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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ ތިއްބެވީ    36ރީ  މި  މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  ފެށީ.  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން   ދާއިރާގެ  ފޮނަދ  ވަނަ 

 ހެންވޭރު   ،ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެލިދ  ދާއިރާގެ    ،ސިރާޖު މ ސާ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  

  ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ކެންދ   ،މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  އުތުރު

އަޅުގަނޑު   މަސައްކަތަކީ  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަދި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ   .

ލުގައި އަޅައިގަތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް ލޮ   .މަޢާފުކުރައްވާ  ،ދިވެހިރާއްޖެ  ،9/ 2014ގާނ ނު ނަންބަރު  

އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  މަޢުލ މާތެއް.  ކަނޑައެޅުމުގެ  ސުންގަޑި  ބިލެއްގެ  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އިތުރަށް 

އިޖުރާ  ،މަސައްކަތަކީ މަދަނީ  މަސައްކަތަކީ  ރައްޔިތުންގެ  އަމައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ތުގެ 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލިސް    އިދުވަސްތަކުގައި އެ ލިބޭ ވަގުތު ކުޑަކަމުން ކުރީގަމަޖިލިސް އޮންނަ  

ނިންމުމުގެ   ބިލު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޭދަކޮށްގެން  މަސައްކަތައް  މި  މަޖިލީހުގައި  ދުވަސް  މުޅި  ދުވަހެއްގައި  ނޯންނަ 

މަ  މިއަދުގެ  އެހެންވުމުން  ގެންދިއުން.  ކުރިއަށް  ބޭފުޅުންގެ  މަސައްކަތް  ތި  އަޅުގަނޑު  ގޮތް  ކުރިއަށްދާނެ  ސައްކަތް 

މަސައްކަތް    އިއިޒުނަޔާއެކުގަ ބިލުގެ  މި  މިހާރު  އެއީ  އަރުވާނަން.  އަޅުގަނޑު  އިރުޝާދު  ގޮތެއްގެ  ކުރިއަށްދާނެ 

މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި ވަރަށް ލަސް  ކަހަލަ ވަގުތުތަކަށް  ވަގުތު  ނަމާދު  ދެމެދަށް  ދޭތެރެއަކުން  ވަގުތަކާ    ފަށައިގެން 

. ދެން މި  އިޑު ގަސްދުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަޔާއެކުގަ ހަވީރާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނ ،ހަމައަށް

އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ބިލަށް އާންމުންގެ ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލާފައި   ކުރިއަށްދާއިރުގައި މީގެ ކުރީގައި  ބިލުގެ މަސައްކަތް 

ހިއްސާކުރައްވާފައި  ކޮމެންޓު  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  އަޅު  .ވޭ  ވެސް   އަދި  އޮފީހުގައި  އޭ.ޖީ  ދެންނެވި  އަދި  ގަނޑުމެން 

ދެންނެވުމަކަށް އެ ބޭފުޅުން އެކްސްޕްލެނަޓަރީ ނޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިވޭ މުޅި ބިލަށް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި  

އޭ.ޖީ އޮފީހަށް   ތަފުސީލުކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން  ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ 

ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ    މި  އިކުރިއަށްދާއިރުގަ   ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްވެސް ޝުކުރު  

އަ ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެބައޮތް  އު ކުރިން  ނަންބަރު    .ބިލެއް  ގާނ ނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    9/ 2014އެއީ  އެއީ 

ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވޭ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ޤާނ ނުލްއުޤ ބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް  

ފުރަތަމަ  ޙުބަ އަޅުގަނޑު  ކަނޑައެޅުން  ސުންގަޑި  ބިލުގެ  މި  ބިލު.  ފޮނުއްވެވި  ދުވަހު  އިހަށް  ފަހުގައި  ސްކުރުމަށް 

އެއާއެކުގަ ބޭނުންވަނީ.  އަދި    އިނިންމާލަން  ސިޓީ  މުހިންމު  ބައެއް  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީއަށް  އެބަހުރި  މި 

އެހެންވީމާ، އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެ   . ވެސް ލިބިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ސިޓީއެއް 
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ނިންމާނީ ގޮތްތަކެއް  އަޅުގަނޑު  ކުރީގަ  .ބަޔާމެދު  ޤާނ ނުލްއުޤ ބާތު    އިއޭގެ  ބިލުގެ    2014/9ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި 

ކު ކޮމިޓީން  މި  މިދަންނަވާ  މަސައްކަތް  މިހެން  ގޮތެއް.  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  އަދި  ސުންގަޑިއާ  ރާނެ 

ބިލެއް މީގެ ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނ ނުލްއުޤ ބާތަށް  މި  މަޖިލީ   އިކުރީގަ  ސަބަބަކީ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ހުން  ހުށަހެޅި 

  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ފޮނުވުމަށްފަހުގައި ސްކުރެވި އަދި އެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު  ޙުބަ

މިހާރު މި ހުށަހެޅުނު ބިލާ މި ދެ ބިލަކީ އެ ގާތްގަނޑަކަށް    އިވެސް މި ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ބިލާ

މަ މަސައްކަތްއުއެއް  ދެ ބިލު އެއްކޮށްލައިގެން  މި  ކަމަށްވާތީވެ  ބިލެއް  މެދު  ޟ ޢެއްގެ  ގެންދިއުމާ  ތި  ކުރިއަށް  ގައި 

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް   ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދުކުރަން. ދެން 

މަ އެއް  ވާހަކައެއް  އެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  އެހެރީ  އެއްކޮށްގެން  އުވިސްނުންފުޅު  ބިލު  ދެ  ބިލުތަކަކަށްވާތީވެ  ޟ ޢެއްގެ 

އަދި ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް    .މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ވަނީނަމަ، އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ޑެޑްލައިނެއްގެ ގޮތުގައި މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މި  

އޭގެ  .އެއްބަސްވެވުނީ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  ދެން  ކަމަށް  ނިމޭނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ގަބ ލުކުރެވެނީ.  ނަށް 

ސު ކަނޑައެޅުނީ. އިރުއިރުކޮޅާ  މި  ސުންގަޑި  މިގޮތަށް  ބަދަލުގައި  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  އެއަށް  އިތުރުކޮށް  ންގަޑި 

އިޖުރާ  މަދަނީ  ސްކްރީނުން  މީގެއައަޅުގަނޑުމެން  ގެންދާނަން.  ދައްކަވަމުން  ޑްރާފްޓް  ބިލުގެ  ކުރީގައި    ތުގެ 

ހިސާބަކީ   ގޮސްފައިވާ  މަސައްކަތުން  ހުރި  ކުރެވިފައި  އޯކޭ    46އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް.  މާއްދާ  މި  )ހ( 

ރެ ދަ  އޮފް  ބައަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ގިނަ  ހިންގާނީ.  ޙު ކޯޑުގައި  އެއީ    46އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސްތައް 

ތެރެ މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭރުގައިކުރީފަހަރު  މާއްދާއެއް.  ޕާކްކުރެވުނު  އިޞްލާޙީ    އިން  ގެނެވުނު  ވެސް 

ދަންނަވަ  އެބައިންތަންކޮޅެއް   ގޮތަށް  ފެނުނު  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު    . )ހ(  46ލާނަން.  އިއަޅުގަނޑުމެން 

މަދަނީ އިޚްތިޞާއަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ   ގޮތަކަށްގާމި  ޞް.  ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ނ ނުގައި އެހެން 

މި   ބަޔާންކުރާ  2ނ ނުގެ  ގާހިނދަކު،  މާއްދާގައި  ބަލަ   ވަނަ  މައްސަލަތައް  އެން  އިމަދަނީ  ކޯޓުތަކަށް  މެހައި  ހިންގާ 

ނ ނެއްގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެ  ގާބެހޭ ޚާއްޞަ  ނ ނުގައި ނުވަތަ ވަކި ކޯޓަކާ ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 

ލިބި ލިބިގެންވެއެވެކޯޓުތަކަށް  އިޚްތިޞާޞް  ބަޔާންކުރާ  ކަމަށް  "މަދަނީ  ދޭ  ތަންކޮޅަކީ  އިތުރުކޮށްލެވުނު  މި   .

މައްސަލަތައް ބަލައި ހިންގާ އެންމެހައި" އެހިސާބަށް. ކުރިއަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ  

އަޅު ނުބުނެދެން  ރެކޯޑަކަށް  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  މިއަށް ގެންނެވި  މަސައްކަތް  ބަދަލުތަކާއި އަދި  ގެންނަ  މި  ގަނޑުމެން 

އިޞްލާޙުތަކެއް ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މި 

މަސައް ގެންދާނަން.  ދަންނަވަމުން  ކޮމިޓީގައި  ވިޔަސް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ބަދަލެއް  ހުރިހާ  ހަލުވިކޮށް  ގެންނެވުނު  ކަތް 
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ކޮމިޓީގައި   މިހާރު  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުކުރަނީ.  ފާހަގަ  އެހެން  ވަގުތުގައި  މި  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް 

އަދި   ރިޟާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދ   ދާއިރާގެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި  އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު 

މާއްދާއާ    53. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އާދެވުނީ  ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް  هللا ޢަބްދުމެންބަރު  

ހަމައަށް. މި މާއްދާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމާ، މިވަގުތު ނަމާދު ވަގުތާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން  

އެއަށްފަހު   ނެގީ.  އަޅުގަނ  15ބްރޭކެއް  ފަހުން  މިނިޓު  ގެންދާނަން.  ވަރަކަށް  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ  އަލުން  ޑުމެން 

މެދުކަނޑާލީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބްރޭކަކަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް މި ދަނީ މިހާރު  

ގެންދަނީ.    55 ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިތައް  އޮތް  ދެން  ފެށިގެން  މާއްދާއިން  ތެރި  އިއްޒަތް ދާއިރާގެ ފޭދ ވަނަ 

ކޮމިޓީއާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. އަޅުގަނޑުމެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތުގެ    ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

އާދެވުނީ   މި  މިހާހިސާބަށް  މިއަދުގެ    66ތެރެއިން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެހެންވީމާ،  ނިޔަލަށް.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނިންމައިލާ އެހާހިސާބުން  ބައި  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ދުވަހަކު  އަންނަ  ދެން  ނީ 

ބައެއް   އެބަހުރި  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  ގަސްދުކުރަން.  ހިމެނުމަށް 

އިވޭ ސިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަ

ބުނާ   އެ  ގާނ ނުގައި  ބެހޭ  ގަވާއިދުތަކާ  އާންމު  ޢަމަލުކުރައްވާނެ  ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  އެ  އެޑްރެސްކޮށް  ކޮމިޓީއަށް 

އެގޮތަށް   މުއްދަތު.  ދޭ  އެބަ  އަހަރަށް  އަހަރުން  ހަމަވާތީ  މުއްދަތުތައް  އެ  ދިނުމުގެ  ބާރު  ގާނ ނީ  ގަވާއިދުތަކަށް 

އެ  އެއީ    ކަނޑައަޅާއިރު  ބިލު.  ދިރާސާކުރަމުންދާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ސާފުކުރަން  ބޭފުޅުން 

ތާރީޚު، ލަފާކުރެވޭ   ނިމޭނެ  އެ  ގޮތާއި  ކުރިއަށްދާ  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 

ބާ ގަވާއިދުތަކަށް  އެއީ  ސާފުކޮށްލުމަށް.  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭނުންވަނީ.  ތާރީޚެއް  ސާފުކޮށްލަން  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ރު 

ކުރިއަށްދާކަމާއި އަދި   ޖަވާބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް  އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މި ސިޓީއަށް 

މި އޮތީ    މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒު ހިފާފައިވާކަން ނިންމޭނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. ދެން

މި   މިވަނީ.  އައިއްސަ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ސިޓީއެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ސަލީމް  އަޙްމަދު  ލީޑަރ  ގްރ ޕް  ޕީ.ޖީ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ރައީސް   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދަންނަވާލަންތޯ.  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރައްވަނީ  މި  ސިޓީގައި 

ސަލާމަށް ވެދުން  ނަޝީދަށް،  ޢަބްދުމުޙައްމަދު  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  ކުރީގައި  ދަންނަވަމެވެ.  ޔާމީން  هللا ފަހު 

އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޝަރީޢަތަށް ނުފ ޒު ފޯރުވުމުގެ    5ޢަބްދުލްޤައްޔ މްގެ މައްޗަށް  

ރިޝްވަ ފަނޑިޔާރުންނަށް  ބައެއް  ތިބި  ބެންޗުގައި  ޙުކުމްކުރި  ޙުކުމްކުރުމުގައި  ދީ ބިރުދައްކާފައިވާ ކަމަށް  ގޮތުން  ތު 

ލިބޭނޭ   ފަނޑިޔާރަކަށް  ޙުކުމްކުރި  ޔާމީނަށް  ރައީސް  އެ އޯޑިއޯތަކުގައި  ލީކްވެފައެވެ. އަދި  ވަނީ  އޯޑިއޯތަކެއް  އިނގޭ 
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އިންނެވި   ދެން  ބެންޗުގައި  މިހާރު  ލިބިފައިވާއިރު  މިހާރު  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  އަންގާފައިވާ  ކުރިން  ކަމަށް 

ބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައި ނުވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް އެ ފަނޑިޔާރު ރައީސް  ފަނޑިޔާރަކަށް ލި

ސަރުކާރުން   ވެސް  ހާލުގައި  ނޭނގޭ  އެއްޗެއް  ޙުކުމްގައިވާ  އިންނެވީ  ބެންޗުގައި  ޙުކުމްކުރި  ނުޙައްޤުން  ޔާމީނަށް 

ޔާމީނަ ރައީސް  އަދި  ބުނެފައިވޭ.  ސާފުކޮށް  ދިނުމާއި  އަންގާފައިވާތީކަން  ރިޝްވަތު  ޙުކުމްކުރުމުގައި  ނުޙައްޤުން  ށް 

ޤާނ ނުއަސާސީގެ   ސާފުވެވޭ  ކުރިމަތިވެފައިވާކަން  ފަނޑިޔާރުންނަށް  މަޖުބ ރުކުރުވުންތަކެއް  ވަނަ    42ބިރުދެއްކުމާއި 

ވަ  އަދުލުވެރިކަމާއެކު  ހިންގަންވާނީ  ޝަރީޢަތްތައް  އެންމެހައި  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި  )ށ(  ކި  މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި    141ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހާމަކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އަދި ޤާނ ނުއަސާސީގެ  

ފަނޑިޔާރުންގެ   ވިޔަސް  ކަމުގައި  މީހަކު  ހުރި  ހަވާލުވެ  ހިންގުމާއި  ކަމެއް  ދައުލަތުގެ  ވިޔަސް  ފަރުދަކު  އަމިއްލަ 

ނުވާ ފޯރުވައިގެން  ނުފ ޒު  ބެހި  އެ  މަސައްކަތާ  އޯޑިއޯގައި  ލީކްވެފައިވާ  އެހެންކަމަށްވާއިރު  ބުނެފައިވޭ.  ކަމަށް  ނެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ ބަޔަކު    141ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    142ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާއިރު ޤާނ ނުއަސާސީގެ  

ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2/ 2000ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމާއި އަދި ގާނ ނު ނަންބަރު   ވަނަ    4 ގާނ ނުގެ  ، ކޮރަޕްޝަން 

މާއްދާގެ )ހ( އާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނ ނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ވުމާއެކު، ރައީސް ޔާމީންގެ އެ ޝަރީޢަތަށް  

ނުފ ޒު ފޯރުވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީ ބިރުދައްކާފައިވާ ކަމަށް އޯޑިއޯގައި ބުނާތީވެ މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ  

އެދެމެވެ.  މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަ   30ރީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޚްތިރާމް ގަބ ލުކުރެއްވުން 

ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  ފޮނުވާފައިވާ  ލީޑަރު  ގްރ ޕް  ޕީ.ޖީ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  މި  ދެންމެ  އޮގަސްޓު. އަޅުގަނޑު 

 މަޝްވަރާކޮށްލަން ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މ ސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނަދ ފޮ

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މި ފަނޑިޔާރުގެ އެ ނުފ ޒު ފޯރުވުމަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައިގަނެވޭނެ  

ވާހަކައެއް ނ ން. ދެން ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލ ކާ ނުގުޅޭ ކަންކަން ދެން އެ އަޅުގަނޑަށް އިއްޔެ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑު  

އަޑުއެހިން ވެސް  ޕްރެސްއަކުން  ބައެއް  ހަނދާންވަނީ  ނުފ ޒު  ފަރާތްތަކުން  ތިބި  ކޮށްފައި  ފަނޑިޔާރުކަން  ކުރީގެ   

ފަރާތްތަކުން ފޯރުވާފައިވާ ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކެއް. ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގައި ހުންނައިރުގައި ނުފ ޒެއް  

ޙަޤީޤަ އަންގަންޖެހޭނެ. އެއީ ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެކަން  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ޖެހޭނެ  އައިއްސިއްޔާ  ހުންނަން  ތުގައި ސުލ ކު 

އެފަދަ   އެހެންނަމަވެސް،  އުފެދޭނެ.  ސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަތަކާމެދު  ދައްކާ  އެ  ވަކިކުރީމަ  ގޮތަކީ. 

އޭގެ ޙަޤީޤަތް ބަލަންޖެހޭނެ. ދެން އެހެންވީމާ،   ގޮތުގައި  ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  ތުހުމަތުތަކެއް ކުރާ 
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ގައި ވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީން ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ސާފުކުރުމަކީ މުހިންމު  މި މައްސަލައި

ފަރާތްތަކުން   ބައެއް  ތުހުމަތުތަކަށް  ކުރަމުންދާ  އެ  މިހާރު  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް 

އުނ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކުރޭ  ޚާއްޞަކޮށް  އެބަ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ފާޅުގައި  ދަގ ވޭ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ތުހުމަތުކުރޭ. އެއީ  ފޯރުވަމުން ގެންދާ ކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ނުފ ޒު 

ގާއިމުކުރު ހަމަތައް  އިންސާފާއި  އަންނަނީ  މި  ވަޢުދުވެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  އެ  ސަރުކާރެއްގައި  މުގެ 

ވާހަކަތައް، ކޯޓުތައް މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ތުހުމަތުތަކެއް އައިމަ އެކަން ވެސް  

އިންތިޒާމެއް   ބެލޭނެ  ހިނގާފައިވާގޮތެއް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ބެލުމަކީ 

ނޑަށް ފެނޭ ތި ސިޓީ ފޮނުވާއިރުގައި ޖޭ.އެސް.ސީގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ   އެ  ފަނޑިޔާރުންތަކެއް  ހުރި  ވަކިވެފައި  ފޯރުވުމާއި  ނުފ ޒު  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ފަހަރުގަ 

ން ސާފުކުރަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަން އެ  ދައްކާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވައިގެން އެކަ

ފުރުޞަތު ފޮނުވައިގެން ބަލަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަން ބެލުން މުހިންމު. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް  

ކަ ކޮށްފާނެ  އެކަން  ކުރެވިދާނެ،  އެކަން  ޚިލާފަށް  އެ  ވަޢުދުވެފައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުރެވޭ  ގަބ ލެއް  މަށް  ވެސް 

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ތުހުމަތުތައް އަންނަ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަން ބެލުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ  

ބައްޓަންވެފައި   ކަންކަން  ގޮތަކަށް  ހަމައަކަށް އެޅޭނެ  ޢަދުލުއިންޞާފު  ގާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި  އިންސާފު  ކަމެއް. އެ 

 އް. ޝުކުރިއްޔާ.އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ފަނޑިޔާރުގެއަށް  

ގޮތެއްގައި   ޚާއްޞަ  ނ ން.  ކަމެއް  ބަލައިގަނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިންގުމަކީ  ނުފ ޒު  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް 

ކަމެ ބަލައިގަންނާނެ  ކޮމިޓީން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  ނ ން.  އް 

ފާހަގަކުރެއްވީ އެގޮތަށް އެ ތުހުމަތު ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ މީގެ ކުރީގައި ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ  

ސުލ   ތަޙުޤީޤުތަކުން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ވަކިކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ ބަލައި އެކަން  މަޤާމުން  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ޚިލާފުވެ  ކާ 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ  ނިންމައި  ވަކިކުރުމަށް  މަޤާމުން  ފާހަގަކުރެވިގެން  ހުރިކަން  މިސްކޮންޑަކްޓްތައް  ގިނަ 

ފަނޑިޔާރު   ބޭފުޅުން  ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، ސުލ ކު، އެ  ވަނީ އިސްތިޢުފާ  ބޭބޭފުޅުން  ގިނަ  ވަނިކޮށް އެ  ފޮނުވާފައި 

ތިއްބަވާއިރުގައި ނިންމުން    ކަމުގައި  އެ  ފާހަގަކުރެވިގެން  ކަންކަމެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ޚިލާފުވެ  ސުލ ކާ  ބަހައްޓަންޖެހޭ 
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ނިންމާފައިވީމަ އިންޓަރގްރިޓީ ސުވާލު މާ ބޮޑަށް ވެސް ސާބިތުވެފައި ފެންނަން ޙަޤީޤަތުގައި. ދެން އެއީ އެހެންވީމާ،  

އެނ ތެދެއް  ދޮގެއް  އަސްލެއް  ވާހަކައިގެ  ދައްކާ  ބޭފުޅުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް.  މިހާރު  ވަކި  ނ ން  ވެސް  ގެނީކީ 

ލީޑަރ އަޙްމަދު   ގްރ ޕް  ޕީ.ޖީ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  މި މައްސަލަ  ދައްކަވާފައިވާތީ  ވާހަކަތަކެއް  ބާވަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް  މައްސަލަ  މި  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ  ސަލީމް 

ސަރވިސް  ކޮ ޖުޑީޝިއަލް  އެނގިފައިވޭ  ވެސް  މީޑިއާތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ފޮނުއްވުމަށޭ.  މިޝަނަށް 

ކޮމިޝަނުން ވެސް މި ލީކްވީ އޯޑިއޯއާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޙުޤީޤުތަކެއް މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދޭ.  

ވެސް   ސިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކުގައި  ފޮނުއްވުމަށް  އެހެންވީމާއާ  ސިޓީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ލިބުމާއެކުގައި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ އެކުގައި އަދި އިތުރު ކަމެއް ވެސް  

ވަކި  ފަނޑިޔާރުން،  މިދެންނެވި  ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  އެއީ  ފާހަގަކުރެއްވެވި.  މެންބަރު  ކޮށްފައިވާ  އިއްޒަތްތެރި 

ސުލ ކީ  ފަނޑިޔާރުން  ވަކިވި  މައްސަލަތައްފަނޑިޔާރުން،  އެ    ސާބިތުވެފައިވާއިރުގައި     ވަކިވެވަޑައިގެން 

އޮފް   ތުހުމަތުކުރެއްވި އެއް ކަމަކީ، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް  ބޭފުޅުން  ފަނޑިޔާރުންތައް، އެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުން. އެ 

ނ ނިއް ބޭފުޅުންނަށް  ޢަލީ ޒާހިރު އެ  އެ  ސްޓާފް  ބޭފުޅުން  ފޯރުވާކަން. އެއީ ވެސް އެ  ނުފ ޒު  ޔާ ފަނޑިޔާރުންނަށް 

ދެއްކެވި ވާހަކަ އެއީ އިންޓަރގްރިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސުވާލު އުފެދުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ވާހަކަ އެހެން  

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އަޅު ބެލުމަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި  އެ  ދެއްކެވީތީވެ، އެކަން ވެސް  ގަނޑުމެން ލިޔުއްވަން 

ބެހޭ   ކަމާ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ހިމެނޭ  ބައެއް  ޖިނާޢީ  އެއީ  ހުށަހެޅުއްވީ.  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުން، 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ހުށަހެޅުއްވުމެއް.  ހުށަހެޅުއްވި  އެދި  ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްވުމަށް  ވެސް  އެބައި  ވެސް  މުއައްސަސާތަކަށް 

 މުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އެކަން ވެސް ފާހަގަކުރަ

 

 ކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި   މުޤައްރިރު  ކަންތައް  ހުރި  ފާހަގަކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު މީގައި އިތުރު ކަމެއް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެއީ މި މައްސަލައާ    ފާހަގަކުރެއްވީ. އެހެންނަމަވެސް،

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލ މާތު އެބަ ލިބޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ  

ކުރުމަށްފަހުގައި އަދި ރައީސް އޮފީހުން ވެސް  ބޭފުޅުން ރައީސް އޮފީހަށް ވެސް ވަޑައިގެން ޗީފް އޮފް ސްޓާފާ ބައްދަލު

ސްޕެސިފިކްކޮށްނެއް   ސީދާ  އޮތްކަމަށްވޭ  ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި  އޮތްކަން. އޭގައި  ނެރެލާފައި  ވެސް  ރިލީސެއް  ޕްރެސް 

ޅުމަށް  ނ ން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ އޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެ



 2021  ސެޕްޓެންބަރު  5                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  36ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

7 

 

ކަމަކީ،   އަނެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  މީގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ބުނެފަ.  ކަމަށް  އަންގާނެ  ޓަކައި 

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފ ޒު ފޯރުވުމުގެ ސަޤާފަތެއް އޮތް ޤައުމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް  

ކަ އަޅުގަނޑު  އެއީ  ނުކެނޑުމަކީ  އަޑު  މިކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ކަންބޮޑުވާ  އިންތިހާއަށް  ކަމެއް.  ންބޮޑުވާ 

ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއް ބަޔަކީ  

ޝަން މެދުވެރިކޮށް ބެލުމަށް  ސީދާ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަ އެ ބައި އެ ހަމަ މި ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމި

ފަނޑިޔާރުންނާ   އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ސިރާޖުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެ   ތުހުމަތުތަކެއް  އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، އޭގައި ޖިނާޢީ  ވެސް  ވާހަކަ  ނ ން އެހެން ބޭފުޅުންގެ  ފަނޑިޔާރުން  ނުގުޅޭ 

ނުވަތަ  ކުރެވެނީ. އެހެ އޮފީސް  ފުލުސް  ބަލައި  ކަމަށް  ތުހުމަތެއް  ޖިނާޢީ  ވަންޏާމު  ކުރެވޭ ކަމަށް  ންވީމާ، ތުހުމަތެއް 

ނުވަތަ   އެއްޗެއް  ފެންނަ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ގުޅޭ ގޮތުން  އެކަމާ  އަދި  ބަލައި  މައްސަލަ  މި  މެދުވެރިކޮށް  ފުލުހުން 

އަޅުގަނޑުމެ ވެސް  ގޮތުގައި  ރިޕޯޓެއް  ހަމަ  ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް  ފައިންޑިންގސް  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަލް  ންނަށް 

ބަލަން   އެދެން. އެއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެ ލިޔުމުގައި ނުވަތަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

އަޅު ދައްކަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  ސީރިޔަސް  ނިންމާލެވޭވަރަށްވުރެ  އެހިސާބުން  ގަނޑު  ހަވާލުކޮށްލާފައި 

މި   އަދި  ވާހަކަ  އިންސާފުގެ  އެއީ  ވާހަކަ  ދެއްކި  ގަދައަށް  އެންމެ  އައުމުގައި  ސަރުކާރު  މި  ގޮތުގައި  ގަބ ލުކުރާ 

މިއަދާ   އެހެންވީމާ،  ދެއްކި.  ވާހަކަ  އިޞްލާޙުކުރާ  ދާއިރާ  ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  ވާހަކަ.  ރަނގަޅުކުރާ  ޖުޑީޝިއަރީ 

ށް ނުފ ޒު ފޯރުވާ ވާހަކައާ މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާ ތަކުރާރުވާން  ހިސާބަށް އައިއިރު އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެތަނަ

މިބާވަތުގެ   ހެދީ ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ކަންބޮޑުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ފެށީމަ 

ހު އިތުބާރު  ރައްޔިތުންނަށް  އަދި  ޔަޤީންކޮށް  އެޅޭކަން  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  ނުވަތަ  މައްސަލަތައް  ޖުޑީޝިއަރީއެއް  ރި 

ކޮމިޓީ   މި  ގޮތުން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ދާއިރާއަކަށް  ހުރި  އިތުބާރު  ދާއިރާއަކީ  ޢަދުލުއިންޞާފުގެ 

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  ބައްލަވާފައި  އެ  ވެސް  ފުލުހުން  ގޮތުގައި  ޚާއްޞަކަމެއް  އެހެންވީމާ،  އެކުލަވާލެވުނީ.  ޙަޤީޤަތުގައި 

އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން    ފެންނަ  އެ  ފެނޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެ  އަންގަވައިދެއްވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް   ކުރަން  ކުރެވިދާނެ.  ވެސް  ހާޒިރު  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ޖޭ.އެސް.ސީ  އަދި  ލިޔަން.  ސިޓީގައި 

ފެނުނު ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި  މައްސަލަ  މި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނާ   އަޅުގަނޑަށް  ގުޅިގެން  އެއްޗަކާ 

 ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މިހާރު މި ބަޙުސްކުރެވޭ ޕީ.ޕީ.އެމުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއާމެދު ހަމަ އެއްޗެއް ދަ

ބޭނުންވަނީ. އިއްޔެގައި އެ ބޭއްވިގެންދިޔަ ޕްރެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބެލިން. ލަދު ވެސް ގަތް. އެއީ ރާއްޖޭގައި  

ޖުޑީޝިއަރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަށް  ޖަގަހައެއްގެ  ސިޔާސީ  މާޙައުލެއް،  ސިޔާސީ  ނުދެކޭފަދަ  ރާއްޖެ  ވެސް  ދުވަހަކު 

 ޖުޑީޝިއަރީއޭ ކިޔައިގެން އަދި އެތާނގައި އެ ޕްރެސްގައި އެ އިންނެވީ އޭރުގައި  ބޭނުންކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު ނުކުމެ 

ވެސް   މަންޒަރުން  އެ  އިއްޔެ  ސާފުކޮށް  ވެސް. އެހެންވީމާ. ވަރަށް  މެންބަރެއް  ކޮމިޝަނުގެ  ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް 

ޖުޑީޝިއަލް އޭރުގައި  ހާލަތު.  އޮތް  ޖުޑީޝިއަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޭރުގައި  ކޮމިޝަނަށް  ފެނިގެންދިޔަ  ސަރވިސް   

ސިޔާސީ   ގޮވަމުންދިޔަ  ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭގެ  އޭރުގައި  މެންބަރަކާއި  ޢައްޔަންކުރެއްވި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

ދައްކަނީ މިއަދުގެ ހާލަތު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން   އެކްޓިވިސްޓުންގެ ގޮތަށް އުޅުނު ފަނޑިޔާރުންތަކަކާ އެއްވެގެން މި 

ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ޤާޟީއަކު ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓެއް ގޮތަށް ގޭގެއަށް ވަންނަމުން ގޮސް    ކޮން ރަށަކުންތޯ ފެނުނީ

މިއަދު ކާކުތޯ މައްކާގައި ހުރެފައި  ؟ މި ކަންކަން ކުރަމުންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. މިއަދު ކާކުތޯ ޙުކުމް ފިކްސްކުރަމުންދަނީ

ޙުކުމްކުރަމުން މި ދަނީ  10އައިސް ފަހު   ސަޤާފަތެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ  މިހާރު މިކަހަލަ  ؟ ގައި 

ޖުޑީޝިއަރީ އިޞްލާޙުވަމުންދާތަން ފެނިގެން މިފަދަ ބަޔަކު ނުކުމެ އެ ގޯސް ކަންތައްތަކަށް އަބަދު ވެސް އެކަމުގައި  

ނިމިގެންދިޔަ   މިދިޔަ،  ގޯސްކަމަށް.  އެ  ހަމަ  ދެން  ފެންނާނީ  މީހުންނަށް  ތިބޭ  އަހަރުގައި    5ޝައުޤުވެރިކަން 

ހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ގާއިމުކުރިނަމަ މި ބޭފުޅުން މިއަދު އިންސާފުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ވެސް ނުޖެހުނީސް.  ދިވެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިއިރު މި ޖެހުނީ މި އިންސާފު ރަނގަޅަށް ގާއިމުކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ    އެހެންވީމާ،

ޓީ ވެސް އުފެދިފައި އެބައޮތް. ދެން މި ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން އެބަ  މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމި

ދެކެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން ވެސް ހަމަ މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ހަރުކޮށް މިކަމާ އެބަ އުޅެންޖެހޭ މިހާރު ސިޔާސީ  

ސަޤާ އެއްކަލަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ވާހަކައާ  ފޯރުވާ  މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ކަންކަން  ނުފ ޒު  ގޮތަށް  އަށަގަންނަ  ފަތް 

ދާތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޖޭ.އެސް.ސީ ނިދާފައި އޮންނަހެން އެބަ ހީވޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެއީ ތެދެއްތޯ ދޮގެއްތޯ  

އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެހެންވީމާ، ބަޔަކު ސިޔާސީ ޕްލެޓްފޯމް ހަދައިގެން ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ނުވަތަ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުން،  

އެ  މި މީޑިއާގައި  ވާހަކައިގައި  ދެކެވޭ  އެ  ދެން  ޤާޟީން މިގޮތަށް  އިސް  ފަނޑިޔާރުން،  ފަނޑިޔާރުން، އިސް  ހާރުގެ 

މި   ކަންތައްތައް  ހުރި  ކުރަން  ރާއްޖޭގެ  ނެތް.  ކަމެއް  ރިއެކްޓްވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ހުންނަ 
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އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ. ދެން  ކޮމިޓީން ވެސް އިސްނަގައިގެން ކުރުން އެއީ ހަމަ  

އަދި ކުރީގެ   އިނދެ  މެންބަރަކު އެތާނގައި  ކުރީގެ ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ކައުންސިލަށް ލިޔަން  ހަމަ ބާ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ސިޔާސީ  ސާބިތުވޭ  ގޮއްސަ  ބަލަމުން  ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީން  އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީން  މި  ކޮމިޝަން  މި    ޤާޟީން 

އިސްކޮށް   ތިބި  އަށަގަންނަވާފައި  އެތެރޭގައި  އެތާ  ސަޤާފަތެއް  ބޮޑު  ހަލާކުކުރުމުގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  މުޅި  ހަރަކާތްތަކާ 

މަސައްކަތްކުރި ބައެއްކަން އެ ތަޙުޤީޤުތަކުން ސާބިތުވާ ބަޔަކު ނުކުމެ ޕްރެސްއެއް ބޭއްވިއިރު އޭރުގައި ޖޭ.އެސް.ސީގެ  

ފާ  ކަންކަމަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެތާ. އެހެންވީމާ، އެއީ  މެންބަރެއް  ވެސް  ބޭފުޅަކު  އިންނަވާ  ޒިންމާދާރުކުރަން  ރަވެރިވެ 

ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ޖުޑީޝިއަރީ ބަދުނާމުކޮށް ޖުޑީޝިއަރީގެ މައްޗަށް އެ  

ބިރުދައް ފަނޑިޔާރުންނަށް  ފޯރުވީ  އެ  ނުފ ޒެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  އިއްޔެ  އެކި  ބޭފުޅުން  ނަމުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ކައި، 

ގަބ ލުކުރެވޭނެ   މިއީ  އެހެންވީމާ،  ނ ންތޯ.  ނ ނެއް  ވެސް  މަޖިލީހެއް  އޮންނަ  ހުވާކުރަން  މިއީ  ހުވާކޮށް.  ގޮތްގޮތަށް 

އެ   ކަމުގައި  ޤާޟީ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުންނަކީ  އެ  ލިޔަންވީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލަށް  ބާ  ނ ން.  ކަމެއް 

ކުރި ޤާޟީން    ބޭފުޅުން  ކުރީގައި  އޭގެ  ވާހަކަދައްކަނީ.  ސިޔާސީ  ބާއްވާފައި  ޕްރެސް  މިއަދު  ކޮބައިތޯ.  ޙުކުމްތަކަކީ 

ދައުލަތުން މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދޭން ތިބި ބަޔަކު ނުކުމެ އިހަކަށް ދުވަހު،  

ނުވޭ   ޙުކުމް  24އަދި  ދެއްކީ  ގޮތުން ވާހަކަ. އެހެންނެއް ނުދެއްކޭނެ. އެކަމަށް  ގަޑިއިރު. ކުއްލިއަކަށް މި  ތަކާ ބެހޭ 

މަޤާމުން   ޤާޟީކަމުގެ  އެ  ޤާޟީއަކު  ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރަކު  ހޯދަން.  ގެޕެއް  ގާނ ނުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ 

ވަކީލުކަމެއްގައި ދެން  ކޮށްފައި،  އޭނަ  ފީލްޑަށް  އެ  އޭނަ  އޭނައަށް  ވަކިކޮށްފިއްޔާ  ނުވަތަ  ވެސް    އިސްތިޢުފާދީފައި 

އޭނައަށް ނުކުމެވެންޖެހޭނީ ވަކި މުއްދަތެއްގައި އޭނަ ކޮށްފައި ހުރި ޙުކުމްތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާތަކުން ގޮސް ކަންކަން  

ނިމެންދެން ވަކި ޕީރިއަޑެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އަނެއް ދުވަހު އިސްތިޢުފާދީފައި ތިމަންނާއަކީ ވަކީލެކޭ ކިޔާފައި  

ދީ، މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގެންފައި އެ ކުރި ޙުކުމާ ދެކޮޅަށް ވެސް ވާހަކަދައްކަން މި   ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތައް 

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި ސިސްޓަމުގައި އޮތް ފޯލްޓެއް މި ފެނުނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް  

އެ ބައްދަން.  ލ ޕްހޯލް  މި  ގާނ ނީ  އެބަޖެހޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ހެންވީމާ، 

ޙައްލެއް ނުވެއްޖެއްޔާ   ގެނައިކަން. ދެން އެކަމަށް  އެކަމުގެ ސަމާލުކަން  ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެން  ބާ  ހަނދާންވޭ 

  ގާނ ނަށް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ވެސް ކުއްލިއަކަށް ޤާޟީކަމުގެ ގޮނޑި ދ ކޮށްފައި ދެން ވަކީލުކަމަށް، ޤާޟީކަމުގައި ތިބެ 

ކުރި ޙުކުމާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރަން ވެސް އެބަ ދާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. އެހެންވީމާ،  

އިއްޔެ ފެނިގެން އެ ދިޔައީ މީގެ ކުރީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝިއަރީ އޮތް ހާލަތު ވަރަށް ރީތިކޮށް އެ ފޮޓޯ ބަލައިލީމަ  

ބޭއްވުން.  ފެންނާނެ އޭރުގެ ޤާޟީންނާއި އޭ  އެއްވެގެން އެ ބޭއްވި  މެންބަރުން  ރުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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ގަނޭ ވިލިނގިއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އެކަމުގައި    އެހެންވީމާ، އެކަމާ ބޮޑަށް ލަދު ވެސް  ހަމަ ވަރަށް  އަޅުގަނޑު 

 އުޅޭތީވެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރި މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖު ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި އަދި އޭގެ އިތުރުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! ދެންމެ އިއްޒަތްތެ

ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެއަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމާ އެކުގައި އަދި ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ އާއި އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި  

ރެވުނީ މި ކޮމިޓީއަށް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕީ.ޖީ ގްރ ޕުގެ ލީޑަރު  ވާހަކަދައްކާލި ދައްކާލުމުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކު

އަޙްމަދު ސަލީމް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ، ފޮނުއްވާފައިވާތީއާ އެކުގައި މި ސިޓީގައިވާ ކަންކަން ޖުޑީޝިއަލް  

ބައް  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ގެންނަވައި  ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް  ލަވަމުން  ސަރވިސް 

ބައްލަވައިދެއްވުމަށް   މައްސަލަ  މި  ވަނީނަމަ،  ކަމަށް  ނުގެންދަވާ  ބައްލަވަމުން  އަދި  ގެންދަވާތޯއާ  ވެސް  މިހާރު 

ދެންނެވުމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އަދި އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރީ ދުވަހެއްގައި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ކުރީގައި  

ވަކިކުރު ނ ނިއްޔާ  އޭރުގެ  ވަކިކުރެވުނު  ފަނޑިޔާރުން  ބައެއް  އިސްތިޢުފާދެއްވި  ވަނިކޮށް  ނިންމަވާފައި  މަށް 

ނުފ ޒު   އޭރުގައި  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ޒާހިރު  ޢަލީ  ސްޓާފް  އޮފް  ޗީފް  އެއީ  އިލްޒާމެއް  އެޅުވި  ފަނޑިޔާރުންތަކެއް 

 ވާކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ކަން  ފޯރުއްވެވި ކަމަށް. އެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައިވާތީ އެކަން ވެސް އޭގައި ޖިނާޢީ އެލަމަންޓެއް

ބެހޭ   އެކަމާ  އަދާކޮށްދެއްވުމަށް  ދައުރު  ގާނ ނީ  އޮތް  އަދާކުރައްވަން  ޖޭ.އެސް.ސީން  ތަޙުޤީޤުކުރެއްވުމަށް 

ލިޔުމަށް   ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ސިޓީއެއް  ކަމުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވުމަށް  މުއައްސަސާތަކުގައި 

ނީ. ހަމަ އެއާއެކު ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކައެއް ރީޓްރޭޓްކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވު

ސުވާލު   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އިންޓަރގްރިޓީއާމެދު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ފަނޑިޔާރުންނަކީ  ވަކިވި  ނ ނިއްޔާ  ވަކިކުރެވުނު 

އީ ޖޭ.އެސް.ސީ މީގެ ކުރީގައި އެ ބޭފުޅުންގެ  އުފައްދަންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ. އެ

ވަކިކުރައްވަން   ކަމަށް  ނުހުންނެވޭނެ  ވެސް  ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ބަލައި  މައްސަލަތަކެއް  ސުލ ކީ 

ނިންމަވާފައިވާ ބަޔަކަށްވާތީވެ އެ ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ކޮންމެހެނެއް އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ދޮގު ތެދާ  

ކަމެއް  މެ ޔަޤީންކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީކީ  ދައްކަނީކީ  އެ  ވާހަކަފުޅުތައްތޯ  ތެދު  އެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދުގައި 

ސުލ ކީ   ވެސް  ބޭފުޅުންނަކީ  އެ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ބޭފުޅުންނަކީ  އެ  ފާހަގަކުރަން.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނ ންކަން 

ވަކިކުރަންޖެ  ހޭ ބައެއް ގޮތުގައި ޖޭ.އެސް.ސީން މީގެ ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ  މައްސަލަތައް ސާބިތުވެ ފަނޑިޔާރުކަމުން 

ވެސް  ގޮތަށް    ބައެއްކަން  ދެންނެވި  މި  ވެސް  ކުރިން  އެހެންވުމާއެކުގައި  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ މި ސިޓީގައި މިވާ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ލިޔުމަށް. އާދެ!  

އަ ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  މީގެ  އެބައޮތް  ހަމަ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އިތުރު  ޖެނެރަލާ  ދެން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޅުގަނޑުމެން 

ޔާމީން ރަޝީދު، ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން   މަރާލާފައިވާ  ގޮތެއްގައި  ބައްދަލުކުރީމު އަނިޔާވެރި 

ކަންކަމުގައި   ބައެއް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ސިޓީއަކާ  ފޮނުވި 

ގޮ ދެއްވައިގެން  ޢަމަލުކުރައްވާ  ދަޢުވަތު  މިތަނަށް  ދަންނަވައިގެން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ސާފުކުރުމަށް  ތްތައް 

އެ   ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ގުޅިގެން  ވާހަކަފުޅުތަކާ  ދެއްކެވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިންޓަރވިއުގައި  ކުރި  ގެނެސް 

ޅުން ވެސް ވެއްޖެ ބަޔާނެއްގެ ސިފައިގައި ވާހަކަތަކެއް  ކަންކަމުގައި އިޢުތިރތާޟްކުރައްވައި، ޗެލެންޖުކުރައްވާ އެ ބޭފު

ކޮމިޓީން   އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  މި  ހުރުމާއެކުގައި  ފުށުއެރުންތަކެއް  ކަންކަމުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ސާފުކޮށްދީފަ. 

ނަޒަރުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ވެސް  ކަމަށް  ބަލަންޖެހޭނެ  އަދި  ކަންކަން    އިތުރަށް  އެ 

މި ވާހަކަދައްކާލެވުނު   ދެންމެ  ގޮތެއް ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް ގެންދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަންތަކާ ގުޅިގެން މި އެއްބަސްވެވުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަޔާނެއްގެ ސިފައިގައި އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން  

ކޮމިޓީ އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލިޔުން  ސިޓީއަކުން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހިމެނޭގޮތުން  ސުވާލުތައް  އުފެދޭ  އަށް 

ޢަމަލުކުރާނީ. މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން   ޓަކައި. އެހެންކަމުން، މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ޖަވާބެއް 

  ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގެންފި. ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ނިންމަމުން ދަނިކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ފުރުޞަތަކަށް

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާމުޙައްމަދު ނި މެންބަރު ފޭދ  ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި މި ތިބީ. އެއީ ކުރީގެ ހަމަ ބޮޑެތި  

ންދިޔަ ފަނޑިޔާރުން ސުލ ކީ މައްސަލަ އޮވެގެން ބޭރުކޮށްލީމަ ނުކުމެ ހިންގާ  ވަގު ޙުކުމްތައް ފައިސާ ނަގައިގެން ޖަހަމު

ވަކީލުންގެ   މައްސަލަތަކުގެ  ޙުކުމްކުރި  ކުރީގައި  މީހުން  އެ  ތިބީ  މީހުން  އެ  މިއަދު  މަސައްކަތެއްގައި.  ސިޔާސީ 

ފެންނަނީ މި  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  މާ ނުރައްކާތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި. އެއީ އަދި  މިކަމަށް   .

ކައުންސިލުގައި   ބާ  މަޖިލީހުން  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ގުޅިގެން  މިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދަންޖެހޭ.  ޙައްލެއް  ގާނ ނީ 

މީހުންގެ   އެ  ދަނީ  އެ  މީހުން  އެ  ނެތޭ.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ތިމަންނާމެންނަކަށް  ބުނަނީ  ކައުންސިލުން  ބާ  އެދެވުނު. 

ފުލާ އެކަމުން ބަރީޢަވަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން ވިޔަސް މި  ގާނ ނީ ޒިންމާ ނުއު

ޢަމަލުކުރެވޭނެ   ދޭތެރޭގައި  ލޯޔަރުންނާ  ހިންގަމުންދާ  ޢަމަލުތައް  ބޭރު  ސުލ ކުން  މިފަދަ  އިޞްލާޙުކޮށްގެން  ގާނ ނަށް 

މި ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން. ދެވަނަ ކަމެއްގެ  ކޮންމެވެސް އުސ ލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ  
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ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވެގެން އައިސް މި ތިބީ މުޅި މަޖިލިސް  

ންޒަރެއް އަސްލު  އެކީގައި މި ތިބީ ޖުޑީޝިއަރީ އިޞްލާޙުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝިއަރީގައި އިޞްލާޙުވެގެންދާ މަ

ޙަޤީޤަތުގައި ނުފެނޭ. ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބ ލުކުރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓު އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން  

ތާށިވެ   މައްސަލަތައް  ކުޑަކޮށް    12އަހަރު،    8އަހަރު،    6ކޯޓުތަކުގެ  އެންމެ  އޭގެ  ހަމަ  ކަމަށް.  އަހަރުވަމުންދާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއްގައި  ބަލާއިރުގައި  ގެއްލޭ  ވަޒީފާ  ކުޑަކުޑަ  އާދައިގެ  މައްސަލައެއް  ލާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް   

އަހަރުވަމުންދާ މައްސަލަތަކާ މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން   3މައްސަލަ ނުނިމި  

ޓަކަ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ދަށު ކޯޓުތައް  ޖުޑީޝިއަރީގެ  މި  އެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ކޮބައިތޯ އަދި  ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ  އި 

ކަންތައްތައް މިހާރު ގޮއްސަ އޮތީ ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ޖޭ.އެސް.ސީ ހާޒިރުކޮށް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ، އެ މައްސަލަ ވެސް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.    މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުމަށް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދުކުރަން. ދެން   ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު 

ހޯދަން.  ޙައްލެއް  ގާނ ނީ  ފެނޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަންތަކުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ވަކިކުރެވޭ  މި  ކަމަކަށް  މައިގަނޑު 

ވަކީލެއްގެ   ކޯޓަށް  ކުރި  ފަނޑިޔާރުކަން  އޭރުގައި  އޭނަ  ހަމަ  ފެންނަނީ  މާދަން  ފަނޑިޔާރުން  ވަކިކުރެވޭ  މިއަދު 

އެއީކީއެ ދާތަން.  އެކަން  ހައިސިއްޔަތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެނޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ހަމަޖެހޭ  އް 

ޙައްލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ބާ ކައުންސިލުގައި ދެންނެވީމާ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ބާ ކައުންސިލުން އެ ބޭފުޅުންނަށް 

އެހެންވީމާ އޮތީ.  ދަންނަވާފައި  ގާނ ނީގޮތުން  ކަމަށް  ނެތް  ކުރެވެން  ގާނ ނަށް    ،އެކަން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކޯޓުތަކުގައި   ލަސްވާކަމާއި،  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ދެން  ގެންނަން.  ޙައްލު  އެއަށް  ވެސް  އިޞްލާޙުކޮށްގެން 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް   އެ  ބައްދަލުކުރަން  ޖޭ.އެސް.ސީއާ  ގުޅިގެން  ހުރި ޝަކުވާތަކާ  ކަންކަމުގައި  ބައެއް  ހުރި 

ބެލުމުގެ   ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  ވެސް 

ން އަބަދުވެސް އާދޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި ޓްރައިބިއުނަލް  ކަންބޮޑުވު  އޮތް ތަނެއް ނ ން. އެ ދަށުގައި  

އޮންނަ   ގާނ ނީ  ކަންކަމުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް ހުރޭ އެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ 
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މަޖިލީ  ރައްޔިތުންގެ  އޮންނަނީ  މި  ޖަވާބުދާރީކުރުވުން  އެ  ނޯވޭ.  ފެންނާކަށް  ގަވާއިދު  ގޮތުން  ފަހަރުގެ  މި  ހުގެ 

ކަންކަން   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެހެންނަމަވެސް،  މަތިކޮށްފަ.  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  އައިއިރުގައި  އިޞްލާޙުވެގެން 

ގެންނަން   ގޮތުން  އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގާނ ނީ  ހުރީ  އެ  ވެސް އޭގައި ވެސް  ބަދަލުކުރެވޭނެ. އެ އިންތިޒާމެއް 

ބަދަލުތައް ދެނެ އެ ހުށަހެޅުއްވި  ހުރި  މެންބަރު ނިހާދު  ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  ގަތުމަކީ މުހިންމު 

 ހުށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ލަސްވާ އިޝ ގައި އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި   ވަރަށް ފަހުން  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުރި   ބޭފުޅުންގެ  އެ  ޝަކުވާތަކާއި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގިނައިރުވަންދެން  ވަރަށް  ބައްދަލުކުރިން.  ޓްރައިބިއުނަލާ 

ކުރެވިގެންދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި.   އެކްސްޗޭންޖު  ކަމެއް  ހުރިހާ  މައްސަލަތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަކުވާތަކާއި މި 

ވިސްނާވަޑައިގަތުން ރަނގަޅު. ދެން    އެހެންވީމާ، ޓްރައިބިއުނަލް މި  ގެނައުމާމެދުގައި އިތުރަށް  ވަގުތު ދެން އިތުރަށް 

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވީ   މީގެ ކުރީގައިވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބާ ކައުންސިލަށް  އެހެންނަމަވެސް، މި 

ޔަވަޅު، ސުލ ކީ ފިޔަވަޅުގައި ވަކިކުރެވޭ ނ ނިއްޔާ  ވަރަށް ލެޖިޓިމޭޓް ވާހަކަފުޅެއް. ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ފި

ވަކީލުކަމުގައި   ކުއްލިއަކަށް  ބޭބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ވަކިވެފައި  އަމިއްލަފުޅަށް  ނިންމާފައިވަނިކޮށް  ވަކިކުރުމަށް 

އޭރުގައި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއް  ސުލ ކީ  އެއީ  އުޅުއްވުމަކީ  އުޅުއްވާ  ނުކުމެވަޑައިގެން 

އެ  ފާ ފޮނުވާފައި  ސިޓީއެއް  ކައުންސިލަށް  ބާ  މަޖިލީހުންވާނީ  ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ހަގަކުރެވިގެން 

ބޭފުޅުންނަށް އެޅުއްވޭނެ ފިޔަވަޅަކީ، ކުރެވޭނެ ކަމަކީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އޮތީ  

އި އެ ވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ތިއްބަވަނިކޮށްނޭ. އެއީ ވަކީލުން ކަމުގައި  އެ ބޭފުޅުންނާމެދުގައި ސުލ ކީ ފިޔަވަޅު އަޅާފަ

އެ   ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އެ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  އެއީ  ކަމަށް.  ނެތް  ކަމެއް  ކުރެވޭ  ކަމަށްވާތީ  ނ ން  ތިއްބަވަނިކޮށް 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށޭ އޮތީ.  ޖަވާބުދެއްވާފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބ ލު އަދިވެސް ކުރެވެނީ އެ

އިތުރަށް   ގާނ ނުން  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަށް  ތި  ތަންދެއޭ. އެހެންވުމާއެކުގައި  އެ 

ސާފުނުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އިތުރަށް ޔަޤީންކޮށް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް އެކަމާމެދުގައި  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ގޮތުގައި  ގެ 

ކޮމިޝަނަށް   ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ގެނައުމަށް.  ބަދަލެއް  ގެންނަ  ގާނ ނަށް  ދެވިދާނެ  ކުރިއަށް 

ފަނޑިޔާ ދަންނަވައިގެން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  މައްސަލަތައް  ކަންކަން،  ގޭގެ  ރު 
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އިންސާފާމެދުގައި   ލަސްވުމާއި  އަދިވެސް  މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުގެ  ނ ން  އެ  ދެން  ފާހަގަކުރެއްވި.  ކަމަށް  ރަނގަޅު 

މައުޟ ޢުގައި   މި  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ކަންބޮޑުވާތީވެ  އުފައްދަމުންދާތީވެ،  ޝައްކުތައް 

ށްލުމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި  ބައްދަލުކޮ

ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް  

ދުވަހެ ރަނގަޅު  މިކަމުގައި  ކޮމިޝަނާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ސަރވިސް  ނިންމުމަށްފަހުގައި. އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝިއަލް  އް 

ހަމަ   އަދި  ނިންމެވުނީ.  ކޮމިޓީން  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  މައުޟ ޢުގައި  މި  ދުވަހެއްގައި  ކަނޑައަޅާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހަގަކުރެވުނު ނުކުތާއާ  އެއާއެކުގައި ގާނ ނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު އެއީ ވަކީލުންގެ ސުލ ކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެންމެ އެ ފާ

ގާނ ނަށް   ވެސް  ފަހުން  އެއްބަސްވެވިދާނެ  ގޮތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލާމެދު  ގެންނަންޖެހޭ  ގުޅިގެން 

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު. ދެން މި ދެ ކަންތައް. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ވަރަށް  

ޝުކުރިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަގުތު  ގިނަ  މިހާ  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  މެންބަރުންނާއި  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. 
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