަށް  ކޮންމެ  މިއިން  އަޅާފައި  ފިޔަވަހުރި  ޅު 

މީ  ހަމަސިޕްލިން  ޑި ޑިސިޕްލިކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  ހަކު  ކަކަނޑާންކޮށްފައި  މީހަކު    ލާފައި ވެސް    ނޑާލަންޖެހޭ 

ހުކުޅެތާގައި ނުވަނަ ނުކު  2ދެން    އިނގޭތޯ.   ނީންނާހު ވެވޭނެ  ސެސް ށީގެންވާ އެކްނަށް އެކަންނަ މީހުންދުންތެރިކަން 

އަ  ތަކެއް،ގޮތް ހަދާމިހާރު  ހުރިހާ  ލަށް  ކޯޓުތަކެ  ކޯޓު  އެކްސެސްއްރޫމެއް،  މި  ދެގައި  ފަސޭހައިން  ގޮތަށް  ވޭނެ   

  އެބަހުރި   ސްތަކެއް ޖަޑެތި ޗެލެންށް ބޮމާރާތްތަކުގައި ވަރަޢި   މިހިރަ މާލޭގައި އެކަމަކު    .ވެސް  ދަނީ   މުން، ހަދަހުންނާނެ

  ، މީހަކުގައި  ގޖަސްޓިސް ބިލްޑިންލީ މި  މި ބެ  ވެސް   މަމެ ފުރަތަ ވެސް އެން  ވާލުވެފައި ޙައަޅުގަނޑު މި    .ކަންތައް  މި

ކަށް ފެމިލީ  ސާލަ ވެސް މި ކުވަސްވީ މީހަ ދުވެސް ތަންކޮޅެއް އުމުރުން   ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނެތަސް ބަލި މީހަކު 

ކަމުގައި  އަރަންޖެހުނު  ކޯޓަވީނަމަސް  ކޯޓަށް  ސިވިލް  ނުވަތަ  އަރަންޖެހުނު ،  އެއްވަނަ ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި   ށް   ،  

  ވެގެން އް ހަރުކުރަންގެން އެތަނުގައި ލިފްޓެ ނެ ގޮތެއް ނެތި ސޭހައިން އެރޭފަސް،ވިޔަ  އަރަންޖެހުނު ކަމުގައި   ށް އަލޯރފު

ފުރަތަ  ތުގެ މާރާޢިއީ  އެ  ވެސް   ބެލިއިރުގައި ޓެފިޓްނެސް  މި  ވިޔަސްމަ  ކަމުގައި  ބެލި  ތަންކޮޅެއް    ސްޓުކުރަން  އަދި 

ސާރވޭއެއް    އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރުކު  ދަތިތަކެއް، އެކަމައި އުނދަގޫ  ވިޔަސް އޭގަކަމުގައި    އްޓަންޖެހުނުހަ ހޯދައިގެން ބަ

މި މި  .ޓަކައި  ކުރުމަށްކަންތައްތަކަށް    އެދަނީ    ހަދައިގެން  އެ ޖަހާ  ބިއްލޫރިން  އެއީ  ތަނުގައި  ވަންނަ  މިހާރު    ފައި 

ކުޑަތައި ތެރޭގައި ންނަ  މިޖެހެނީ  ނުގެ  ކުރަން  އެހެ އެކަމެއް  ބަލަމާވީން.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  .  ން، 

ހަމަ  އެއީ  ޗެލެންޖެއް  އެކަމަކު  މި  ބޮޑު  ކުރުމަށް  ވަރަށް  ޓްރާންސްޕޭރެންކައިޓަ  އެކަން  މި  ދެން  އި  އާ   ސީ. 

ބަ ބަލަން  ކަ ހުޅުވާލެވިފައި އޯޕަން ކޯޓުތަކެއްގެ ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެވާހަ  އެކައުންޓަބިލިޓީގެ 

ތަފާތު ދެ    ށްއަލަ ކޯޓުތަކުގައި  ހަދައިމި ހެދޭ އެ  ވީވަރަކުން ހަމަ އާގެޓެމްޕްލެޓަކަށް  ހުޅުވާލެން  ފައި  ވިންމުންނަށް 

އެ  ކޯޓުތަކަކަށް  ބިލްޑިންގ މި  . ދެންޓަކައި  ވުމަށްތައް  ކޯޓު  ހުންނަ  ހެ  ޖަސްޓިސް  އެކޮންވޭރުއާއި  ހުންނަ    ޅުގައި 

ކުދިވަ  މާރާތުގައިޢި މިސްތަކެމްރޫކުދި  ރަށް  އިނގޭތޯ  އް  ބޮޑު  ހުންނަނީ  އެންމެ  އެއީ  ޗެލެ.  ންޖަކީ  އެއް 

  12  ށްޑަކަލަކަށް ގާތްގަނމިސާ  ،ވޭނެ ގޮތަކަށްވަދެ  ށް ފަސޭހައިންލިކަޕަބްކޯޓު ރޫމްސްތަކަށް    ގަނޑުމެންނަށް. އެއަޅު

ރޫމްސްތަކެއް    14  ފޫޓު މި  .ހުންނަނީ  މިގިނައިން  ފޫޓުގެ  މިތަ  ދެން  ޕައާންމުކޮށް  މި  ވަދެވޭނެ  ބްލިކަށްނަށް  މި   

އެތަނުގެ ތެއިންތިޒާމުތަކެއް އެ   ހަމަ   ދެން   .ކަމަކަށްޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޑިފިކަލްޓް، އުނދަގޫ  އަހެދުން    ރޭގައި 

ރޫމް ވެއްދުމާތަކަށް ކޯޓު  މީހުން  ޑިޒިޝަންސްތައް    ނުވެއްދުމާ  އި    . އިނގޭތޯ   ކޯޓުތަކުން   ހަމަ  ވަނީނަންގަހަމަ  އެ 

  ގަނޑު ހަމަ ގައިމު އަޅު  ، ގަނޑުމެންގެ މިއަޅު  ވެއްދުން.ން ވެއްދުމާއި ނު އްގެ ތެރެއިއުސޫލެ ށް އެ އޮންނަ  އާންމުންނަ



  

ކަމެއް  އެފަދަ    ސްޓްރަކްޝަނެއް ދީގެންތަ ކޯޓުތަކަށް އިމެންގެ މެންޑޭޓުގައި އޮވެގެން ނުވަ ވެސް އައިފަހުން އަޅުގަނޑު

 . ތޯނެތް އިނގޭ ނުއެއް އް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއް ކުރެވޭ ކަމެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ    ތު އަރުވަންޞަޒީރު. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުނަޑރ.ޔާ  ޑަށް ޝުކުރިއް! ވަރަށް ބޮއާދެ

އިއްޒަތްތެރި  ށް.ސިރާޖަ ޙިމެންބަ  އަދި  މިވަޙުސަ ސާން  ރު  ކޮމިޓީއެއްގައި  އިން  އެހެން  ހިނގަމުންދާ  ގުތު 

    ސިރާޖު.ކަ ދަންނަވާލަން. މޫސާ ތް ވާހަނިކުމެވަޑައިގަ ހިވަޑައިގަންނަވާތީ ޖެ ގަންނަވަން ވަޑައިބައިވެރިވެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޖު ރު މޫސާ ސިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

މުޤައް   ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނއިއްޒަތްތެރި  ޖެރިރު.  ސުވާލަށް  ކު ހިލުމުޑުގެ  ދެންގެ  ފާހަގަކުރި  ރިން  ޗާންސެލަރު  މެ 

އެންމެ  ޞާއިންދުލުޢަރައްވައިފި  ހަގަކުންމެ ފާ . ދެފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ކަމެއް  ޅިގެންގު  ތަކާކަން ގާއިމުކުރުމުގެ  ފު 

ފަރާތަކީ ސު ވޭނެ ކަމެއް އެންމެ އިސް  ވެސް ކުރެ  ސީންއަސާނޫނުޤާ  ވަތަ ނުގާނޫނަކުން  މި    ކަމާއި ޕްރީމް ކޯޓުއިސް 

ނުވަތަރާތުފަ ކަމެއް  ނުކުރެވޭނެ  ހައިސިއްޔަތުން  ކަމެއް  ގެ  ނުވާކަމަށް    ކުރެވޭނެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ސާފުކޮށް  މާ 

އަޅުގަނފާ ކަންބޮޑުވާކަމެއްހަގަކުރުމަކީ  ވަރަށް  ދެން  ޑު  އެކަން  އެކަޑެމީގެ    ކޮށްޞައް ޚާ.  ކުރުމަކީ  ގަ ފާހަޗާންސެލަރ 

  ޙަ ރީޞަ  ވަރަށް  ވަނަ މާއްދާގައި  142އަސާސީގެ  ނޫނުކީ ޤާ  ސަބަބަހޭ ފާހަގަކުރަންޖެބޮޑުވާކަމެއް.  ޑަށް ކަންބޮ  ވަރަށް 

  އަސާސީ ޤާނޫނު. އަދި  ކަން  ށްއާއި ގާނޫނަ  އަސާސީޤާނޫނުކުރަންޖެހޭނީ  ބަޔާންކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން އަމަލުހުން އެބަ  ބަ

ގާނޫނެއްގައި ބަވަކި    އާއި  ނެކަމެއް  އުސޫލުތަ  ލާމްއިސް  އްޔާތިޔާންކޮށްފައި  އޮންނަ  ކަމަށް    އެއްގޮތަށް  ކާދީނުގައި 

ރީމް  އަސާސީން ބޭރުން ސުޕްނޫނު ހެދުމަކީ. ޤާނޫނުހަށް ލިބޭ ބާރެއް، ގާލީ ގެ މަޖިރައްޔިތުންމި  ޖެހޭނީ.  އެކަން ކުރަން

ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނެއް    ޑީޝަލް ސަރވިސްކަމެއް. ޖު  މެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާނޑުކޯޓުން ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ގާނޫނު  އިލަވާލައެކު )ބ(  21ގެ  އެ  މާއްދާގެ  ޑީ.ޖޭ.  ވަނަ  އުފެއްދުގައި  އަޅުގަނޑުމެއޭ  ފެންނަމުން  ދިޔައީ ނިށް  ގެން 

ދަސާރ ސުޕްރީކިއުލާއެއްގެ  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ގެންށުން  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކޯޓުގެ  އަމް  ބޮދިޔަތަން.  ވަރަށް  ޑަށް  ޅުގަނޑު 

ކަ އަޅުގަނޑުމެއްކަންބޮޑުވާ  ފެނިގެން  .  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލަކީ  ވޭދިގެ  މިދިޔަ  ދުވަސްތަކުގައި  ޔަ  ދިޔަ  ތުވެ 

ބޮ ވަކީލުންނާވަރަށް  އެޅިއިޑަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ދިޔަތަންމެދު  ފިޔަވަޅު.  ގެން  އަޅާއެ  އަޅުތައް  ގަނޑުމެންނަށް  އިރުގައި 

ފެން  އަބަދު އެޕާޑި  ނަނީވެސް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ފަރާތުން  ޓްރޭޝަނުޑްމިނިސްޓްމަންޓް  އިގެ  ލާނުތަކެއްގައި  ޢުނެރޭ 

ގެ  ޓުޓްމަންފެނިގެންދަނީ ހަމަ ޑިޕާވެސް. އެކަން    ށް ހުއްދަދޭކަންވެސް އަދި ވަކީލުންނަ  ށް ފިޔަވަޅުއަޅާކަންވަކީލުންނަ

އޭލާނުތަކެއްގައިޢުއި  ނެރޭ ފަރާތުން   ފަހަރު.  ބައެއް  ދެން  ސުޕްފާހަގަކޮ  ގައި  ފަރީމްކޯޓުގެށްފައިހުރޭ  ނޑިޔާރުން   

ނެރޭ  ޓްމަންޓުން  ޑިޕާމި  ދަނީ މި ދެންނެވިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ، ނަމަވެސްންއެހެ  .މޭކަންގޮތަށް ނިންއެ



  

އޭގެޢުއި އަދި  ގޮތުގައި.  ވަރަ  ލާނުތަކެއްގެ  ބޮޑައިތުރުން  ފާހަގަށް  އަކުރެވިގެންށް  ފިޔަވަޅު  މި    ޅާއިރު ދޭ، 

  އެމީހަކާ އަޅާއިރުގައި    ފިޔަވަޅެއް  ދާރީގައި މި އޮންނަނީ އިލެއްންމެ އަސާސީ އުސޫ މުކުރުމުގެ އެފު ގާއިޞާއިންދުލުޢަ

މެއް ނެތި  އް، ސުވާލެއް ކޮށްލުބޮޑަށް އަންނަ ކަންބޮޑުވުމެ  ފަރާތުން ވަރަށް ށްލުން. ވަކީލުންގެ  ރޭގައި ސުވާލެއް ކޮދޭތެ

ނޑު އަދި އިތުރު ކަމެއް ހަމަ  އިއެކު އަޅުގަހަމަ މިއާއަދި    ދެން   ން.ކަފެނިގެންދާ މަންޒަރު  ސްޕެންޑުވާ ކުން ސަޓްވީޓަ

އަޅުގަނޑު  ބޭނުން.  ބަލި   ފާހަގަކުރަން  ވަ  ހަނދާން  ކަމަށް  މެނޫން  އެއީ  ދުވަހުގައި    2ހު  މައި  ނީނަމަ  ވަނަ 

ޖުޓްމަންޑިޕާ މީގެ  ދަލުވުމެއްގައި އެކަޑަގެ ބައްތުން ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ފަރާރޭޝަންޓްޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް އޮފް 

އެބަހުރި ކަމަވި ގޯސްކޮށް  ރު ފާހަގަކުރެއްޗާންސެލަ ފާހަގަކުރެއް ތެރޭގައި . އޭގެ ށްކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައި  ވި   ހަމަ 

ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް  ގޯސްކޮށް  އެއީ    .މަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ކަޅުމަކީ ގޯސްކޮށް ވަޅު އެފިޔަ ށް ވަކީލުންނަށް  ގިނަ އަދަދަކަ

އެނގުމުން އެކަމަކަމާ އެދެށް އޮންއި އެކަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފަނާނެ ކަމަށް  ގޯސްވޭ  ކޮށް  . އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ 

އެގޮތަ  ށްކަމަ  ހިނގައިފިކެއް  ކަންތައްތަ އިފާޅުގައި  ފާޅުގައި    މަލުކުރި ޢަގޯސްކޮށް    އެއިރުގައި  ތިރާފުވެފައިވާޢުށް 

މަލުކޮށްފައި އެވަނީ  ޢަސްކޮށް ވަތަ އެ ގޯ ނު ފައިވޭތޯ އެޅި މިހާތަނަށް  ވަޅެއް ވެސް ފިޔައެއް ދޭތެރޭގައި  ވެސް ފަރާތަކާ އެއް

 . ވަނީބޭނުން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން  ކަން  އެ ކޮންކޮން ފަރާތަކުންތޯ. ހަމަ 

 

 : ކެވުންވާހަކަދެއްދު މާޖިދު އަޙްމަ ޗާންސެލަރ އެކަޑެމީގެ   ޝަލްޖުޑީވްސް މޯލްޑި

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމައެންމި  ޝުކުރިއްޔާ  ތިމެ  ސުޕްވިދާޅުވީ    ކޯޓަކީ  ،  ފުގެ،  ޞާއިންދުލުޢަރީމް 

ގާއިޞާއިންދުލުޢަ ޤާނޫނުއެންމެ އިސްފަރާތެ  މުކުރުމުގެ ފު  މިއޮއް ކަމަށް  ން  ގުޅިގެ   ންނަ އޮތުމާ އަސާސީގައި ބުނެފައި 

ދެންއަޅު އޭރު  އެއްޗަކާނެގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެދުގައި  ވި  އޭގައި  މިހާރު  ވަރަ.  މިއަށް  މި،  ތަފު  ލުކޮށް  ޞީށް 

ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މާ    ،އްރިރުމުޤަ  މިކުރަނީ.  ތް ސައްކަމަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ  . އަހަކަދެއްކިދާނެވާ

ވި މިހާރުއޮތީ  ޅުވެފައި ދާދިގުވާކަމަށް  ކޮންމެ  މަ.  ދަ،  ވިޔަސް،  ބާރުތައްއުގޮތެއް  މި  ޤާނޫނު  ލަތުގެ  ން  އަސާސީމި 

ގޮތުން އޮންނަ  ބާރެއްކޮން  ބެހިފައި  ޒިންމާތަވެސް  މެ  އަދި   އެބަޖެހޭ  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  އަދާކުރައްވަން. އެގޮތުން  ކެއް 

ކޯޓުޢީޝަރު އަ  ހައިކޯޓާއި  ގާތަކަކީ،  ކޯޓުދި  އޮންނަ  އުފައްދާފައި  ކުރުމުގެ  ގާއިމު  ފުޞާއިންދުލުޢަ  ތަކަކީ ނޫނުން 

އެބާރަ ކެ  ސް ހަމަ މި ވެ  ބާރަކީ  ށްވެފައި  އެއްކަލަ މި ހީރަސް  ފޮތެއްގެ މިސާލުވަކިވަކިން މި    އި ގަނޑިފައި ހުންނަ 

ނަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެގޮތުން މި އަޅުގަނޑުމެން ށް ހިނގާ ތަސްޓަމަކަވެސް ސި  އެ  ވެގެން ނުވާނެ.އޮންނަ އެއްޗަކަށް

ޤާނޫއި ބަލަސާސީ  އަޤާނޫނު ޝަރުބައެއަސާސީގައި  ނުލާއިރު،  ބަޢީބުނޭ  ގޮތުން  ފަހުގެ    އެންމެ  މައްސަލަތަކުގައި  ލާ 

  ...މުކުރުމުގެފު ގާއިޞާއިންދުލު ޢަ. އަދި ވަކިން އެބަ ބުނޭ ކޯޓު ކަމަށް ންމާ ކޯޓަކީ ސުޕްރީމްނިންމުން ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

 ސާ ސިރާޖު.  ންބަރު މޫރި މެއަދި އިއްޒަތްތެ

 

 ވުން: ދެއްކެވާހަކަސިރާޖު  ގެ މެންބަރު މޫސާ ދާއިރާ ނަދޫފޮ

ރައަޅުގަނގަނޑު،  އަޅު ވަރަށް  ހަމަ  ވަގުތު ޑަށް  ހަމަ  ދިގު  ނގަޅު  ވަރަށް  އަޅުގަކޮވެސް  ގެ ސުވާލަށް  ނޑުށްދާތީވެ، 

 . އެދެން ޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްއަ ވާބުދިނުމަށްޖަސީދާ 

 

 : ކެވުންވާހަކަދެއްއަޙްމަދު މާޖިދު  ޗާންސެލަރ މީގެ އެކަޑެ  ޝަލްޖުޑީމޯލްޑިވްސް 

އަ ތިޅުގަމިހާރު  ދެންނެވިން  ނޑުމެން  ކޮންފަރެންސްގައި  ޕްރެސް  ބޭއްވި  ޖުޑީޝަރީން    ގޯސްކޮށް   ވިދާޅުވާހެން 

މައްސަލައިގަ އެ  ސު   އިވަކީލުންގެ  ހަނދާންވަނީ  ކުރެވުނު  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެންނޭ  ބައެ ވާލަކާ  ކަންކަން  ގޯސްކޮށް  އް 

ކުރެވިފައި  ލުންނާވަކީ ދެން  މެދުގައި  ތިހުރިކަން.  މިހާރު  އި  ،ވިދާޅުވި    ވަކީލުންތަކެއް  ތި  ޝާރާތްކުރެއްވި 

އެ މައްސަލައެއް.  އެއް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައާ  ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު  ދެ  ގުޅިގެން    ސް ވެ   ންނެވީއެހެން 

ވަކީލުންނާ ޑިޕާޓްމެންޓުން  އިނގޭތޯ. މި  ފިޔަ  ހަނދާންވާގޮތުން  އޭރުގައި ހިނގާފައި މެދުގައި  ކަންކަން  އެޅުމުގެ    ވަޅު 

ވުމަކާ ގުޅިގެން  އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެ  ރުގައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއި

އެއީ. އިނގޭތޯ ކަމެއް  އޮތް  ޑިޕާކަންނޭނގެ  ވަކީލުން    56 އެ  ކޮށްފައި  ޓް  ޓްމަންސަސްޕެންޑްކުރެވިގެންދިޔައީ. އެއީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ ޖުޑީޝަލް  އިރުޝާދެއްނެތި ޑިޕާޓްމެންޓުން  މަޖިލީހުން ލިބު  ރުގައި ފަނޑިޔާރުންގެއޭ   ށްއޮފް  ނު 

އެ ދެން  އެއީ.  ކަމެކޭ  ފިޔަވަޅުތައް  ކުރެއްވި  އަޅަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑު  ޓުން  މަންޓްޑިޕާކަމާ  ކަމަށް  އަޅުއްވާނެ 

ތަފްގަނޑަކަށް  އަޅުބޫލުކުރަނީ.  ޤަ ކަފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  ލުތަކެއް ލިބިޞީ އޭގެ  ކޮށްފައި  އޭރުގައި ގޯސްކޮށް  މެއް 

  . އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފަ  ވެސް  ޓަކައި މިހާރު  ގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްނަމަ އެކަމަކާ މެދުއޮތް

އެޅުމަކީ  ޔަވަޅު  ފިން  ޖުޑިޝަރީ  ، ކުރައްވާމަޢާފުތަ  ނުވަމެދުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން    ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ވަކީލުންނާ 

ކައެ ކަމެއް  ރަނގަޅު  ހުއްޓާލަންޖެއީ  އެކަން  އަދި  ވާހަކަ  ނުފެންނަ  އަމިއްލައަމަށް  ޖުޑިޝަރީން  ވާހަކަ  ށް  ހޭ 

ޖުޑީޝަ އޮތް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ބައެއްގެ  މަސައްކަތްކޮށްގެން  ވަކި  ފާހަގަކޮށްފައި  އޮންނާނެ  ޕްލޭންގައި  ރިފޯމް  ލް 

އެ ޕްލޭންގައި އެހެންވީމާ،  ހުއްޓާލަންޖެހޭމުޅިން  އީ.  އަޅަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ  ށް.ކަމަ  ޕްރެކްޓިސްއެއް    ފުރަތަމަ  އެއީ   ،

އޭރުގަ  ފިޔަވަޅު. މިދަންނަވާހެން  ބަލަދެން  ގޮތަށް  އޮތް  ހިނގާފައި  އެކަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް    އަޅަންޖެހޭ   އި އި 

އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނެ  ން އިތުރު  ޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓުޑިޕާޓްމަންޓުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާނީ. ދެން އެ ފިޔަވަ

 ބޫލުކުރަނީ.  ޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ



  

 ންބަރު މޫސާ ސިރާޖް އަދިވެސް.އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  ބަރުމެން ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

  56ކުރެއްވައިފި  ދެންމެ ފާހަގަދިއްޖެ.  އުފެވާލެއް  ލޫމާތާ ގުޅިގެން އަދި އިތުރު ސުއަޅުގަނޑަށް ދެންމެ ތި ދެއްވި މަޢު

މައްސަލައިގަ  ސްޕްރީމް  ވަސަސްޕެންޑްކުރެވިފައި  އި ވަކީލުންގެ  ތި  ނީ  ދެންމެ  އެގޮތަށްތޯ  ލަފައެއްނެތި  ކޯޓުގެ 

ނަމަ  އެހެން އެކަން ހިނގާ؟ ނިންމެވީތޯ އަމިއްލައަށް އެކަން އިންޑީ.ޖޭ.އޭރެއްވީ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައެއްނެތި ފާހަގަކު

ނެރެނީ    އިން.އޭޑީ.ޖޭވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް    ހަމަ އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެން  . ކަންބޮޑުވޭށް   ވަރަށް ބޮޑަގަނޑުއަޅު

ނިންމީ ކަމަށް   ކޯޓުން ފަނޑިޔާރުން  ގިނަސްޕްރީމް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކޮށް  ފެނޭ.    ޓުވީޓުންފަހަރުގައި 

މިއެހެ އަޅުގަނޑުމެން  މާނައަކީ  އިޔާމައްސަލަތަކަށް  ހުރިހާ  ންވީމާ،  ކަމެއް  ދަވެ    ހުރިހާ  ހިސާބަށް  އެ  ބަލަންޖެހޭ 

އޮތީ މިހާރު  ވަނީ    އެކަންނޫނީ  ؟ ގޮސްފައިތޯ  ނިންމާފައި  އެގޮތަށް  ފަރާތަކަށްތޯ    އިންޑީ.ޖޭ.އޭކުރުމުގައި  ކޮންކޮން 

އަޅުގަ؟ ވެސް ހައިސިއްޔަތުން  އިސްވެރިޔާގެ  ހުންނާޤަނޑަށް  އެންމެ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެ ބޫލުކުރެވެނީ  ކަމަށް.    ނެ 

ނިންމާފައި ކޮންކޮ އެގޮތަށް  ފަރާތަކުންތޯ  މިހާތަ؟ ވަނީން  ދޭތެރޭ  ފަރާތްތަކާ  އެ  އެޅިފައި  ނަނުވަތަ  ކޮންކޮން    ހުރީށް 

 ؟ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   ޓަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ހެދި  އެހެންނަމަވެސް، މި ދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން  ދެން   އެ ކަމެއް ހިނގާފައި އޮތީ.  ގަނޑު އައުމުގެ ކުރިން އަޅު

އަޅުގަނޑު  އިންޓަރނަ ހަދާފައި  އޮޑިޓެއް  އިންޓަރނަލް  ހަމަ  ދެން  ހަމަ  އޮޑިޓަކުން  އަޅުގަނޑު  ވާލުވުމާއެކީޙަ ލް  ގައި 

މި ކަންތައްތަކާ  ބެލީ  ރައް ވާލުވުން ޙަ   އެންމެ  އެއީ  ގޮތު  އަޅުގަނޑުމެން    .ގައިކާތެރިކަމެއްގެ  އެގޮތުން  ދެން 

ފާހަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެ ބަލަމުންދިޔައިރުގައި  ކޯޓުގެ  ގަކުރެވުނު.  ސްޕްރީމް  ސީދާ  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ން 

ކަނެއިރުޝާދެއް ކަމެއް  އޮތް  ހިނގާފައި  ގަ   .އްމެތި  ވެސް ހަމަ  މަޖިލީހުއިމު  ފަނޑިޔާރުންގެ  އެ    ނިންމުމެއް  ގެ 

ނެތްކަން   އެކަމެއްގައި  ސަބަބަކީ  މިދަންނަވަންޖެހޭ  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ކަށަވަރު  ޔަޤީން  ހަމަ  ހެނިހެން  އަޅުގަނޑަށް 

  އެ ސަސްޕެންޑްކުރާ ން އިޑީ.ޖޭ.އޭއައުމާއެކީގައި  އަށްޑީ.ޖޭ.އޭތަކުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ލިޔުން ސަސްޕެންޝަސް ހުރިހާ 

ބަޔާން ނުވަތަ  މީހަ ވަކީލަކަށް  ނަގަންޖެހޭ  ނަ  ކާ  ބަޔާން  ލިޔެކި އެކީގައި  ހުރީ  މައްޗަށް.  އުގާފައި  ންތަކެއްގެ 

ގެން ހިނގާފައި އޮތް ސަސްޕެންޝަންގައި އަޅުގަނޑު ބެލި   އުޅޭ ސުވާލާ ގުޅިއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ކުރެވިގެން

ނެތް.   ލިޔުންތަކެއް  މޯލްޑިވްސް ބެލުމުގައި  ޕޮލިސްއާއެކީގައި  އެކަމަކު  ހުންނެވީ  އޭރުގައި  ގައި  .އޭޑީ.ޖޭ 



  

ން  އެއީ އަޅުގަނޑުމެ  ނުސޮއިކުރައްވާފައި ފޮނުވާފައި އޮތް ދެ ސިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނު  ކު ރޭޓަރައެޑްމިނިސްޓް

 .  ޙިއްޞާކޮށްފަމި ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މިހާރު .ހެދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަކުން

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ސް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.ވެ  ޖަށް އަނެއްކާރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާއިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ފަރާ  އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް  ނުލިބޭ.  ޖަވާބެއް  ސީދާ  ސުވާލަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ގުޅިގެން ތަކަށްއަދިވެސް  އެކަމާ     

ކަދެން ؟ އެޅިފައިވޭތޯމިހާތަނަށް  ޔަވަޅެއް  ފި ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެއީ ންބޮޑުވޭ  ހިނގާފައި    .  ގޯސްކޮށް  ފާހަގަކުރެއްވި 

އަޅުގަނޑަށް  އެއީ    .ވަނީ ގޯސްކޮށްކަންމި  އެކަން ހިނގާފައި ؟ން ކިހާ މުއްދަތެއް ނެގިތޯއެކަން ދެނެގަންނަ  .އޮތްކަން

ކޯޓާ    ފެނިގެން ސްޕްރީމް  އިޢުލާނެއްދީ  ވާލާޙަދިޔައީ  އެހެންނަމަވެސް،  ބާޠިލުކު  ވަކީލުން   56  ނެރުނު  ރި. 

އެއްވެސް  ވެސް  ރަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެއާ  ވަ   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އޭގެ ދެމަސް ދުވަސް ވެގެންދިޔައިރު 

އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން  ދެން  ތަނެއް.  ދިން  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ދޮގުކޮށް  ހަގަކުރެވެނީ  ފާ  ޑީ.ޖޭ.އޭކަން 

ގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ފެނިފައެއް ނުވޭ  ސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ކޯޓުގެ ދަށުން މަސްޕްރީމް

އެކަން  ސްޕްރީމް   މަންޒަރެއްކޯޓުން  ކުރި  އަޅުގަނޑު  .ދޮގު  އިތުރަށް  އޭގެ  ފެނިގެންދިޔައީ  އަދި  ހަމަ  މެންނަށް 

. ކޮންއިރަކުތޯ ސްޕްރީމް  ނގަމުންދިޔަ މަންޒަރުށްފަހު ތަޙުޤީޤު ހިމައްޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރުވަކީލުންގެ މަ  56  ،ވަކީލުން

 ؟ ވަނީ ކިހާހިސާބަކުންތޯބެހޭ ފަރާތަށް އެނގިފައި  ތަ ކަމާ ނުވައަށް ޑީ.ޖޭ.އޭކޯޓުގެ ލަފައެއްނެތި މިކަން ކުރިކަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސު  ކުރެއްވި  އެ  ސިރާޖް  މޫސާ  ސުވާ  ވާލާއާދެ!  މެން  ލެއްގުޅުންހުރި  ކުރައްވައިއްޒަތްތެރި  ޖީހާން  ން  ބަރު 

 ބޭނުންފުޅުވާތީ ދެ ސުވާލު އެއްކޮށްލާފައި ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

މު ގުޅިޤަޝުކުރިއްޔާ  މަޢުލޫމާތަކާ  ދެއްވި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ އްރިރު.  ސުހި  ސް ވެ  ގެން  އުފެދުނު    ވާލެއް ތުގައި 

މުން ފެންނަން  އުށް ލިޔެކިމަލާތްކުރެވިފައިވާ ކަމަޢާމު  މުގައި މިއެޅުމި ފިޔަވަޅު  ،އެދޭތީވެސާފުކޮށްލަން    އަނެއްކާ ވެސް

ވަނީ  ފޮނުއްވާފައިޓީ ދެ ސިއަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަންވެގެން. ވިދާޅުވީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   މިއޮތީ ފުލުހުންނާތޯ ތި

 . އެ.. ޑީ.ޖޭ.އޭހުންނަށް ފުލު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އެދެން. ދެއްވުން  އިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެން ސުވާލުގެ ޖަވާބާއާދެ! އެ

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ސަސްޕެންޝަޙައަޅުގަނޑު   އުވާލުވިއިރުގައި  އޮތްކަންން  އިނގެނީ    ވާލެވިފައި  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ގައި  އޭ އިނގޭތޯ. 

އުވާ ބޭސިސްއެއްއެއްވެސް  ކޮން  ނޭނގެ.  ލެވުނީ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން  ވެސް،  އެހެންނަމަގައި 

އަޅުގަނޑު ހަދަމުންދިޔައިރުގައި  އޮޑިޓް  ސަސްޕެންޝަނާ  އިންޓަރނަލް  އެ  ފާހަގަކުރެވުނީ  ގުޅިގެން  މެންނަށް 

ފަނޑިޔާރުގެ  އަށްޑީ.ޖޭ.އޭ ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  އައި  ނިންމުމެއް  ނެތްސްފައި މަޖިލީހުގެ  އެއީ    އަޅުގަނޑަށް  ކަން 

ގަނޑުމެން  ޕޮލިސްގެ މި ދެ ސިޓީ މީގައި އޮތްކަން އެނގެން އެކަން އަޅުސް  ދެން މޯލްޑިވް  އިއާ   ފާހަގަކުރެވުނީމާ އެ 

އެއްވެސް ދައުރެއް    ސްޓާފުންގެ  މި  މެންގެ މިހާރުގެ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުވާނެ. ދެން  ސްޕްރީމް ކޯޓާއި ޙިއްޞާކޮށްފައި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ    ވެސް، އޭރުގައި ހުންނެވިމަލޫމާތެއް ނުއެއް ލިބޭ. ދެން އެހެންނަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް މަޢު އޮތް ކަ

ފެންނަން ފައި .  އޮތީ  ސިގްނޭޗަރ އެ ސިޓީތަކުން އަދި  އޭރުގައި ޞަދެން  ހުންނެ  ލް  ބޭފުޅެއް މިވެސް  ނެވީ  އިން  ވި 

 ންނޭނގެ. ކައެނގިވަޑައިގެންފާނެ  އި އިތުރު ތަފްޞީލު ފަހަރެއްގަ ށް އަލްޞަފައި .އިނގޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ޖީހާންއިއް މެންބަރު  ބޭނުން  އިތުރު   ގެޒަތްތެރި  އެކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން  އަލްއުސްތާޛު    ކަމާ ފުޅުވާތީ  އެކުގައި ދެން 

 ރުވަން.  ފުރުޞަތު އަ ވެސް   އަށްލްޞަފައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު 

ވަނީ  ދެ ސިޓީގައިގުޅިގެން ފޮނުވާފައިވާ  އެކަމާ  އިން  ޑީ.ޖޭ.އޭންނަށް  ހުޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފުލުޅުގަނއަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟އްތޯކޮންކަމެ

 

އޮފް  ޑިޕާޓް އޮއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ    ލްޖުޑީޝަމަންޓް  ލީގަލް    މް ޢާދަ ފައިސަލް    ފިސަރ އެސިސްޓަންޓް 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ތައް ހިނގާދިޔަ ދުވަސްވަރުގައި  މުގެ ކަންކީލުން މި ސަސްޕެންޑްކުރުވަ  56ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!  

ފަހަރު މި ލީގަލް  ދެން އޭރުގައި ބައެއް .އަޅުގަނޑު ދިޔައީ  ބަލަހައްޓަމުންތައް ލަ މީޑިޔާގެ ކަންތައްޖުޑިޝަރީގައި އެއްކަ 



  

އަޅުގަނޑު  އެ ވެސް  މަސައްކަތަކާ  ސެކްޝަންގެ  މީޑިޔާ  ދެން ޙަންޑް  ސްޕްރީމް ދިވެހިރާއް  ވާލުވަން.  ޓުން  ކޯ  ޖޭގެ 

ނިނިން ވާސިލުކޮށްދެއްންމުންމަވާ  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެޑްތައް  ޖުޑީޝަލް  ބޭފުޅަކީ  މިނިސްޓްރޭޓަރ.  ވާ 

މީޑިޔާއަށް އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން  މަޢު   ،  އަދި    ލޫމާތެއްހާމަކުރަންޖެހޭ  ނިންމުންވެސް  އެ  ވެސް    ތައް ނިންމާ 

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސަސްޕެންޑް  . އެހެންވީމާޔައީދަށުން ޢާއްމުކުރަމުން ގެންދިބޭފުޅާގެ އިންސްޓްރަކްޝަންސްގެ  

އެޑްމި  ޔައިރުގައިވިގެންދިކުރެ ހުންނެވިވެސް  ބޭފުޅާގެ    .ނިސްޓްރޭޓަރ  އެ  އެކުގައި އިންސްޓް ދެން    ރަކްޝަންސްއާ 

ފަހަރެ  އެއްވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ޕަބްލިޝްކުރެވިގެންދިޔައީ.  އެ  ނެތް  އޭރުގައި  އެނގިފައެއް  މި  އްގައި 

ވެސް    އައުމުގެ ކުރިން   ނގުނު މަޢުލޫމާތުން މިދެންނެވީޔާރު މަޖިލީހުން ނިންމާފައި ނެތް ކަމެއް މިހާރު މި އެ ނޑިފަ

ވަހާ ހަމައަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގިފައެއް ނެތް. ދެން އެ  އެދު   ލިބިފައި އޮތީ.  މަޢުލޫމާތު   އެ އަޅުގަނޑަށް

ސަސްޕެރެއްވި  ފާހަގަކު ވަކީލަކު  ކޮންމެ  އަބަދު ންޑްގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިޢުލާނާއެކު  ކުރެވުނަސް    ގައި ވެސް 

ކޯ ހުރިހާ  މިހިރަ  ޓްރައިބިއުރާއްޖޭގައި  އަދި  ޓުތަކަށާއި  ޕީނަލްތަކަށް  އަންގަ  .ޖީއަށްއޭ.ޖީ،  ވަކީލަކީ  އެބަ  އެ  ން 

ދެން   ކަމަށް.  ވަކީލެއް  ހުރި  އިތުސަސްޕެންޑްކުރެވިފައި  ސިޓީގެ  މިއޮޕޮލިރަށް  އެ  ފޮނުވިފައި  އެ  ންނަހަށް  ނީ 

 ކޯޓުގެ   ،ޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްގުޅޭ ސިޓީއެއް. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ސި  މާމެދުގައި ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގު  ޅުންނާބޭފު

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްބެހޭ ރުމާ  ރައްކާތެރިކު   ރުމަތްޙު ދަށުން  ތަޙު   ގަވާއިދުގެ  ޖިނާޢީ  ޤީޤަށް  ޓަކައި ގަވާއިދުގައި އެބަ ބުނޭ 

 .  އޮންނަނީ އް އެކަމަށް ފޮނުވިފައި އޮތް ސިޓީއެ ހެންވީމާ،އެ ންދާނީ.ޔަވަޅު އެޅިގެފަހުގައޭ ފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ހިންނަވަރު

ނެތި    އް  މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމެވީމާ، ފަނޑިޔާރުންގެއެހެންތޯ.  އިނގޭނގާދިޔަ ކަންތައް  މި ހިހަމަ ސަމަރައިޒްކޮށްލަން  

ވި އަދި އެ  ކުރެލުންތަކެއް ވަކިވަކީ  ގެ ދަށުން މިސްކްޝަންރާތުގެ އިންސްޓްރަ ފައިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ގެ  .ޖޭ.އޭޑީ

ދެ! ޖަސްޓް ޓު  ފޮނުވިފައި މިވަނީ ދެއްތޯ. އާ ނަށްބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ސިޓީއެއް ފުލުހުން

 ސަމަރައިޒް ދިސް.

 

އޮފްޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަ  މަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 



  

ގަވާއިދު  މިއޮންނަނީކޯޓުތަކުގެ  ފިޔަގައި  ކޯޓު   އެއްގޮތަކީ  ދެގޮތެއް.  އެޅޭނެ  ކޮންޓެންޓް    ވަޅު  ހިންގާ  ތެރޭގައި 

ފިޔަވަޅުއެ  މަލުތަކަށްޢަ ކޯޓަކަށް  އެ  ކޯޓުންވަގުތުން  ހިންގާ    ޅޭނެ. ދެން  މިއޮންނަނީ ސުޕްރީމް  ޢަބޭރުގައި  މަލުތަކަށް 

އެޅެނީ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި    ވަޅުން ނޫނީ މި ފިޔަކޯޓުން އެ މައްސަލައަށް ބަލާފައި އެއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން. ދެ

ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓް  ޕީ.ޖީ  ފޮނުވީމަ  އެހެންވީ  ޕީ.ޖީއަށް  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ކުރައްވަފޮނުވާ  އެކަން  ން  މާ، 

 އޮތީ.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ފޮނުވި ސިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި މި

 

 ކެވުން:އްމަޙްމޫދު ވާހަކަދެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން

ފިޔަވަޅު އެ  ނޫންތޯ  ނޫނެއް  ކޯޓަކުން  ސުޕްރީމް  ގޮތުން  އަޅުއްވާއި  އަޅުއްވާފަ   ވިދާޅުވާ  ފިޔަވަޅު  ފައި  އޮތީކީއެއް. 

 ؟ނާކަށް ނެތެއް ނޫންތޯއޭއޮތްތަން ފެން

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ޑީ.ޖޭ އަބަދު އޭއާދެ!  ކޯޓުގެ  ޑްސަސްޕެންވެސް    އިން  ސުޕްރީމް  މިގެންދަނީ  ބައި  ރިލީސްކުރުމުގެ  ކުރުމާއި 

އަޅުގަނޑުގޮތަށްއެއް  ޝަނާއިންސްޓްރަކް ދެން  ނިންމެވުމެއް  .  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ލިޔުމެއް  އޭގެ  ވެސް  މެންނަކަށް 

 ގޭތޯ.ކޮށްލީ އިނ ލިބިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަނެއްހެން މެންޝަން 

 

  ދެއްކެވުން: ހަކަރިޔާސަތުން ވާ 

ގަނޑުމެން ދެން  އް އަރުވަން. އަޅުރުޞަތެރާޖަށް ފުއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސި

 ގާތަށް ދާތީ. މުމާންނި

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭ ސުވާލު  ފަހު  އަޅުގަނޑު  ފަހު  އާދެ!  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  ސުވާތޯ.  އަޅުގަނޑު  އަދިވެސް  ގޮތުގައި  ލެއްގެ 

ން ކަމަށް. އޭރު ހުރިހާ ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަން  ލިބުނީ ވަރަށް ފަހުލޫމާތު  ޢުއެ މަ  އިންފާހަގަކުރައްވައިފި ޑީ.ޖޭ.އޭ

ވާނަ ކަމަށް  ނޫން  ބަލި  ހަނދާން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ނަގައިފި  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ވަކީލުންގެ ވެސް  ބައެއް    މަ 

ގެން  ގުޅި ކަމާއެބަވޭ. ހަމަ އެ މަސް ވެސް ހިނގާފައި  5ނުވަތަ   4ގާތްގަނޑަކަށް ދިއުމަށް އުވިގެން ސްޕެންޝަން ސަ

  7ނަމަ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވެސް ހުށަހެޅުއްވި. އެ  ކީލަކު އަޅުގަނޑު ހަނދާން ބަލި ނޫން ކަމުގައި ވަނީވަ  7

އަޅުގަނޑު ހަނދާން ކޯމައްސަލަ  ގޮތުން ސުޕްރީމް  އާންމު  ޓުން ވަނީ ސުޕްރީވާ  ބައެއް  ކޯޓުގެ  ހަމަ ދަށު  ކޯޓަށް  މް 



  

އުފު މަތީން  ވިއުސޫލުގެ  ތި  އެދާޅުވަނީއްލަވާފަ.  ހަމަ  ނެތި    އިންވޯލްމަންޓެއް  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ވަރަކަށް  އްވެސް 

  ޓުގެ ދަށުން ހިނގާ އަކީ ސުޕްރީމް ކޯ.އޭއެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަވަނީ ޑީ.ޖޭ؟ ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައިތޯ

ވެނެއް  ވާލާދީ އިޢުލާޙަ  ތަނެއް. ޑީ.ޖޭ.އޭގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި އާންމުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ  ސް ތި ވިދާޅުވަނީ  ނެރެފިއްޔާ 

ޑީ.ޖޭ.އޭމަސް   4ހަމަ   ވިދާޅުނުވެ،  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ބެހޭ  އެއާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ނާންގާ  ވަންދެން  އަށް 

 އްގެ މާނައަކީ.ދާޅުވާ އެއްޗެއެއީތޯ ތި ވި؟ ނީއޭތޯހުންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެން. އެ ޖަވާބު ދެއްވުންއާދެ! އެ ސުވާލަށް 

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

މިދަންނަވަނީ މިހާ ލިޔުމެއް އައިއްސަ    ށް ދިޔަ ކޮންމެ ވަކީލަކާ ތަނަށް ސަސްޕެންޝަނައަޅުގަނޑު  އޮވޭ.  ބެހޭ ގޮތުން 

ލިޔުމާ ބަޔާންތަކެއް  ގުޅިގެން  އެ  ހުރޭ  މިދި  ،އެހެންނަމަވެސް  .ނެގިފައި  ސަސްޕެންޝަނާގަނޑުކޮށް  ގުޅިގެން    ޔަ 

ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއްވެސް ލިޔެކި މިދެންނެވި  އްސަ ނެތް ކަމަށް. އަމެއް އައި އުއަޅުގަނޑުމެންގެ  ދި 

ފާހަގަކުރެވުނު   އޮޑިޓުން  އަޅުގަނޑު  ސިޓީތަކާއިންޓަރނަލް  ކޯޓުގައި  ކުރިން  ޞާއްޙި  އެކީގައި  ސުޕްރީމް  މިހާރު 

ފަނޑިޔާ  ފަނޑިޔާރުންގެ    ބޭފުޅުން   އެ  ށްރުންނަތިއްބެވި  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އެއީކީ  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ  ހަމަ  ވެސް 

 ޅާފައި އޮތް ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަމަށް. ންމެމެއްގެ މަތީން އަމަޖިލީހުގައި ނި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާފޮނަދޫ ދާއިރާ

ކޯޓާއި   ސުޕްރީމް  ހަމަ  ސުވާލަކީ  ޑީ.ޖޭ.އޭޙައަޅުގަނޑު  ފަސް  އިވާލާދީ،  ހަތަރު،  ކުރީމަ  އިޢުލާނެއް  އާންމުކޮށް  ން 

 ހަމަ އާންމު އުސޫލުތޯއޭ އެކަން ހިނގާ. ދޮގުނުކޮށް ހަމަ އެއީ ވަންދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަން ދުވަސް

 

އޮފް  ޑިޕާޓް ޖުއެޑްމިނިސްޓް  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރލް  ޝަޑީރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ޖަ ތީގައި  ދެން  ދަންނަވާކައަޅުގަނޑަކަށް  ނޭނގެ  އޮވާބެއް  ހިނގާފައި  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  އެއީ  ކަމެއްށް.  ވީމަ.  ތް 

އެކަމައަޅު އަޅުގަނޑުމެން  ކު ގަނޑު  ހަމަގައިމުވެސް  މިހާރު  ކަ ޙަ  އެއްވެސް  ސަސްޕެންޝަވާލުވިފަހުން  އް  ނެ ހަލަ 

 މުން ނޫން ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ.  އުނުއެއްދޭ ލިޔެކި



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުވަން.އަ  ށް ފުރުޞަތު ސައިނަމެންބަރު ސަޢުދު ޙުއިއްޒަތްތެރި އިރާގެ ވިލިނގިލި ދާކުރިއްޔާ.  ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ހިނގާ    ކުރިންކަން  ދެން މި  އިން  ކުރަން އުޅުނު ސުވާލުގެ ތަފްޞީލު ލިބިއްޖެ. ޑީ.ޖޭ.އޭ  އަސްލު އަޅުގަނޑުއާދެ!  

ތަފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެޞީލު ވަ ދިޔަގޮތުގެ  ރަނގަޅަށް މިހާރު  އެކަން ވެސް ފާހަގަވެއްޖެ.    ސްއައި  އްގެ ވާހަކަރަށް 

ހަ ގޮފީގެ،  ދެކުނު  ބޭނުންވަނީ  ބަލާލަން  އިތުރަށް  ދެކުނުދެން  ކޯޓުގެ  ކަންތައްތައްއި  ގޮފީގެ  އިންނަ    އޮޕަރޭޝަން   

އިސްތިޢުނާފު އާދޭ  އެބަ  ތަކުލީފުތަކެއް  އަސްލު  ބޮޑު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ  ގެގޮތުން  ދެން  ބަލާއިރު.  ،  މަރުޙަލާއަށް 

ކުރިއަށް ދިމިކަންކަން  ހަމަޖެހިގެން  އިންތިޒާމުތަކެއް  ވާނެ  ލުއިގޮތަކަށް  މިއަށްވުރެ  ތާނގައި  އޮތް  ވަރަށް  އު  މަކީ 

ހުވަދު އަތޮޅު ވަރަށް ބޮޑު އަތޮޅަކަށްވެފައި ވަކީލުން އެވެހިންމު ކަމެއް. އެއީ  މު  މި  ވެ ބިލިޓީއެއް ނޯލައިމިސާލަކަށް 

ލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވެސް  . އަނެއްކާ މައްސަކުރަންމާލެއިން ހަޔަރ  ސަރަޙައްދުގައި. ވަކީލުން މި ޖެހެނީ 

ޖެޓްރެވެލް އެބަ  އައްޑޫއަށް.  ކުރަން  ވެސް ޓްރެވަ ހޭ  ވެސް  ލްމާލެއަށް  އައްޑޫގައި  އައްޑޫއަށް. ދެން  ޖެހޭ  އެބަ  ކުރަން 

މަކީ ވެސް  އުދަށް ދިހުޅުދޫ އެ ސަރަޙައް މަކަށްވުރެ ވެސް އު ތުން އަދި އައްޑޫއަށް ދިބަވެފައި ހުންނަ ތަނުގެ ނިސްލޮކޭޓް

އެހެންވީމާ، ކަމެއް.  ހިނގާ  ކޮސްޓެއް  އިތުރު  ހަމަ  ވަކިން  އި  އަދި  މަރުޙަލާއޮޕަރޭޝަނަލީ  އެ  ސްތިޢުނާފު  އަށް 

ނިން ނިންމާ  ކޯޓުތަކުން  ދެކުނު  ނިންމުންތައް،  ނިންމާ  ކޯޓުތަކުން  ކުރުމަކީ  މުންސަރަޙައްދުގެ  އިސްތިޢުނާފު  ތައް 

އިސް އެ އަސްލު  ކުރުމަށް  އިސްތިޢުނާފު    ތިޢުނާފު  އެކަން  މިހާރު  މީހުން  ގިނަ  އެކަމަށް ވާހަކައަކީ  ހިނގާ ޚަރަދާއި 

ވަ ނު ބައި  އެބަކުރުމުގެ  ބޮޑުކޮށް  ބޮޑަށް ރަށް  ވަރަށް  ވެސް  ޖުޑީޝަރީން  އަދި  ވެސް  ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާ،    ދޭ. 

މި ފަހަކުން  ގެ  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުއެ  ލް ގަވެއްޖެ ޖުޑީޝަލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަ ބަ  މިކަން އެބަ ޖެހޭ 

ވާލުވުމަށްފަހުގައި  ޙަ  ނާ ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަޖުޑީޝަ  ރުނަޒީ.ރޑ އަޅުގަނޑު ވެސް ޚާއްޞަކޮށް އަލަށް  ދެން    އައިސް،

ސަރަޙައް ދަތިވާ  ދުއެ  ރައްޔިތުންނަށް  ހިނގަމުންދިޔަ  ރަނގަޅައްތަކަންގައި  ވަރަށް  ބައެއް    ކުރެވިއެޓެންޑްށް  ތަކަށް 

މިހާ އައިއިރު ހިސާބަކަންކަން  ފާހަގަވޭ.ޙަ  ށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަންނަކަން  ރު  މިހާ   ދެން  މިއީ   ،އެހެންވީމާ  އްލުވަމުން 

 ގެނެވޭނީ   ކަމެއް ރު ލުއިތަކެއް ގެނެވޭނެ ލުއިފަސޭހަ މިކަމަށް އިތު  އި އަދި މިކަމުގެ ވިސްނުންތަކާ  ވީމަ އްފާހަގަވާ ކަމެ

 ؟އި އެބައިންތޯލިފަ ކުންތޯ މިހާރު ބެގޮތަކޮން

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ



  

ސުވާލާ ސަޢުދުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަ  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުއެކުގައި  ޒަރީ ތްތެރި  ޙަސަން  މަތި  ދެ  ރު،  ދާއިރާ.  ވެރި 

 ދަންނަވާލަން. ކޮށްލާފައިލު އެއްސުވާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެން ޒަރީރު ރު ޙަސަބަރާގެ މެންމަތިވެރި ދާއި 

މުޝުކުރި   !އާދެ ތި.  ރިރަށްއް ޤައްޔާ  ދެންމެ  ސުވާލަކީ  ވަކީލުން  ބޭފުޅުން    އަޅުގަނޑުގެ  ވިދާޅުވެއްޖެ 

ސުޕްރީމްސަސްޕެންޑުކުރާއި ކޯޓުގެ  ރުގައި  ލިބިގެންނޭ      އެކަމަކު ސަސްޕެންޑުކުރަނީ.  އިންސްޓްރަކްޝަން 

ކޯޓު  އެއްވެސްއިންސްޓްރަ  ގެއެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް  ލިބުނު  ނުކުރައްން  ބޭފުޅު  ތި  ގޮތެއް  ކްޝަން  ވާ.  ހާމައެއް 

އަދަށްދާންދެން ކޯޓުގެ  ވެސް    އަދި  ލިޔުމަކުންސުޕްރީމް  އެކަމެ  އެއްވެސް  ނެތްވެސް  ފެންނަން  ކަމަށް  އް  ތި   

 ވަކީލުން، ވަކީލުން. ؟ . އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްވެގެންތޯ މި ސަސްޕެންޑުކުރެވުނީވަނީވިދާޅު

 

އޮފް  ޑިޕާޓް   ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   ޓްރޭޓަރއެޑްމިނިސްޝަލް  ޑީޖު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ   ލްޖުޑީޝަމަންޓް 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ޝުކުރިއްޔާ. ތި    !އާދެ ؟އިންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު އަރުވަންތޯޙުސަ   ބަރު ސައުދުއިއްޒަތްތެރި މެން  ފުރަތަމައަޅުގަނޑު  

ގޮފި  އެއްގޮފި ދެކުނު އެއްދެ ގޮފި އުތުރުގެ  ކޯޓުގެ    ކަމެއް ހައިވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު  

ވަރަށްބޮޑެގުޅިގެ  ގާއިމުކުރުމާ ކުރިމަތިކެއް  ތަކުލީފުތަ  ތިން  ދިޔަކަމަރައްޔިތުންނަށް  ހައިވެގެން  އަދި    ގެ ކޯޓުށް. 

ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ. ދެން އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު ދެންނެވުމުގެ   ވަރަށް  ވެސް  ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

އެނގި  ތިބޭނުމެއްނެތް   ގާނޫނަށް  ތުރައްޔިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  މަޖިލީހުން  އިޞްލާޙެއްގެ    ގެންނެވި ންގެ 

އުފެއިން  ތެރެ މަޢުލޫމާތު  ދިގެން  ދެގޮފި  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  އޮތްގޮތުން  މިދިޔައީ.  ޖިސްލޭޓިވް  ލެމިހާރުގެ  ލިބިފައި 

ސާސީން  ނުއަނޫހައި ކޯޓަކީ ޤާ  ކީ ސިސްޓަމަގަނޑުމެންގެ  އަޅުވެސް އެބައޮތް.    ދެގޮފި އުވާލުމުގެ ކަންކަން އެޖެންޑާގެ  

އީ އެއް ކޯޓު ޤާނޫނުއަސާސީން އުފައްދާފައި  އެ  އް ނޫން.ނެ ކިޔާނެއެ ރެވޭއް. އެ ކޯޓަކީ ބައިބައިކުކޯޓެއުފައްދާފައި ހުރި  

އެކިކަންކޮޅުތަކަށް    ހުރި. ރާއްޖޭގެ  ޚިދުމަތް  ކޯޓުގެ  އެ  އެއީދޭނެގޮތް  އެހެންވީމާ،  ދޭތެރެދޭތެރެއިން    ކަނޑައެޅުމާއި 

ފޮނުފަ އެއަށްވުރެ ންތޯ ވައިގެނޑިޔާރުން  އަދި  ނުވަތަ  ފަސޭހަ  ރަނގަ     ބޭއެހެން ޅު  އެއީ    ގެންތޯނުންކުރައްވައިގޮތެއް 

އުއްމީދުކުރަނީ ހަމަ    މެންދެން އަޅުގަނޑުކަމެއް.    ތުގައި އެ ކޯޓުން ކުރައްވަންޖެހޭގޮ  ބޫލުކުރެވޭޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް  

މަޖިލީހު މިހާން  ރައްޔިތުންގެ  ގާނޫނަށް  ގެނެވިފައި  އެ  އެންމެރަނގަޅު  އި  މިއިންރު  މެދުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ޞްލާޙާ 

ޚިދުހައިއަޅުއްވާފައި   އެންމެ  ކޯޓުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުގައި ލިބޭމަތް  ނިންމުވައި    ގޮތަކަށް  ފުރިހަމަ  ނިންމުންތަކެއް 

 މިހިރީ  މެއްއެއް ވިސްނުނޑުމެން  ރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަތި ވިދާޅުވި ހު  ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ވަރަށް،

 އިނގޭތޯ.



  

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ކު ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަ ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންޖުޑީޝަ

ސަސްޕެންޝަނާ ވަކީ  !އާދެ މި  ގުޅޭގޮތުން   ލުންގެ  މައިގަނޑު    56  ދެން  ސަސްޕެންޝަން  ވަކީލުންގެ 

  ދިޔައިރުގައި ސުޕްރީމް މިދިޔައީ. ދެން މި ސަސްޕެންޝަން ހިނގާ  ތަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހިނގާ ސަސްޕެންޝަނެއް ގޮ

ދެ ތިއްބެވި  ވަޑައިފަނޑިޔާރުން    ކޯޓުގައި  މިވެސް  ބެންޗުގައި ބު   ގެން  ދެން  ނުވެއް    ނީ  އެގޮތަށް  ތިއްބަވާ.  ހަމަ 

މަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  މިވަގުތު ޤާޖުޑީޝަރީ  ވެސް  ބޭފުޅާ  ހުންނަވާ  އުމުގައި  ނުވެއް  ދާއިރާގައި  ޅުއްވާ.   

މެވި  މަޖިލީހުން ނިން  ން ޔާރުނޑިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަގުޅިގެ  ސަސްޕެންޝަނާ  ބެލުމުން މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލި

ބޭފުޅެއްގެ  ން  ފަހަރެއްގައި އޭގެނެތް.    ފެންނާކަށެއްޑޮކިޔުމެންޓެއްގެ ތެރެއިން  އެއްވެސް    ގެންމެވުން އަޅުގަނޑުމެންނި

ދަށުގައި   އަޅުގައަޅުގަނޑުމެންއޮތެއްނެތެއް  ބެއްލެވުމުގެ  ވާހަކަ  ނެތް  އެ ނަކަށް  މިދެންނަވަނީ.  ހެންނަމަވެސް،  ނޑު 

އެފަދަ ނިންމުމެއް   އައިއްސަ ހުރި ލިޔުންތަކުގައި  ހަމައަށް   އަޅުގަނޑުމެންނާކުގައި ގެންގުޅޭ ފައިލުތަ މެން މިނޑުއަޅުގަ

 ނެތީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އިތުރުވަރަށް  މެންބަރުންގެ  ސުވާލެއް     

އުފެން. އަނެތްހެ ހިތުގައި  ބަޅުގަނޑުގެ  ކަންކަން  ދޭ  ބޭނުންކޮށްލަޞާއް ޙިއެއް  ހިސާބުން  ވޭން  ނިންމާލެވުނު  . ދެންމެ 

ސަސްޕެންޑުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި މިވަގުތުގައި  ގަނޑުކޮށް  ވަކީލުން އެއްފަހަރާ    ފަންސާސް އެތަކެއްއެއީ ވަކީލުން  

ކަ  ސުޕްރީމް ފަނޑިޔާރު  ބޭފުޅުކޯޓުގެ  ނެތް  ޑިޕާ  ންނާމުގައި  ޖުޑީޝަލް  ފް  އޮޓުމަންޓު  ނޫނިއްޔާ 

އިސްތަށިފުޅަށް މި ކަނޑުއްވާލުމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު ބޭފުޅުން ނެތީމާ ދެން ވަކިބައެއްގެ  އިސްކޮށް އުޅުއްވި  ގައި 

އެހެންނޫންނަމަހީ  ކަމެއްތޯ ސުވާލަކީ.  އުފެދޭ  ހަމަ  ހިތުގައި  މެންބަ  އަޅުގަނޑުގެ  ސިރާޖު އިއްޒަތްތެރި  މޫސާ    ރު 

ތައް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ހަމަ ސީދާ  ކޯޓުގެ ނަމުގައި ހިންގަވާ ކަން  ފަދައިން ސުޕްރީމް  ރެއްވި ފާހަގަކު

އެ   ނޫނިއްޔާ  ބެންޗުގެ  އިޒުނައެއް  ކޯޓުގެ  ތަނެއް. ސުޕްރީމް  ހިންގަމުންދާ  ދަށުން  އަމުރުގެ  ސީދާ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް 

ނޫ  އަންގަވާ  އެންގެވީމާ  އެގޮތެއް  އަޅުގަ  ވެސް   މެއް ކައްނިއްޔާ  ކަމަށް  ބޫލުކުރެވެނީ. ޤަޑުމެންނަށް  ނނުހިނގާނެ 

އެއެ ދެމި  އެހެން  މަތީގައި  ހިނދުގައި އެ ސަސްޕެންޝަން  ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުކުރެވިގެންދިޔަ  އޮތީ    ހެންވީމާ، އެ 

އެ  އޭރުގައި  ކޯޓުގެ  އަމުރެ  ސުޕްރީމް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ނޫއޮތްގޮތަށް  ކަމަށް  އައިމާ  ނީ  ރެއްވޭބޫލުފުޅުކު ޤަންތޯ  އް 

ކަނޑުއްވާލަންވެގެން މިހާރު  . އެހެންވީމާ، ނެތް ފަނޑިވެސް  ށްބޭފުޅުންނަ  އި އެންމެހަ ޔާރުންތަކެއްގެ އިސްތަށިފުޅަށް 

ހީވާތީވެސް ފެނިވަޑައި  ޑޮކިޔުމެންޓުތައް ހިތަށްއަ  ވެ، ނުގަންނަވާ ކަމަށް އެހެން ފާހަގަކުރެވޭހެން    ކަމެއް   ރާ އަޅުގަނޑު 

   ންވޭ. ސާފުކޮށްލަން ބޭނުތުރަށްއެކަން އި



  

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޑީފް ޖު އޮޑިޕާޓްމަންޓް

މި    !އާދެ އާދެއި ހައިލައަޅުގަނޑު  ހައިލަ  !ޓުކޮށްލީ،  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޑޮކްޓަރ އިޝުކުރިއްޔާ    ނަޒީރު   ޓުކޮށްލީ 

އްގައި  ވަނީ ފަހަރެއަޅުގަނޑު މިދަންނަ  ން ނެތް ކަމަށް. ދެފެންނަން  ވިދާޅުވީ އޭރުކުރެއްވި އޮޑިޓުން އެފަދަ ނިންމުމެއް  

އެހެންނަމަވެ  ނިންމުމެއް  ދައެފަ އަޅުގަނޑުމެންނައޮވެދާނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   .ފެންނަންނެތިއްޔޭއޭތި  ށް  ސް،  އެއީ 

ދަށުގައި  އޭގެއޭތި   ބެލުމުގެ  ބޭފުޅެއްގެ  ބޮލުގައި  ން  އެބޭފުޅުންގެ  ވެސް  ފަހަރެއްގައި  ފެންނާތީ.  ކަމަށް  އޮވެދާނެ 

މައެ  ތެއްތުހުމަހަލަ  ކައެ ނޫން.  ގައެ ދެއްޞަޤުޅުވުމުގެ  އެކަށީގެ  އޮތުންއެހެންނަމަވެސް،  އް    . ންވޭ ވެސް 

 ނެތީ.  ގަނޑުމެންނަށް ފެންނަންއަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަރުވަން.   ވެސް ފުރުޞަތެއް ޖިދަށް އަނެއްކާއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މާ !އާދެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މާޖިދު  ސެލަރ ޗާންމީގެ އެކަޑަ  ޝަލްޑީޖުވްސް މޯލްޑި

އެކަންވަނީ  ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު  ތުން ޑޮކްޓަރ ނަޒީރު  ހަނދާންވާގޮޅުގަނޑަށް  އްރިރު. މިހާރު އަޤަޔާ މުއްޝުކުރި  !އާދެ

ފަނޑިޔާރުން ކޯޓު  މަޖިލީހާސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑު  ކުރެވިފައޭ.ޞާއްޙި  ގެ  އެހިސާބުން    ރާގޮތުގައި ބޫލުކުޤަ  އެހެންވީމާ، 

ހިނގާފައި   ބެލި  އެކަން  ކިހިނެއްއޮތްގޮތެއް  އޮޅުންފިލުވަކަމެ  ވީ އެއީ  އެސާ  އި އްކަން  ކަން  ފުކުރުމަށްފަހުގައި 

ވިޔަސް އަދި ފެންނަ ފެނުމަށް    ކަމެއް  ބޫލުކުރާ ކަމެއް ދެއްތޯ ކޮންމެ ޤަވެސް    އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންކުރެވޭނެ.  ހާމަ

ސާފުކޮށް   ވިޔަ އޮތް  ކިތަންމެ  އެ ކަމަށް  އޭގެ  ޙަޤީޤަތް  ސް  ކިހިއޮޅުންފިލުވައިގެން    ވީ  އެކު  ނެއްކަން  ޔަޤީންކަމާ 

އަޅު ފިޔަވަޅެއް ބަލައިގެން  މިހާރު   ؟ދެއްތޯއެޅޭނީ    ގަނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްދޭ.  އެހެންވީމާ،  ޕްރޮސެސް    އެ ދެން  އެ 

ނިން ސަސްޕެންޑުކުރުމަށް  ވަކީލުން  ނިން  އި އައިސްފަކިހިނެއް  ނިންމުން    މުނު ވިދާޅުވިހެން  މުމެއްކަން  އޮތް 

ޑިޕާޑިޕާ ނެތީ  ސާފުވެފައި  ލިޔެކިޓުމަންޓަޓުމަންޓަށް  އޭގެ  ސުޕްރީ  ފައިގޮސްން  އުށް  ދެން  ކޯޓުގެ  ނެތީމަ.  މް 

މަޖިލީހަކުން ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑު  ގެ  ނިންމަވާވަކީލުން  ކިހިނެއްތޯވީކުރުމަށް  ދެން  ކަމަށްވަންޏާ  ނެތް  އެއީ  ؟ ފައި 

 ން.ނަލާއެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށް  ؟ދެއްތޯގެންދަނީ  ލަމުން މި. އެކަން ބަ ކަމެއް ބަލަންޖެހޭ

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އެންގެވިއްޔާ  ޝުކުރިއް   !އާދެ ފާހަގަކުރެވުނީ  ވާހަކަފުޅުތަކުން  ސުވާލަކީ  އަނެއް  އުފެދޭ  ހިތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ޔާ. 

ކުރަން   ތަނެއް  އެންގެވިކަމެއް  ޖުޙަޤީޤައޮތް  އެޑްތުގައި  އެ    .މިނިސްޓްރޭޝަނަކީޑީޝަލް  ވާނަމަހީ  އެހެންކަމަށް 



  

ދިމާޕުމަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި  އަދި  ޅު  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ތި   އޭގެ ވާ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    ތެރެއިން  ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު  ށް އަޅުގަންނާނެ ކަމަބޭފުޅުންނަށް އޮ  މަންޑޭޝަންސްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ތިރެކޮ

ޙުސަ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން  ކަންތަސުވާލުކުރެއްވީ ރިމާ  އިންދެކެން. އެގޮތުން  މައްސަލަތަކުގައި  އްތައް  ންޑު 

  ތިބޭ ތިބުމާ   ކުމެއް ނެތި ޙުހައްޔަރުގައި  ނިންމުންތައް ނައިސް ޖަލުގައި  ވަންދެން މައްސަލަ  މާގިނަދުވަސް ވެގެންދާއިރު  

  ޝަންސް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ޑޭމަންފާހަގަކުރެވިގެން އެ ރެކޮއެ  އަމިއްލަފުޅަށް    ޝަނުންމިނިސްޓްރޭޝަލް އެޑްމެދުގައި ޖުޑީ

ގެންދަޞާއްޙި އެއްގެ  ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރޭގައި ގައިޑުލައިންސް  ތި  ކަމަކީ. ދެން   އެއް   ތޯ ންވަކުރައްވަމުން 

  އި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އި ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާބެހޭ ގާނޫނާޔާރުންނާ  ޑިނީ ބައެއް ގާނޫނުތައް ފަނގޮތުގައި މި ފާހަގަކުރެވެ

ކޯޓުގެބޫޤައަޅުގަނޑަށް    ،ތަކާއިކުމްޙުއަދި   ސުޕްރީމް  ފާހަގަކުރައްވާފައިޙު  ލުކުރެވޭ  ވެސް    އެބައޮތް   ކުމްތަކުގައި 

ނުލިބުމާއި   އަދަބު  އެޙައްޤުތައް  މިހިރަ  ނުޙައްޤުން  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  މިހުރިހާ ހެންވީމާކަށަވަރުވާން    ށް ކަމަކަން  ، 

ތި  މިފަ  ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި  ފާހަގަކުރެވޭ  ރެކޮދަބޭފުޅުންގެ  ކޯޓަށް    މަންޑޭޝަންސްތައް  ގެ  ންނެވުމުދެސުޕްރީމް 

  ވާސިލުވުމުގައި މިދެންނެވީ ވާސިލަކީ އަދި ސުވާލަކީ ކޯޓުތަކަށް    ސުވާލަކީ. އަނެއް   އެއް   އުސޫލެއް ނުގެންގުޅުއްވަމުތޯ 

މިނަލް ކޯޓުގައި  ކްރިން ދާ މީހާއަށް ވެސް ދާދިޔުމުގައި މިސާލަކަށް  ޑުއަހާލައަ  އްނޫން.ޅާ ވާހަކައެ ތައް ހުށަހަމައްސަލަ

ތަޅުދަނޑި އަހާލަންދާ މީހާގެ ވޮލެޓާއި  އަޑު ލޮކަރުގެ  އަދި  ލޮކަރަށް ލާފައި  ނަގާ  އޮތިއްޔާ އޮތް ގަލަމަކާއި  ގަޑިއާއި 

އެ ލޮކަރަށް  ވެސް ދަންނަވާހެން    ބަދުއަޅުގަނޑު  ކަރަކީ އައެފަރާތުން އިނގޭތޯ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ލޮ   ނެ ވެސް އަތުލާ

ތަޅުދަނޑި ވެސް އެބަ    ކަމެއް  ހުރިހާ  އެކަމަކު މި  .ރާތާރެވޭނެ އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަ ވާލުކު ޙަ   އެމީހާއާން   ދެލުމަށްފަހު 

މުގެ  އުހާ އެ ދިލަންދާ މީ އަޑުއަހާ އިއްލުކޮށްލަ ޙަހުންނާތީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ތައް މިހެން މިކަހަލަ ދަތި ދޭ.ހިނގަމުން

ކޮށްލެވުމު ކަންތައްތަކެއް  އުފެދޭނެހާ  ކަމަރެކޮ  ގެޝައުޤުވެރިކަން  ހުށަހަޅުއްންޑޭޝަންސް  ކަންތައްތައް  ވަމުން  ހަލަ 

އަޅުގަނޑަށް  ؟ ނުގެންދަވަމުތޯ ގޮތުގައި  ވާހަކައެއް  ކޯއަނެއް  ސުޕްރީމް  ޢަދުލުޓަކީ  ފާހަގަކޮށްލެވުނު  ޞާފު  އިންދެން 

މަތީގެ  މުގާއިމުކުރު ޤާކަ  ރާތްފަ   އެންމެ  ބަޔާންކޮށްނުއަސާނޫމަށް  ވެސް  ކޯރީޕް ސު  ތީފައިވާސީގައި  ވާ  ނިންމަ   ގެޓު މް 

  . އެކަމަކު އްކެވޭނެނުދެ   ، ވަކި ވާހަކައެއްދެއްކެވޭނެޅެއް ނުވާހަކަފު  ތި ބޭފުޅުންނަކަށް އެއްވެސް  ދެން  ކަށްތަވުންންމެނި

ފާހަގަކުރެއް ބޭފުޅުންނަށް  ކޯޓަވޭތި  ސުޕްރީމް  ކައްވޭނުކުރެ ވެސް  ށް  ތޯ  ތުންގެ  ރައްޔި  މިސާލަކަށް،   ންތައްތައް ނެ 

ސުޕްރީންމަޖިލީހު ކަންތައްތައް  ކުރާ  ކޯ  ކު ން ޓުމް  ރައްޔިތު  ރައްވާފައި  އެއީ  މަޖިލީހުރީމަ  ގާނޫނަކުން    ން ހުންގެ 

ތި  ރު  މިހާޅުން  ފުކޮށްލައްވާ ތި ބޭއްކޮށް ބާޠިލްގައި އެ ބާބު އެ ވިއިރު ދެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކުރީގައި އުފެއްޖުޑީޝަލް  

އޮފްޑިޕާޓްކުރައްވާ  އްކަތްމަސަ އެމަންޓް  ޖުޑީޝަލް  އެކަހަޑްމިނިސްޓްރޭޝަން    ހަމަ    ލަ އުފެއްދީ.  ކަންތައްތައް 

އަމިއް ބޫލުފުޤަ ހައުސިއް ލަޅު  ކުރައްވާއިރު  މަން  ޔަތު  އަނު   ކުރެއްވޭތޯ  ފުޅުލުބޫޤަސައްކަތްޕުޅު  ޑުގެ  ނޅުގަކުރެއްވޭތޯ 

 ؟ ވާލީންނަދަދޭތީ ތައް އުފެގައި އެ ސުވާލުހިތު

 



  

އޮފް  ޕާޓްޑި ޖު  ލްޖުޑީޝަމަންޓް    ނަޒީރު هللا ދު ޢަބް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ 

ދެ  ފު  އަޅުގަނޑު އަރު ވާލަސުރަތަމަ  ޖަވާބު  ތިންންއަރުވާނަމާޖިދަށް  އުސްތާޛު  ފައި  ވާށް  ޖަވާބު ވަ  ސުވާލަށް  .  ނަ 

 ...ންނަފައި އޮއެޅިކުރަނީ ކަނޑައިން ހަމަ.އޭ ޑީ.ޖޭއްތައްކަންތަ  ފައި ހުރިއަޅާ ކަނޑަގައިޓުމެން މެންޑޭއަޅުގަނޑު

 

 ކަދެއްކެވުން: ން ވާހަތުރިޔާސަ

ވަގުތުކޮކުޑަކު މަޑަ  އަންޑުޖައްސާލަދެއްވާ.  ޅަށް  ވަގުތެއް  ޑރ.ނަޒީރު  އާދެ!    (ށްފަހު ވަގުތުކޮޅަކަހުސް)  .ނާތީބަންގީގެ 

 ދެވުން އެދެން.  ންއަށް ގެކުރި

 

ޖު  ލްޖުޑީޝައޮފް  މަންޓް  ޓްޑިޕާ   ނަޒީރު هللا ޢަބްދު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޝަލް  ޑީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

 : ވުންކެ ވާހަކަދެއް

މެން އަޅުގަނޑުގެން  ގުޅި  މުން އަންނަ ކަންތައްތަކާގައި މި ކުރަ.އޭޑީ.ޖޭމުކޮށް  އްވެސް ދަންނަވާލިހެން އާ  ! ކުރިންއާދެ

ހަމަ    ކުރާ އައަޅުގަނޑުކަންތައްތައް  ހު  މިކުރަމުން    އަށް މިއްލަމެން  ހެދިފައި  ހަމަ  އުސޫލުތަކާއި    ންނަދަނީ 

ތެރެގަވާ އެހެންނަމައިދުތަކުގެ  ތިޔައިން.  ދެންމެ  ހިނގަމުންދާޓުކޯ  އްވީހަގަކުރެ ފާ  ވެސް،  މައްސަލަތަކާއި    ތަކުގައި 

ސެންރި ބައެއް   ޓަރުގައިމާންޑް  ތެރެއިން  ޝަކުވާތަކުގެ  އަންނަ  ނުހިނގައިގެން  މައްސަލަ  ޝަކުވާތިބެމެ  މަ  ހަ   

ހުށަހެޅޭއޭ.ޑީ.ޖޭ ވެސް  ހުށަހެއަށް  ހުށަހެ. އެ  ހަމަ  ސުއަޅުގަނޑުންތައް  ޅުޅޭ  ހަމަ  ކޯޕްމެން  ން  ކުރަމު ޞާއްޙި  ޓާރީމް 

އުސޫލެ ކޯޕްރީމް  ސު އޮންނަ  އެ  ކަންޓުން  އެ  ތެރެއިން  ކުއްގެ  ކަމަށް  ކަން  މަމެއަޅުގަނޑުރަމުންދާ  ލޫމާތު  ޢުންނަށް 

ފްތާއެއްގެ  ހަ  ސުޕްރީމް ކޯޓު ކޮންމެ   އެކީގައި  މެންނާއަޅުގަނޑު  އްއްސަލަތަމަބައެއް    ލައެކަހަ  ލިބޭ. އެކަން އެނގެނީ 

ހެޅޭ  ނަށް ހުށަމެންއަޅުގަނޑުދަ ސެންސް އެއީ  އިން  ޓިންގމީ ސީސީ މީޓިންގއެއް. ޕޮލިލިންނާނެ ޕޮއިގައި ދުވަހު ބުދަ

ތެރެއިން   އިރުޝާއަޅުގަނޑުކަންތައްތަކުގެ  ލިމެން  ސައިޑު ންމެޅުގަނޑުއަނުވަތަ    ންބިގަންނަދު  ން  ގެ 

  އަކު ކޮންމެ ހަފްތާ   ސް ހޯދުމަށް ޓަކައި ގެންދާ މައްސަލަތައް އެ ބޭފުޅުންގެ ގައިޑެންގައި  އެކީ  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކަކާ

ށް  ތަކަކޯޓު  ލަތައް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަތައް ކަމާ ބެހޭ ސަ ހަލަ މައްމިކަލުވުމަށް ވެސް  ދަ ހު އެ އޮންނަ ބައްބުދަ ދުވަ

ކުއެ    އިގެންހުށަހަޅުއްވަ ގެންދަވާކަން  ރި ބޭފުޅުން  އިނއަޅުގަނޑުއަށް  ކޯޓުމެންނަށް  ދެން  މައްގޭ.  ލަ  ސަތަކަށް 

ދިމާވާހުށަހެ މި  ގޮތުން  އިދާރީ  ޙަ  ޅުމުގައި  ޓަމައްލުކުރު ދަތިތައް  ކުރާ  އަޅުގަނޑުއި  ކަށް  ވާހަކަ  މެން  ކަންތައްތަކުގެ 

ޖުޑީވިދާ އިޅުވީމާ  އޮން  ކޮންފަރެންސް  ރިއެންޑް   ންޑިޕެންޑެންސްޝަލް  އޭގެ  ރެކޮންފަމް  ފޯ  ންސަށްފަހުގައި 

މެ  . އޭގައި އެންކައިށް ޓަ ރުމަފަސޭހަކު   އިދާރީ ކަންތައްތައް  ކަމެއް އެއީ މި  ނޭގައި ހިމެތެރޭ  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކުގެ

މި.އޭޑީ.ޖޭ  ގޮތުގައި  ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ފުރަތަމަ    ވާހަކަދައްކާފައި އެންމެ  ންނާޖިސްޓްރަރއިހާ ރެކަމަކީ ހުރިކުރި  އިން 



  

މެ ފުރަތަމަ  ޅުމުގައި އެންލައެއް ހުށަހެސަކީ މިހާރު ކޯޓުތަކަށް މައްބެކަފީޑްމެންނަށް މި ލިބޭ  އަޅުގަނޑުސް  މަކަށް ވެކަ

ހުށަމައްސަ ހުރި  ލައެއް  މި  ފޯމުތައްފޯހެޅުމުގައި  އެ  ފޯމުތަކާއި  އެ  ފުރުމާއި  ކޯޓަށް   ގޮސްފައި  ހިފައިގެން    މުތައް 

  ދައްކާފައި އިންނާ ވާހަކަސްޓްރަރ ޖިކުރި ކަމަކީ ރެމެން މިއަޅުގަނޑު  ންއެހެންވެގެ  ކަ.ގެ ވާހައި ހުރި ދަތިތަކުގަދުމުއްވެ

ބޭފުޅުން ލޯއެ  ދެން  ހޯދާފައި  ފީޑްބެކް  ދައަޅުގަނޑުންނަށް  ޔަރުގެ  މި  އިނގޭތޯ  ދިނީ  ދަޢުވަތު  ހޯދުމަށް  ތަތިމެން  އް 

އެޓަކައި ބައްދަލުވުންތުގޮ.  ކުރެވުނު  ލިބުނު  މެންނައަޅުގަނޑުއި  ތަކުގަން  ފޯހާމި  ކަށްބެޑްފީށް  އެ  މުތައް  ރު 

ފަށަ މަސައްކަތްތަކެއް  ކޯޓުގައި  ގެއި އެޖެސްޓްކުރުމުގެ  ދެ  އެއްކޮށް  ހާމިން  ކޮމްޕިރު  ފިއުނިންމާފައި  ލަބަލް  ޓަރ 

ހުހަމުތަކަކަށް  ފޯ އޭގައި  އަދި  އަންނެސަދާފައި  އިންފޮމޭޝަންރި  އަސްސަރީ  ރިމޫވްކޮށްފައި  މައްތައް  ލައަކަށް  ސަދި 

ޑޮކިއުމަންގަކުރުމުންޔަޢައް  ކު ކީލަވަ ބައިވަރު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެ  މިކަހަލަ    ސްތައްތްއި  މަދުކުރުމާއި 

ބައެއް ލޯޔަރުން    ނުން ތައެބަ ދަން. ދެން ހަމަ އެ  އިގެންމެން ފަށަ އަޅުގަނޑު  ގެ މަސައްކަތްތަކެއް މުންކުރުމްލައިސްޓްރީ

  އެއް ސްހުރިހާ ބިލޯންގިންގގެ  އެމީހާ  ފައި ހަމަތަކަށް ގޮސްކޯޓުވީ  ދާޅުން ވެސް ތި ވިތުރިޔާސަފާހަގަކުރެއްވި ކަމެއް  

ން ވެސް  މެއަޅުގަނޑު، ތިއީ ހެންވީމާ. އެ ވެސް ހަމަ ދީފަ ޅުދަނޑިގެ ތަރުކަ ލޮރަކަށް ލާފައި އެ ކަލޮ  ނައެތަނުގައި ހުން

އެ  އަންކުރަމުޑްންޓެމިހާރު  ވިދާން  ތި  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  ދެން  ނަ  އިރާޅުވީ.  މި  މެއަޅުގަނޑު  ޔާ ވިއްއް ދަކުރެމިހާރު  ން 

އަދި ކުރަ މެނޭޖްމަންޓާ  ކޭސް  އޮން  މުންދާ  ޕޯޓަ އެ  ފައިލިންލައިން  އީ  ނިލް  ގާއިގގެ  މުކުރެވިގެންދާއިރުގައި  ޒާމު 

  ލަތައް ކޯޓަށް ވެއްދުމުގައި ސަވެސް މައް  އަށްއަދި ޕީ.ޖީނައިބަށް ވެސް    އުލަތުގެ ބަންޑާރަ ންނަށް ވެސް އަދި ދަލޯޔަރު

ވުމަށް  އްޔާ ގާއިމުވެގެންދާނެ. އޭރުން އެކްސެސްއްވި ރެޒާމެއް އިރާދަކުނި  ކުރެވޭނެ ކަންކަން    އެ   ވެރިކޮށްމެދު  ޓަލްޕޯ  މި

  ލް މު ސިވި ކަށް ފޯހަ ވީހަތާ  ހަމަ  ، މްޕްލީސި  ހަމަ މި  މު  ޖެއްޔާ ހަތާވީހަކަށް ފޯކަމަށް ވެއްލާމިސާލަކަށް ބަ   އް.ތަކެފަސޭހަ

ން މައްސަލައެއް  ކު މިއިތައްމު ރައްޔިޅިގެން. އާގު  ތައްތަކާތަފާތު އެކި ކަން  ތް އޮއެބަ  މުގައި ޅުށް މައްސަލަ ހުށަހެޓަކޯ

ގޮސްފައި   އައަޅުގަނޑަހުށަހަޅަން  ވެސް  އެހެން ކަށް  ވެސް  ށްމީހަކަ  ދި  އޭގެ ނު ލެއް  ބޫޤަ  މިހާރު  ކުރެވޭނެ    އެއް 

ފޯމެޅާނީއިން ހުށަހަރެތެ ށް  އަޅުގަނޑަ   ޑިކްޝަންޕްރެ. ހަމަ ފެމިލީ  ބަހުރިދަތިތަކެއް އެ  އެހާ   އްތޯ އެހެންނޫންތޯ ކޮން 

ފެމިލީ ކޯނުވަތަ އެ  ކަށްސީއަންއެޖެހީވަނީ   މިދޭތެރެއިން  ޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނެ  ހުށަހެ  ޓަށްން.ޖީ.އޯއަކުން ވެސް 

ހައިޑްލައިނެގަ އޮންނާނެދާއް  މިހާރު  ފަސޭހަ  މި  ކޮށްފަޅުގަނޑުއަ  ފައި  އެހެންވީމާމެން  ދެ.  ވިދާޅުވި،  ތި   ންމެ 

މަފަ  ކަންތައްތައް ބޮޑު ޕްރިނޑުއަޅުގައެއީ  ސައްކަތް  ސޭހަކުރުމުގެ  މިހާރު  ރިޓީއައޯ މެން ވެސް ވަރަށް  ހަދައިގެން  ކަށް 

  .ވާބެއް ދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުޖަމި ސުވާލަށް ޖިދު މާ އުސްތާޛު ށް ސުވާލަ ވަނަތިންއެބަ ދަން. ދެން 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުރިޔާސަ

 .  ރުވަންއާދެ! އެ ފުރުޞަތު އަ 

 



  

 : ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މާޖިދު  ންސެލަރ ޗާމީގެ ކަޑައެ  ޝަލްޑީޖުމޯލްޑިވްސް 

އިއްޒަތްތެއްޝުކުރި މުޤައްރިރުޔާ  މިހާރުރި  ވިދާ  .  ސުޅުތި  ކޯޓުން  ޕްވި  ކުރެއްވިގައި   2008ރީމް  ނެރު   އްވި  ، 

ޑިޕާޓްމަން ދަށަށްކޯޓުމް   ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޕްރީޓް އޮފްރޫލިންގއަކުން  ތޯ.  ހަކަ ދެއްވި ވާ ދެންގެ  ގެ 

ގާނޫނުގެ  .އެސް.ޖޭއެއީ   އެ  އަ ؟ގެންތޯއެއީ ކީއްވެ ބާއްވާލުމަށްފަހުގައި.    ދާމާއްވަނަ    21ސީގެ  އޭގައި  ޅުގަނޑުމެން 

ބަލަގރޫލިން ރޫލިންލާ އިއަށް  އެ  ވެސް  ނުކުތާތަގއިރުގައި  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ފާހަގަކުރައްވާފަގައި  އަޅުގަނޑު  ކެއް   .

ނޫހަނދާނު ކުށް  ހަނދާން  ފަސްވަ ނަންގައި  ނުކުމަ  އޭރަކަށް  އޮންނާނެ. ދެން  ކިޔައިދީތާ  އެފަގައި  ވެސް    ހުރޭ ބަ  އި 

ބަދަލުގެންއްވެކީ އޮނޫނުއަސާ. ޤާނީ ގެނެވެކަން އެ  ދެންސީގައި މި  މިދަންންނަނީ  ތަކުރާރުކޮށް  ނަވާ   އަޅުގަނޑުމެން 

ވަނަ    156ދި  . އަކަމަށް  ރީމް ކޯޓު ސުޕް  މެ އިސްފަރާތަކީބާރުގެ އެން  ފު ގާއުމުކުރުމުގެޞާދުލްއިންޢަ  ޢީޝަރު  މާއްދާ.

އޮވޭ   އެބަ  ހިންގުމާކޯޓުތަކު މާއްދާގައި  މާހޭ  ބެ   ގެ  އޮންނަ  ކޯޓުތަކުން  އެދާއްގޮތުން  އެއީ  އެންމެއް.  ހައި  ކުރާ 

ގަވާއި އިދާ ށް،  ރިކޮރައްކާތެ   އްތަތައްކަން ބެހޭ  ހިންގުމާ  ދޫކޮށްލާފައި  ދުރީ  ކޯޓުތަކަށް  ދެން    އޮންނަނީ.  ހެދުން 

އެ ބާރުގެ  އް  ބާރެ ސް  ތުގެ އެއްވެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ދައުލަރާނެކު ލުބޫޤަސް  ވެ  މެންންއެއަޅުގަނޑުމެން  

ގޮތަކަށްއި ނޫން  ބާރުގެ ދަށުން  ކަންކަން އެ  ކަމަށް  ދާރީ  ބާރު ދުޞްތޫޏާވަން  ހިނގާ  ގާނޫނީ    އަދި  ގޮތުން  ރީ  އެ 

އަރަންޖެހޭ މަގޮތުން އަދާކު  ދަތިތަދާކުރުމުގަ ސްއޫލިއްޔަތު  ވެސް އަންނާނެ. އެކި ކަހަލަ  ނެ. ޑިލޭތަކެއް އަންނާއި  ކެއް 

އަންނާ އެ ނެގޮންޖެހުންތައް  ރައްޔިތު.  ބެހެންވީމާ،  މަޖިލީހުގެ  ދަށުގައިލުމުގެ ންގެ  ރައްޔިތު  އި،  މަޖިލީހުގެ  ދާރީ  ންގެ 

އެ  ރީ އިދާ ބާރުގެ  ތަންފީޛީ    ނިޒާމު، ނިޒާމު  އެ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ގެބާރު   ކޯޖުޑީސޫލުން  އު.  ލެވެލް  ޓުޝަރީގެ   

އި އޮތުން އެއީ  ގަ ރީގެ ދަށުސް ޖުޑީޝަވެ  ންސްޓްރޭޝައެޑްމިނިލް  ޓްރޭޝަން ވެސް އަދި ސެންޓްރަލް ލެވެ އެޑްމިނިސް

ތަނެއް ދުނި ހުރިހާ  ބައްލަވާގައި  ޔޭގެ  ހިނގާ    ވެސް  ދިވެހިރާކަން  ހަމައެކަނި  އުޅޭއްޖޭގައި  ގޮތް.  ކަމެއް    ކޮށްގެން 

  ގައި ސެންޓްރަލް ޖުޑީޝަލް ނެއްގައި، އެއްވެސް ތަނެއްއެއްވެސް ތަދުނިޔޭގެ    ފައެއް ނެތް ޑަކަށް އެނގިނޫން. އަޅުގަނ

ގޮޖުޑީ  ތޯރިޓީއޮ  ޓިވްސްޓްރޭމިނިއެޑް އޮތް  ނޫން  ދަށުން  އޮތްކަތަޝަރީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިސާލަކަތަނެއް.    ށް  ށް 

އަޅުގަ ކޮންސްޓިޓިއުމޮޑެލް،  ސިސްޓަމް  ޝަނަލްނޑުމެންގެ  އިންނަނީ    ދެއްތޯ   އި ޑެލްކޮށްފަމޮއަށް  ޔޫ.އެސް.އޭ  މި 

  އެސް .މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީސް ދަ ޔޫއެޑްގައި  ޔޫ.އެސް.އޭ  ސް.ޔަވި ގާތްގަނޑަކަށް. ދެން ކުދިކުދި ތަފާތު ހުރި ކަމުގައި  

ޖުޑީޝަރީ ފެޑަރަ ޖުޑީޝަޓްތަކުއަދި ވަކިވަކި ސްޓޭ  ލް  ވެސް  އެޑްގައި  ން ހުންނަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ  މިނސްޓްރޭޝަލް 

ދަށުން މިސާލަކަ ޖުބެލުމުގެ  ކަޑީޝަށް  ޖުޑީ އެއްޗެއްލެއް ކަހަލަސިއުންލް    ބެލުމުގެ   ގެރީޝަ ގެ ދަށުން ހިނގާ ގޮތަށް 

ދުނިގައިދަށު އެއްވެސް ޔޭ.  ފަނޑިޔާރުން  ތަނެއްގަ   ގެ  އެއީކީ  ވަކިޔަނުއްޢައި  ގޮތުން  ކުރުން،  ސުލޫކީ  ކުރުން، 

ކޮންސްޓިޓިއު ކުޖަވާބުދާރީ ސްޕެސިފިކް  ވަކި  މިއީ  ފަންޝަނަލްރުވުން  އަކަށް ޝަނަކް  ޓަކައި  ހު  ންނަ  އިއްސަ 

 ވެސް އަދި ސެންޓްރަލް  ޝަރީ ށަށް ޖުޑީދާއިރާގެ ދައިކުރާ  ޝަން އަދާކްލަ ފަންތަނަކަށްވާއިރު މިތަނުގެ ދަށަށް މިކަހަ 

ނަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުމެންއެއްވެސް ތަނެއް   ންނަ ރޭޝަން ލާފައި އޮއެޑްމިނިސްޓް



  

ބަ ރުގައި  އި ލާއިބަލަ ސިސްޓަ  މިންގަނޑުތައް   ވާމީއިނަލްއަޤް އެއްކަލަ  ބިނާކުރުމާޖުޑީޝަރީގެ  ގޮތުން   މް    ބެހޭ 

އިކޮމަންވެލް އިތް  އ.ދ  އެ  ން  ރީޖަން  ލޯ  ން  އެކިއޭޝިއާ  ގޮސް  ހު ތަންތަނު  މިހެން  އެބަ  ބައިވަރު    ރިގައި 

އެކާމިންގަނޑުތަ އޭއްޗެހި  އި  އިނގޭތޯ.  އެޑްމިނިސްޓް  ގެހަދާފައި  ޖުޑީޝަލް  ށް  މައްސަލައަރޭޝަންގެ  ތެރޭގައި 

ނުވަތަރީޙަޞަ ވެސް    ކޮށް  މާއްދާއެވާހަކަދައްކާޢިލްމީކޮށް  ކޮންމެ  އޮތް  މިންގަނޑެއްގެ ފައި  ކޮންމެ    ބުނަނީ އްގައި   

ޖުޑީވާންނަންއޮޝަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭ ޖުޑީޝަރީތެރޭގައޭ    ޝަރީގެނީ  ބައެއްގެ އިނގޭތޯ.  އެހެން  ގޮތުގައޭ  ގެ  އެއީ   .

ތަވާނެއޭ.  ނޫނީ ނު  ނަކަށްދަށުގައި އޮންނަ ތަ  ޓްރޯލް ކޮންރާތެއްގެ  ގެ ނުވަތަ އެހެން ފަބާރެއް ޖުރިބާއިން ވެސް  ދެން 

ގާނޫނުގެ،    އީ އެ  ނގުނުއެ ޖޭ.އެސް  2008ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ދަށުން  ދަށަގާނޫނުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .ސީގެ  ށް 

  ން، މާލޭގައި ފަނޑިޔާރު  ން އޭރުގައިތިވެގެން އެކަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިނގޭތޯ. ދަ ދަތިވިންގަންޝަރީ ހިޖުޑީޔައީމަ  ގެންދި

މާޑްމިނިސްޓްއެ  ފަނޑިޔާރުންނާއި  ތިއްބެވި ހަމަ  ކޯރޭޓުންނާއި  ބައްދަތަޓުލޭ  ފަނޑިޔާރުން    ތަކުގެ ކޯޓުރައްވާ،  ކު ލުކުގެ 

  އްވި ން ނެރުވިގެން އޭގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުރެ ބަލާފައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ފާހަގަކު  ކަށްހާ ކަމައި ހުރި ބެކާފީޑް

އެއެ ގރޫލިން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުހެންވީމާއީ. އެ އް  އްވާފައި  އި  ގންޓުން އެ ރޫލިމީގައި ސުޕްރީމް ކޯ  ،، ބައްލަވާ 

މާއްދާގެވަނަ  141  ނީއޮންނަމި   ޢަދުލުއި  ބާރުޞާން  އިސްފުގެ  އެންމެ  ސުޕްރީގެ  ކަމަށް  ފަރާތަކީ  ކޯޓު    އޮންނަ މް 

ކޯޓުތަކުގެ  ނަ މާއްދާގަ ވަ   156ދި  ޗަށް. އަމުގެ މައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ އޮތު މާއި  ންކަރީ ކަހިންގުމާއި އިދާއި 

ތެރޭގައި. އެ    ރާގެއި ގެ ދާތުމުތަކުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަ އޮޓުކޯ  މިއީ   އް ހެދުންތައިދާރީ ގަވާއިދު

ނޫންތޯ    ކާމާއްދާތަ ކައެ  ދާނީ  ޚިލާފުވެގެން  ޖުއިދާރީ  ތެޖު  ނަގާފައި، ޝަރީން  ޑީންކަން  ވެސް  ނުރޭގައި  ޑީޝަރީގެ 

ފަންހިމެނޭ ޚާއްޞަ  ސްޕެސިފިކް  މިނިވަން  ވަކި  ގޮތެއްގަކް  މިނިވަން  އަދާކުރުމަށް    ކޮށްގެންމަސައްކަތްއި  ޝަނެއް 

ޔަތު ވެސް  އޫލިއް، މަސްސްސާސީގެ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދައުރު ވެނުއަ ނޫރެއިން. މިހާރު ޤާއްގެ ތެކޮމިޝަނެޓަކައި އޮންނަ  

އެބަންކޮށްފަބަޔާ ހު އި  ވެތެ   އޭގެ  ރި.  ހިމެނޭ  ރޭގައި  ގޮތުން    ވަކިކުރުން   ރުން،އްޔަނުކުޢަރުން  ޔާޑިފަ ސް  ސުލޫކީ 

އޮންނަ  މުރުކުޖަވާބުދާރީ އިގާދެން    .ޝަންތަކެއްކްންފަގައި  ކަންތައްތަނޫނުން  ކަމަށްޙަ ކެއް  ތުރު  ބަ  އެ  ވާލުކުރެވިދާނެ 

ސީ  ނޫނުއަސާ ޤާން ވެސް  ޕްރީމް ކޯޓުސް ހަމަ ސުދަވާއިރުގައި ވެހައްގާނޫނު    ތުންހި  ގަނޑުއަޅު  ވެސްކު  އޮވޭ. އެކަމަ

އުސޫލުތަ  ތަކަކަށް ސޫލުއުމާނަކުރައްވާއިރު   ހިފަހައްޓަބައްލަވަންޖެހޭ.  ދައުލަތުގެންޖެހޭ.  ވަކެއް  ކޮންމެ  އުސޫލުން   

ހައްދަވާއިރު ބާރެއްގެ ވެސް  ގާނޫނު  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ    ންނާނެ. އެ ހުތަކެއް  ލުވަންޖެހޭ އުސޫސް ބައްލަ ވެ  ގައި 

ނޫން.އެ ވާނެ  ންއަންނަ  ތެރެއަށް   މީގެ  އެއްޗެހިކާއި  އުސޫލުތަ  އާބިޓްރީ   ކީގާނޫނަ ކަލަ  އް އެއެހެންވީމާ،    އްޗެއް 

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ތިން ބާރުން ވެސް ކުރާ  ތަކުގައި ހުރި އުސޫލު  މިންގަނޑުމީ އަޤްވާ ބައިނަލް މިދަންނަވާ ތަކާއި 

ކޯޑިނޭޓްކަމަށް ބާރު  ތިން  ވަންޏާ  ރަ  އެރަ   ނގަޅަށްކޮށްގެން  ކޮންސްޓިދޭއްޔިތުން  ސިސްޓަމެއް  ލްޓިއުޝަނަފަދަ   

  އްގައި ންގަނޑެމި، އެއްވެސް  ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ކޮން އެއްވެސް ތަނެއްގައިއެ  . އެހެންވީމާ، ޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނީއަ

  ނޑިޔާރުގެ ފަ  ނުވަތަ   އެސް.ސީގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާ ލެއް ނޫނޭ ޖޭ.ކުރާ އުސޫމަލުޢަ  އި ނެއްގަދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަ



  

ބޭރުންނުވަތަ   ނިޒާޖުޑީ  ޖުޑީޝަރީގެ  އިދާރީ  އެހެންވީމާމުޝަރީގެ  ދެން  އޮތުމަކީ.  ތި  ،    ކަމެއްގައި  އޮތް  މިހެން 

  ށް، ޝަރީން ބޭރުކޮން ޖުޑީޝަރީގެ ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަކުން ޖުޑީލު، ގާނޫނަދަވާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަވިދާޅު

ރު އެތައް  މަލީ ގޮތުން ބަލާއި ޢަ އަދި  ޠޫރާއި ޚިލާފު ވީމާ އެއީ ދުޞްވާލުޙަށް  ތަނަކަނެތް  ޑީޝަރީގެ އެއްވެސް ބައެއް  ޖު

ބޮޑެގުމަށް ވެސްތިވެ، ޖުޑީޝަރީގެ ޑެއިލީ ހިނތަކެއް ޖުޑީޝަރީއަށް ކުރިމަލީފު ތަކުތިބޮޑެ ތައް  ތި ގޮންޖެހުން ވަރަށް 

ކަދިންގެކުރިމަތިވެ މިދަޔަ  އަނެއްކާ  ބައިނަލްއަމަކަށްވެފައި  އެތަންނަވާ  މިންގަޤްވާމީ  އެކަން  ނޑުއް  ހުރީ  ތަކެއްގައި 

އުސޫލުއެކަނޑަ ހުރި  ކަކާތަޅިފައި  އޮތް  ޚިލާފަށް  ރޫވީމަމެއްއި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤާޙާ،  އެއްގޮތަށް  ން  ނުއަސާސީނޫއި 

ގޮތަށް އަވަހަށް ޢަ އިވަކިކޮށްފައި  ތައްރުބާ މުގެ  ހެދުރީ  ޝަކަށް ޖުޑީސިސްޓަމަ  ގާބިލު  އިމުކޮށްދޭފު ގާޞާންއިދުލުން 

ކަނޑައެޅުއްވުމެޑައެޅުކަނ  ތުންގޮ އިންގލިން ރޫ  ކޭ އްވި  އެ  އަޅުގަނޑު   ނަނީ.ގައި  އެއީ  ރާ  ކު ބޫލުޤަ  އެހންވީމާ، 

ގޮތުގައި ބޫލު ޤަން  އަޅުގަނޑުމެ  ، ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްއޮޓް  ޕާޓްމަންޑި  ކުރާ  ޖުޑީޝަލް  ގޮތުން  ފް  ބެހޭ  ޓްރޭޝަނާ 

މިދަންނަވާކޯޓުން  މް  ރީސުޕް ނިންމެވުމަކީ  ނިންމެވުމެ  ތް އެއްގޮ  ސްތަކާއަސާ   ނިންމެވި  ނިންމަންޖެހޭ  .  އް ކޮންމެހެން 

އަޅުގަނޑު ގޮބޫލުޤަން  މެއަދި  ބޭރުއެއޮފް  މަންޓް  ޓްޑިޕާ  ތުގައިކުރާ  ދާއިރާއިން  ޝަރުޢީ  ކޮށްފި  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ށެއް. އެގޮތަކަ  ނުހިނގާނެ ރީ ޖުޑީޝަ ގައި.ރު  ގޮތުން ބަލާއިރީ އިދާ  އޭފައި ބަނދެވުނީގެ އަތް ރީޑީޝަކަމަށް ވަންޏާ ޖު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ބޮ އެއާ ޑަށް ޝުކުރިއްވަރަށް  ހަމަ  ވިޔާ. އަޅުގަނޑު  ބޭގެން ފާހަގަކޮދިއި  ނުކުކުކުޑަނުންވާ  ށްލަން  އެއް  މި  ތާ ޑަ  އަކީ 

  މި   ޓު ވާ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ވަޞީލަތަކީ ބަޖެޓު. ބަޖެންނުގުމަށް ބޭއެކުގައި ހިން  ކަމާޑީޝަރީ ވެސް މިނިވަން ޖު

ވަރުކޮށްދޭ. އަދި  ކަށަ  އެބަ  ހެންވީމާ، އެކަން ވެސްސްކުރުމަކުން. އެޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފާއް ރަވެސް    ދެނީ

ކަނޑައަސި މަޔާސަތުތައް  ރައްޔިތުންގެ  ސިލީހުން  މަޖިޔިތުންގެ  ރައްން،  ޖިލީހުޅާނީ  ކަނޑައަޅާ  ސަތުތައް  ޔާމި 

މިދެ ޤާހެންންނެވިގާނޫނަކުން  އެހެންވީމާ،  މަޖިލީހުން  މިހެން  ނުވާގޮތަށް  ޚިލާފު    އާ ނޫނުއަސާސީ.  ރައްޔިތުންގެ 

އްޔިތުންގެ  ރަނޑުމެން ކަމަކަށް އަޅުގަ ނެލުކުރެވޭޠި މް ކޯޓުން ބާރީސުޕް ޓަކައި  ށް ނެވި ބޭނުމަދެންމިސްކުރާ ގާނޫނެއް ފާ

އި  އްނެންއަޅުގަނޑުމެ  ންމަޖިލީހަކު އެއީ  ނުދެކެން  ން  ޓުކޯސުޕްރީމް    ޚިލާފަށް  ނުއަސާސީއާޤާނޫހަމަ  ނގޭތޯ. 

އުޅުއްވުމެއްއި ލުކުރައްވަޠިބާ އުޅުއްވި  ފެޖާނަތީ  ގެ އޭ  .ގެން  ވެސް  މި ނި  މި   ގެން  ޖުޑީދަނީ  ޝަލް  ހާރު 

ކުރެއްވިއިރު  ޕެންޑްވަކީލުންތަކެއް ގަނޑުކޮށް ސަސް  ގަންނަވާނު ޑައިއެނގިވަ  ކަށް ޓަމް ކޯސްޓްރޭޝަނާއި ސުޕްރީނިއެޑްމި

ނަންގަވަންޖެހޭ ފަރާތެއް ޒިންމާ  އިނެތް  އްފައެއެނގި    ނޭޗަރއާ  ނގޭތޯ.  މިދެންނެވިހެން  ކަދެ  އެއީ  ންތައްތައް  ކޮޅަށް 

ކަމަށް  ދުކުރެއްވީމަސްގަ  ކުރައްވަން  ވީކަމެއް  އެހެން ބޫލުކުރެވޭޤަށް  އަޅުގަނޑަ  ފު  ޚިލާ  އާ ސީޤާނޫނުއަސާވީމާ،  . 

ރައްޔިތުނުވާގޮތަކަ ފާން  ށް  އެ   ރެވޭ ސްކުމަޖިލީހުން  ބާބު ބާގޮތަކަށް  ގާނޫނެއް  އު ގޮރި  ހު   ބު  ކަށް  ކަމަ  ވޭނެ ވާލެތަކަށް 

އޭޅުއަ ނުދެކެން.  ގޮތުގަނޑު  ނާޖައިޒު  ބޭނުން  ކޯޓުރީޕްސުގައި  ގެ  ނަންގަވާއެ  ންމް  ޝަލް  ޖުޑީ  ބަ 



  

ބޭނު ހިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ވަރަށްޕަވައި އްން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަން   ގެން  ތަކުރާރުކޮށް    ގިނައިން 

އަޅުގަރުގައަޅުގަނޑުގެ ނަޒަ.  ވަމުންދާ ގޮތް އެހެންގަކޮށްފާހަތެއް  ނޑު ދެކޭގޮއި    ވާ ޤައުމުތަކުގައި ތި ވިދާޅު  ލީ. އަދި 

ފަހަ ބައެ  ފަދައިން ކޮ  ގައި މެދު  ރުންނާ ފަނޑިޔާ  ރުއް  އަޅާ  ޤާނޫނުއަސާ މިފިޔަވަޅު  ރާއްޖޭގެ  ސީ  ޝަންސްތައް 

ންމެ އިސް  މެ މަތީ އެނަމަ އެންލާ ކަމަށް ވަނީއިވިލާތަށް ބަލަ. އިނގިރޭސި ތުތަފާ  ތާއި ވެސް ވަރަށްއެކުލަވާލާފައިވާ ގޮ

ލޯދަ ކުރަނީ  މި  އަދާ  ލޯ  ޗާންސެލަރ   ޑްއުރެއް  ދެން  އެއީ   .ސްޓިސްޖަޗީފް    ޑްއާއި    ށް އަކަ ޑީބޮއަޅާ    ވަޅުފިޔަ 

ބަ އަޅަން  މާނީނިން  ނިންމެވުމެއް   މެފަހު އެން  ޔެއް.އެހީތެރިވެދޭ  އެހެންވީމާ،    އެ  ނިންމަވާނީ  ފިޔަވަޅު  ބޭފުޅުން. 

ވިސްނުން  ގެ  ގިނަ މީހުން   މެންރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުވަ  މުގައި ވަނީ ށް ބަލާކަތަލަޙާމެންގެ  ގަނޑުއަޅު

މައްޗަށް  ފަނ  އޮތީ އަތް  ފަނޑިޔާރުންޑިޔާރުންގެ  މައްސަލަ   ގެމިވަގުތުގައި  އަޅަން އިބަލަ  ސުލޫކީ  ފިޔަވަޅު   ،  

މިހާރު މިދެން  ފިއްޔާ  އިދޫކޮށްލަ ކިހިނަކުންތޯ  މަންޒަރުތަ  ވާނީ  ވެސް.ފެންނަ  މަ  ކުން  ދުރުންޢިޟޫޢުދެން  ތްރޫ    ން 

ވާހަކަތަކެއްއެ އެ ދަ  ހެން  ނެތީމަ،  އަޅުހިސާންނަވާކަށެއް  ކުރުކޮށްލާނަން.  ބުން  ބޮޑަށް  އަޅުގަނގަނޑު  ވަރަށް  ޑުމެން 

އެޑްމިނިސްޓްލް ޖުޑީޝަ  ންނަވަން ދަ ޝުކުރު ބޭބޭފު  އިސް  އަޅުރޭޝަންގެ  ކޮމިޓީން  މިއަދު  ގަނޑުމެންނަށް  ޅުން 

ނަށް ންއިން އަޅުގަނޑުމެދޭތެރެއިގެންދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ދޭތެރެކަށް ވަޑަމަވާލުދަންނަދަންނަވާލި  

މައްސަ ހުލަތަދިމާވާ  މައްސަލަތަކާ ޅޭށަހެކާއި  ދަންނަ    ދަންނަވަލަންޖެހޭ  ވާގުޅިގެން  ވާ ލާއި ފަހަރުތަކުގައި  ހަކަ  ނެ 

  ނަވަމުން ންދަ  ރުޑަށް ޝުކު ތަށް ވަރަށް ބޮވަގު  ގިނަ ވި  އް ދަކޮށްލެހޭ  މިމެންނާއެކު  ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު  ވަން.ނަދަން

  ން ޅުގަނޑުމެއަ  ،ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް  ކޮށްލުން ކޮށްލާދަލު ބައް  ން ތި ބޭފުޅުންނާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާހިސާބު  މިއަދު

ލުމަށްފަހުގައި  މެދުކަނޑާ  ޓީ ކޮމިން  އަޅުގަނޑުމެ(  ޅަކަށްފަހުގުތުކޮވަހުސް)  ދާނެ.ރިއަށްކަށް ކު ތުކޮޅަޑަ ވަގުއަދި ކު  ކޮމިޓީ

ކަކީ ކޮމިޓީއަށް  އްތަހުރި ފާހަގަކުރަން ހުރި ކަންތަ  ދެންއަޅުގަނޑުމެންގެ    .ދަނީ  ގެން ކުރިއަށް މިއިއަނެއްކާ ކޮމިޓީއާ 

ށް  ނޫނަ ގާގެ ކޯޓުތަކުތަކާއި  ކޯޓު އީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ  .ބިލެއް ވާ ލީހުން ފޮނުވާފައިމަޖި ގެ ތުންރައްޔިޅިފައި އެބައޮތް ހުށަހެ

ގެއި ބިލުޞްލާޙު  ހަމަ .  ކޮމިޓީއަށް  ނައުމުގެ  ދިވެހިރާ   އަދި  އެބައޮތް  ކޮމިޓީއަށް  ކޯޓު  އްޖޭގެއެއާއެކުގައި  ން  ސްޕްރީމް 

މަޖިލީ ރައް ރައީސަޔިތުންގެ  ސިޓީއެއްފޮނުއްވެ   ށްހުގެ  ކޮ  ވި  ކޮމިމިމި  މި  ފޮނުއްވާފައި  ރިވިއުޓީއަށް  އެ  ކޮށް  ޓީން 

އެހެންވީޓަކައި  ލުމަށްބެ މި.  ކަމަށް  މާ،  އަޅުގަނޑުދެ  ސުން  ކަނޑައަޅަންމެން  ފެންނަނީ.  ގަޑިއެއް  ކަމަށް  ޖެހޭ 

މެންބަރުންނަ އައިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ޅުށް  މި  މަޝްވަރާކޮށްލުހު ގަނޑު  ކަމަށް  މި  ރި  ޒަތްތެއިއް.  މަށްޅުވާލަނީ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން  ށްޖީހާނަބަރު މެން

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

އަ ޝެޑިއުލްގައިޅުއާދެ!  ދެއްތޯގަނޑުމެންގެ  އެބައޮތް  ދުވަހަށް    18    ގެނެވުނު  ނޫނަގާގެ  .ސީޖޭ.އެސްވަނަ  ށް 

 .އްރިރުޤައްތޯ މުއޮތް ދެޝެޑިއުލްގައި އެބަދިރާސާކުރުން ނިންމަން އް ޞްލާޙުތައި



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން'

ވަނަ ދުވަސް މި މަހުގެ.    18އެއީ    .ންގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާފައެބައޮތް ސުނޫނު  ގާގެ  މެން ޖޭ.އެސް.ސީނޑުއާދެ! އަޅުގަ

 ބިލެއްގެ  އުމުގެށް އިޞްލާޙު ގެނަ ނޫނަގާކޯޓުތަކުގެ    އީމި ވެސް،  ންނަމަނޫނު. އެހެގާސް.ސީގެ  ޖޭ.އެ  އެއީ އެހެންވީމާ،  

 ދެންމެ މިދެންނެވީ. ވާހަކަ 

 

 ކެވުން:ދެއްވާހަކަ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

އަހާއަ މި  ކުރި  3ލީ  ޅުގަނޑު  އެއްކޮށް  ގެމަސައްކަތް  ވި  ންދަންޏާއަށް  ނޫންސުންގަޑިތަކަށް    ތޯ ސްނާލަންޖެހޭނެ 

 ހިތުން  ތާގެ ބުރާސްފައްޗަށް. އަޅުގަނޑުއަންނަ ހަފް  ނީ މި މިވަވަނަ ދުވަސް  18ގެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވެ

ގޮތެޓީސިވަހަށް  ވަނަ ދު  16  ،ވަހަށްއަންގާރަ ދު .  ހަށްވަވަނަ ދު  16  ލަންނޑު ހުށަހަޅާއް ނިންމިދާނެތޯ. އަޅުގައެއް 

  ނެކްސްޓް.ޓިއުޒްޑޭ 

 

 އްކެވުން: ސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

އަދި އިތުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބައެއް  .  ޖެހޭލަން އެބަބަލާއަދި    ގޮތް އޮތް ލާފައިއިލަވަ ޕްރޮގްރާމް އެކު   ގެއަޅުގަނޑުމެން

ކުރަން.  އެބައޮތް   ކާ މުއައްސަސާތަ ބައްދަލު އެހެންވީ  އެ  ޝެޑިއުލާ ވުންތަކުމާ،  އަދި  ގެ  ގޮތަށް.  ނުވާ  ދިމާ  ވެސް   

އައިވަންނަދަ ބޭނުންވޭ  ވީކް ޅުގަލާން  ޝެ ނޑުމެންގެ  މި  މިހިޑިއުލްލީ  ދުވަކޮށްފައި  އިތުރުންކުސްތަރަ  ވެސް    ގެ 

ބޭއްވޭނެ.އަ ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ހަމަ  ގޮވާ ބޭއްވުމަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނލާފަ  ރަނގަޅުޑުމެއި  ވާނެ  ންނަށް 

މަސައްކަތް  އި ކަނޑައަޅަދުވަހެއް   ވެސް  އަދި  ޅުމުގައި ނޑައެކަގަޑިއެއް  ސުން މީގެ  މާ،  އެހެންވީ  ކުރެވޭނެ.އެގޮތަށް   

ކަނޑައެސުން ކޮންމެވެސް    ފަހުގައި ޅުމަށްގަޑިއެއް  ތެރޭދުވަހެއްވެސް  އަޅުގެ  އުސޫލުން  އާގަނޑުމެންނަށް  ގައި  ންމު 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ވެސް މަސައްކަތް ގައި މި  ނޫނަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭދުވަސް ދެ  މިޓީ ބާއްވާ ކޮ

 

 ކޮޅަކަށްފަހު( ތު)ވަގު

 

 :ކެވުން ވާހަކަދެއް މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނަވަރުހިން

މު ފުރަތަރިރުއްޤަޝުކުރިއްޔާ  ލިމަ  .  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮބިފައި ކަމަކަށް  ވާ  މި   އައިސްފައިޓީއަށް  މިވާ 

އިނޫނަގާޔާރުންގެ  ފަނޑި ހުށަހަޅާފައިވާ  މި  އަޞް ށް  ސީދާ  ސާފު  ވަރަށް  އެއްގަނޑުމެންޅުލާޙަކީ  ދުވަހުން  ނަށް 

މަސައްކަތެ އަޅުގަނޑަނިންމާލެވޭނެ  ކަމަށް  އާދީތީލުކުރެވޭ ބޫޤަށް  އް  ހަފްތާގެ  މިއަންނަ  ސުވެ  ދުވަހަކީ    ންގަޑި އްތަ 



  

  14.  އަށް  14ތަ ދުވަސް މިވަނީ  އާދިއްމިއަންނަ ހަފްތާގެ  ލާނަން  އިވަދަންނަނޑު  ޚު އަޅުގަ. ތާރީކަމަށް ކަނޑައަޅަން

މަށް. ދެން މިއަދު  ސާކުރުގެ ބިލު ދިރާޙު ގެނައުމަށް އިޞްލާނޫނަގާޔާރުންގެ  ޑިނޑުމެން ފަނލަށް އަޅުގަޖުލައިގެ ނިޔަ

ލިއަޅުގަނޑުމެން ފަމި  ބިފައިވާ  ނަށް  ރައްޔިތުންގެ  އުއްތަމަ  ސިފޮނުވާފައިށް  ރައީސަ  ހުގެމަޖިލީ ނޑިޔާރު  ކީ  ޓީއަ ވާ 

އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނަގާޖޭ.އެސް.ސީގެ   ބަމަޖިލީށް  ކޮމިސްކުޙުހުން  މި  ލިޓީރުމަށްފަހު  އިޞްލާޙުތަކާ  އަށް  ބިފައިވާ 

  ކަންކަން   އެހެނިހެންގައި ގެންދިއުމަށާއި އަދި އެއާ ގުޅިގެން   އެކުއެކީވާތީ ދެ މަސައްކަތް ކަމަށްޅުންހުރި ސިޓީއެއް  ގު

ގައި  ކީކަތް އެކުއެދެ މަސައް  ަައިރާތްތަކާއި ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ވިސްނާ ފަ  ކުރަންޖެހޭ ބައްދަލު

ޖޭ.އެސް.ސީގެން މިހާރު  ގެނޫނަގާގެ  ގޮސް  ބަ ންށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ    ކާދަލުތަނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ގުޅޭ 

  ، ދަލުކޮށްބަ. އެ ގަޑި ވެސް  2019ޖުލައި    18  އަކީޑިވާ ސުންގައިޑައަޅާފަނކަން  ކޮމިޓީ  މަށް މިކުރުރާސާސުންގަޑި ދި

ބަދަލުކޮށް   މަސައް  އަށް ޖުލައި  25ސުންގަޑި  ދެ  ސިމި  ފޮނުއްވާފައިވާ  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  އެއީ    ދި އަ  އާ ޓީކަތް 

ދިރާސާނޫނަގާޖޭ.އެސް.ސީގެ   އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަނޑައަށް  ނިންމުމަށް  ސުންކޮށް  އެއްޅާ    ކަށް ގަޑިއަގަޑި 

އެއީ  ހުށަހަޅާލަނީހެދުމަށް   އެ  25.  އަށް.  އަޅުގަމާ،  ހެންވީޖުލައި  މި މިހާރު  ހުށަހެޅުނޑަށް  ފަ  ނޑިޔާރުންގެ  ނީ 

ދުވަހު   ދިރާސާތައް މި އާދިއްތަކުގެ ދުކުރާ އިޞްލާޙުގަސްނަން  ށް ގެންނޫނަގާ ހަމައަށް ނިންމުމަށް.    އާޖުލައި   14ތަ 

ހުށަނޫނަގާޖޭ.އެސް.ސީގެ   އިޞްލާޙުވާޅާފައިހަށް  ފަނޑިޔާރު  ދިރާސާ ތައް    އުއްތަމަ  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ކޮށް 

ސިޓީގަފޮނުވާފަ ނިޔަލަޖު  25ނިންމުމަށް    ށް ދިރާސާކޮމައްސަލަ    އިވާ އިވާ  އަންގާ ލައިގެ  އެއީ    25  ދުވަހެއް   ރަ ށް. 

 އަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. ޖުލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރި ށްވަރަ ބޮޑަށް  ޖީހާން.  މެ  ތްތެރިއްޒައި ޔާ  އް  ޒަރީ  އްޒަތްތެރިއިންބަރު  ފުރުޞަތަމެންބަރު  އެބަ  ށް  ކަރު 

 ވާ.  ޑައިގަންނައެދިވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

 ރަން.  ތާއީދުކު ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑުދު އެ ހުށަ މޫހާން މަޙުޖީ އްޒަތްތެރި އި. އްރިރުޤަޔާ މުޝުކުރިއް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އްޖޭގެ  އީ ދިވެހިރާމި ދިޔަ  ގެންމެ މި ހުށަހެޅި ތާއީދު މި ލިބި ރީރު. ދެންންބަރު ޒަމެ  އްޒަތްތެރިއި  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ

ގާނޫނަ އި ކޯޓުތަކުގެ  ސުންށް  ނިންމާ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  ކޮމިޓީން  ގަޑިއެޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ންމެ  ދެއްގެ 

ލިބުތާއީ މި  އެއީދު  ދުވަސްވަނަ  14  މަހުގެމި    ނީ  އެއީ    ދު.  ސުވަހެއާދީއްތަ  އެއީ  މި  ކަމަ  ންގަޑިއް.  ށް 



  

ހުށަހެޅުމެކަނ ދެންމެ  ހުޑައެޅުމަށް  ތާއީށަހެޅިއް  ދެން  ދު  ކޮމި  ލިބުނީ.  މި  މިއަދު  އެއާއެކުގައި  ލިބުނު  ޓީހަމަ  އަށް 

މައްސަލަ ކޯޓު  އަނެއް  ސްޕްރީމް  މަކަމުގައިވާ  ސިޓީ އެއްވި ސިޓީނުއްވެފޮ  ސަށްރައީ  ލީހުގެ ޖިން    ކޮމިޓީން   މި  . އެ 

ގަޑި  ސުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި މި  އަދި އެއާ ވިދިގެން މީގެ ކުރީގައި  ންގަޑިއާ  ސުށްމުމަކަން ނިންއާމެދު ކަންއެ އި ބަލަ

  2ބިލު މި    އުމުގެ ނަގެ  ޙު ށް އިޞްލާޝަންގެ ގާނޫނަސަރވިސް ކޮމި  މުގައިވާ ޖުޑިޝަލް ކަ  ބިލެއް   ތް އޮ  އިފަޑައެޅިނކަ

ކަމަޖުލައި  25  އަކީގަޑިން ސުށް  އްސަލައަމަ ހު   ދެންމެ  ހުށަށް  އެއަށަހެޅުމެއް  ލިބި ށްހެޅި  ތާއީދު  ދިޔައީ.     ގެން 

ކުރީ ޖޭ.އެސް.ސީއި ގައެހެންވީމާ،  ސުން  ގެ  އޮތް  ސުން  ،ޑިގަ ގާނޫނަށް  މި  ކަނޑައެޅުނު  މިހާރު    25އިތުރުވީ  ގަޑި 

ޖުލައި    25ގަޑިއަކީ ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި  ސުންގެ  ސިޓީ  ގެ ޕްރީމް ކޯޓުސްކުގައި  ހަމަ އެއާއެ  އަދި   ޖުލައިއަށް. ދެން 

 އެބަ އަރުވަން.   ޞަތެއްށް ފުރުންބަރު ޖީހާނަމެ އްޒަތްތެރި އި .ދު ލިބުނީށަހެޅި ތާއީށަހެޅުން ހު ހުށް އެކަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

ދަންއަޅު ކުށެނަވާލެވުނުގަނޑަށް  ރަ  ގާނޫނޭ  .ނގަޅުކޮށްލުމަށްއް  އަޅުގަނފަނޑިޔާރުންގެ  ދަންނަވާލެ    ވުނީ ޑަށް 

 ! އާދެ .އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ންވީމާ، އެ އެހެ .ށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަޙަޤީޤަތުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތަތިޔަ ވިދާޅުވި ގޮ  !އާދެ ކޯޓުވެހިރާއްޖޭ ވިއްޖެ. ދިކައި ކޮށްލެޑަށް ޓަޙު ރެކޯޞްލާށް  އިގާގެ  ތަކުގެ  ޞްލާޙު  ނޫނަށް 

ބިލު އެހެ  ގެނައުމުގެ  މައްސަންވީމާއެއީ.  މި  ދެންއި ލަ،  މި  ފާހަގަކުރެއް ގައި  މި  އިއްޒަތްތެރި    ތަކުގަކަން  2ވި  މެ 

ބޭ  ށްބަރުންނަންމެ ނުފެނޭއިޢުތި  ފުޅެއްގެއެއްވެސް  ކަމަކަށް  ތާއީ  .ރާޟު އޮތް  ބޭފުޅުންގެ    ތް ކަމަށް ދު އެބައޮހުރިހާ 

އިކޮ  ބަލައި މި  ޤުއްތިފާމިޓީގެ  ދެން   !ޑައެޅިއްޖެ. އާދެކަނމިގޮތަށް  ގަޑިތައް  ސުންން  އިތުރު    މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

ގައި ތި  ޑައިގެން ކޮމިޓީ ލާނަން. ކޮމިޓީއަށް ވައިނިންމަ  ގެ ބައްދަލުވުންބުން ކޮމިޓީހިސާހާއެކުގައި މިމާސައްކަތެއް ނެތުމަ

  ޅުން ފު ޓަކައި ހުރިހާ ބޭށްއްމިއްޔަތު ކަމަޙަވާ އަޅަށް ތި ދެއްމަސައްކަތްޕު   ކޮމިޓީގެ އި  ވަގުތާވި ދަކުރެއްބޭފުޅުން ތި ހޭ

ޝުކުރުޞްޚްލާއި  ވަރަށް  ވެސް މިދަންނަ  ތެރިކަމާއެކު  އައަވަން.  ބައްދަލުވުން  ނިންމަދުގެ   ނަން. ލާއި ޅުގަނޑުމެން 

   ޝުކުރިއްޔާ.

___________________ 

 

 

 

 

 



  

 

  




