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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عل ނަދޫ ދާއިރާގެ  ވަގުތުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ފޮ. މިފެށުނީވަނަ ބައްދަލުވުން    37ޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ޖު  یكم السالم 

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  މް މުޢިއްޒު،  ރި މެންބަރު އިބްރާހީސިރާޖު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ  މެންބަރު މޫސާ

  ޢުދު ޙުސައިން ނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަވިލި   ޢަބްދުލްޙަކީމް، ޝަހީމް هللا ބަރު ޢަބްދުތެރި މެންއިއްޒަތް

ބަހުރި އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި އެ  ދެން އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.

ވޭ  ޔެއް ނުނަ ކަންތައްތަކެއް. އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިވަރަށް ގި  ށްލި އިތުރުކޮށް މިއަދަށްޑި އިތުރުކޮޑެޑްލައިން، ސުންގަ

އަ ރަނގަޅުމެންނަޅުގަނޑުމިއަދު  އެޓެންޑު،  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  ތިއިން  އެޓެންޑު  ކަށް  ވެވިދާނެހެންނެއް.  މިންވަރަކަށް 

ވޯޓު  އެހެންވީމާ ދެންމެ  އާގަޑި،  ކޮމިޓީ  އަދި  ބައްދައެހެން  މެލުވުންތައް ތަކުގެ  ގިނަ  ދިމާ ން  ގޮތާއި  ބަރުންނަށް  ވި 

ވަގުތާ   ފެށޭ  ބައްދަލުވުން  މި  ކޮމިޓީގެ  މި  އައިޖެހި  މަހައެއާއެކުގައި  ވަގުތުތައް  އާ  ތީވެޖެހިގެން  ގިނަ  އެހާ  އެކުގައި 

ހޭދަ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މިންވަރަށްމިވަގުތު  އިއްޒަކޮށްދެވޭ  ކަވުރެ  ގިނަ  މެންބަރުން  ތަކުގައި  ންތައްތްތެރި 

އެހެންވީމާޑައިގެންވައޫލުވެމަޝް މިވަގުތުވަނީ.  އުޅުއްވާފައި  އޮތް   ،  ހޭދަކުރެވޭކަށް  މިވަގުތު  ވަގުތު  އްގެ  ކަމެ  މާގިނަ 

ގައި    1  ،މަ އަޅުގަނޑު ފައްޓާނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުންފުރަތަ  ށްކޮމިޓީއަ  ވެ މިތީލެއް ނުކުރެވޭބޫޤައި އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގަ

ސުޕްރީ ކޯޓުމިވަނީ  ނިންމަވާފައިމް  އަމަލުތަކާ ފު ޚިލާ  އާ ސީއަސާޤާނޫނުވާ  ން  ރވިސް  ސަ  ޖުޑިޝަލް   ތުން ގޮގުޅޭ   

ފޮނުވާފައިވާ ކޮމިޝަނު ދިރާ   ން  އެރިޕޯޓުގެ  މަޖިލީހުސާކުރުން.  ކުރީގައި  މީގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ން  އީ 

މައްސަލަސްކުރެވިފައި ޙުބަ ކޯޓުން ޤާނޫނު  އެއް ވާ  ނިންމާފައި ހުރި ސުޕްރީމް  ޚިލާފަށް  .  ޅޭގު  ކާ މައްސަލަތަ  އަސާސީއާ 

އަދި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުއެއްވޭ. ދެން  ންގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަޅު ހިއުމަން  ތުގެ ތެރޭ އަދި މި މަސައްކަ  އެއަށް  ގައި 

މުޤައްރިރު  ރައިޓްސް ކޮމިޓީ  ބާރުތަކަހުށަހެޅުއް  މަޖިލީހަށްގެ  ށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ވި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 

މީގެ ޑްރާފްޓެއް   ދެން އޮތީ.ތައް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ގޮތަށް ކަން މި  އެކުގައިޓާ ރިޕޯކަމުގެ މައްސަލައިގެއަރައިގެން 

ލިޔެ އެބައޮތް.ވިފައިމިހާރު  ނުކުރެވޭ.    ،އެހެންނަމަވެސް    ކޮމްޕްލީޓެއް  ސުން  ންދެއަދި  މައްސަލައިގައި  ގެ  ގަޑީ މި 

މި ބައެއްކަމެއްގެ ގޮތު އާދެ!  .  ..ތަކުގެއިތޯ ސުންގަޑިކޮބަ  ،ގޮތުގައި ބަރުން، އިއްޒަތްތެރި  ން މެންގެ ތެރެއިސްޙުގައި 

އެބައޮ  ފާހަގަކޮށްފައި  ފާހަ މެ  ،ވޭމެންބަރުން  ސުޕްރީމް ގަކު ންބަރަކު  ވަގުތީ  އެބަވޭ  އުއްތަމަ ރައްވާފައި  ކޯޓުގައި     

ކަނޑައެޅިގެން   ކަމަށް  ނުހުންނަވާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެނގެން  ފަނޑިޔާރަކު  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  އޭރުގެ  އޮތްއިރު 

ހުޙަ  ރުމާއަދާކު ސުޕްރީވާލުވެ  ކޯޓުގެންނެވި  އަލްއުސްތާމް  ޢަބްދު  ފަނޑިޔާރު  އަމިهللا ޛު  އުއްތަމަ    ޅަށްލަފުއް ސަޢީދު 

ން  ލިސްޓުގައި ހިމަނުއްވަން ތި ބޭފުޅު  ފަރާތްފަރާތަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުން.  ޅުވެ ސިޓީތައް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ވިދާ

ކަމެ ދެއްތޯބޭނުންފުޅުވާ  ގޮތުގައި  މި   އާދެ!؟ އްގެ  ވެރިކަން  އޮ  ދެވަނައަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2008ބަރު  މްނޮވެ  11ތީ 

ވާލުވެވަޑައިގެން  ޙަނަޝީދު  މަދު  ޔާގެ މަޤާމަށް ރައީސް މުޙައްހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްވަނަ ދުވަހު ބަދަލުވެ ދިވެ



  

ވި  ށް ފޮނުއް އެ މަޖިލީހަ  އި އްވަޅުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން ކަނޑައަރައީސުފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ  

ކުރީގައި އޭގެ  މަޖިލީހުގަ  ނަމަވެސް  އެ  މެންބަރުން  ދެތިއްބެވި  ފަހު  ކަމަށް  މިގެންދާނޭއި  ތާރީޚެއްގަބުނެ  އި  ގެ 

ކޯޓުދި ސުޕްރީމް  ފަވެހިރާއްޖޭގެ  ޢަބްދުގެ  އަލްއުސްތާޛު  މި  هللا ނޑިޔާރު  ހުންނަވައިގެން  އިސްވެ  ނެވި  ދެންސަޢީދު 

ދިނުމައެއާއި    ސާރަމު  ތުންދައުލަންބަރުންނަށް  މެ ދުވަސްތަކަށް  އެ  ކޯލަވަންސް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޓުން ށް 

ސް ތަޅުމުގައި  ށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިބޭޓުގައި މަޖިލިކޮ  އަސާސީއާ ޚިލާފަށްމިއީ ވެސް ޤާނޫނު ން.ވުމްކޮށްފައިޙުކު

މި ފާހަގަކުރައްވާފަ.ޙުބަ  ވަނީ  މެންބަރަކު  ކަމާމެދު  ސްގައި  ވެސް  މި  ބޭގައި  ދެކިވަޑައިގަންޅުންފުތި  ގޮތެއް.    ނަވާ 

އްވި ކަމެއް ކަމަށް  ފަށް ކުރެއަސާސީއާ ޚިލާޤާނޫނުވެސް   އެ ހަމަ ޑައިގަންނަވަނީ ކިވަރުން ދެމެންބަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ކޯޓުން. މި  3  ސުޕްރީމް  ބަ  ވަނައަށް  ފާހަޙުއޮތީ  ތެރެއިން  މިވަނީ  ސްގެ  އަހަ   2013ގަކުރައްވާފައި    ރުގެ ވަނަ 

ރައްޔިތުން ވޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބެއްއެއްވެތައް  ލީ  އުޒުރެއްނެތި  ، ސް  މަޤްޞަދަށް   އެއްވެސް  ކައި  ޓަ  ސިޔާސީ 

ލިބެމުން ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޮޑު  ނުވަތަ  ބާޠި  މަންފާއަށްދިޔަ  އަހަރު  2013ކުރުން.    ލުކުރިޓަކައި  ރިޔާސީ  ވަނަ  ގެ 

ވެ ކުރުމަކީ  ބާޠިލުކުރި  ޚިލާފަށްސީ އަސާޤާނޫނުސް  އިންތިޚާބު  ގޮކޮށް  އާ  ކަމެއްގެ  މި ފައިވާ  ލީހުގެ  މަޖި  އޮތީ  ތުގައި 

އިއްޒަތަޅު މެންބަރުމުގައި  ފާހަގަކުރައްވާފަ.ތްތެރި  ނުކުއެހެންވީމާ  ން  މި  ތާ، މި  ޤާނޫނުވެސް  ޚިލާފަށް  އީ  އަސާސީއާ 

ކޯޓު ކަމެއްގެ  ންސުޕްރީމް  ދެންކުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ލި  ހިމަނަން  ނެވި  އިއްޒަތްސްޓުގައި    ތެރި ކޮމިޓީގެ 

  ތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެ އޮ  ންބަރުގައި މިނަ ނަވަ  4މިއޮތީ،    އި ގަ  4  ވަޑައިގަންނަވާ. ވެމެންބަރުން އިއްތިފާޤު 

ޙައްޤު  މުގެ  ކީލުން ވާހަކަދެއްކުނާއި ގާނޫނީ ވަޓަކައި ރައްޔިތުން  ޞްލާޙުކުރުމަށްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އި

ދިލުން ނޫގުޅައިގެންފައިވާކަން. އަދި ވަކީނި  ކޯޓުންސުޕްރީމް   ރައްވެހިރާއްނަސް  ޓާމެދު  ން ބޭރުން ކޯޔިތުން ކޯޓުޖޭގެ 

ކިޔަފާ ޤާނޫނުޑެއް  ކަމަށްވާނަމަ  ޖިނާއިފި  ޚިލާފަށް  ދަޢީއަސާސީއާ  ދިއުން.ޢު  އުފުލަމުން  މެދުގައި    ވާ  ނުކުތާއާ  އެ 

މެންބަރު؟ ކިހިނެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތު  ކެބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި  ރުންމެންބައިތުރު    ،ންމި  އެއީ  ދާ.  އިރާގެ  ންދޫ 

މެންބަރު ޙުސައިން،  ންއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ޢަލީ  މެންބަރުގުރައިދޫ  ކޮމިޓީއާ ބްރާހީއި  ން އިއްޒަތްތެރި  ރިޟާ    މް 

އަޅުގަވަޑައިގެންބައިވެރިވެ  ކޯޓުނޑުމެފި.  ސުޕްރީމް  މަސައްކަތަކީ  މިގެންދާ  ކުރިއަށް  މި  މިހާރު  ނިންމާން  ފައިވާ  ން 

ޚިޤާނޫނު ސަރވިނިންމުންލާފަށް  އަސާސީއާ  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭގޮތުން  އެ ތަކާ  ކޮމިޝަނުން  ރިޕޯޓެއް ސް    ކުލަވާލި 

ފޮނުއްވާފައިވަނީ.މަޖިލީހު ކޮމިޓީއަށް  މި  ޑިބޭޓްކުރުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލަމުން،    ދެން  ގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

  އި އެ ރިޕޯޓުގައި ގަ ބޭޓްކުރެއްވުމުއި މެންބަރުން ޑިގައި ތަޅުމުގަލޯސް ފް  މަޖިލިވަހުގެ ދަނީ އެ ދު މިހާރު މި ބަލަމުން މި 

ކަންކަފާހަ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ވެސް  އިތުރުން  އަޅުގަނޑުމެމުގެ  ކަންކަން  ކޮމިޓީގަކުރެއްވި  މި  އެކުލަވާލާ  ން  ންގެ 

އެރި ޤާނޫނު ޕޯޓުގައި  ޚިލާފަށްއަސާއީ  ކުސީއާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ފާހަވާރައް   ކަމަށް  ކަންކަން  ބައެއް    ރެވޭ ގަކު ފައިވާ 

އެއްކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރުކޮށްލުމުގެ ބަސްވެވޭންކަން  ރިޕޯޓުގައި  މި  ކަންކަން  މެންބަރުންގެ      އެގޮތުން  ކަމެއް. 

ސަލަތަކަކީ  ، އެ މައްލާފަ. އެހެންވީމާށްކޮޞާއްޙިމަޢުލޫމާތު    ރިހު   ލްކޮޅުގައިވާނެ ދެން މި ޔައުމިއްޔާއިން ނަގާފައިފައި



  

މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ    ން ކަމަށްވާ ކަންކަބޭނުންރުކޮށްލަން  ޅުގަނޑުމެން އިތުލިސްޓުގައި އަނެވި  ވެސް މި ދެން

އަޅުގަނޑުމެން ލިސްޓުގައި  ކަމަށްވަނީނަމަ  އަޅު  އެކަން  އަދި    3،  2،  1ގަނޑުމެން  އިތުރުކޮށްލަން. މިހާރު    4ވަނަ 

ނަންބަރުގައި  ހިސާބަށް  ވަނަ  މެންބަހު އެއީ  ގޮއްސިން.  ވާ  ތިއް  ،ރުންރިހާ  މެންބަރުން  އޭރުގައި  ބެވި 

ތިތިފާޤުވެވަޑައިގެން އިއް ލި     ހަމަ  ވެސް  އިތުރުކުރަންޖެއިނީ  ޤާނޫނުސުޕްރީއަދި    ހޭ ސްޓަށް  ކޯޓުން  އަސާސީއާ  މް 

ނިންމާ ނިންމުންތަކެޚިލާފަށް  ދަންނަވާލީއަޅުގަނޑުމެ  އް.ފައިވާ  މި  އިތުރަށް  ވާހަކަ  މި  ކޮމިޓީއާ    ދެންމެ  ން  އަލަށް 

ދެ  ކައި.ޓަ   މާތަށްމަޢުލޫމެންބަރުންގެ  ވި  ގުޅިވަޑައިގެންނެ ގެންދިއެހެންވީމާ،  މި  ނަންބަވަ  4ޔައީ  ންމެ  ރުގައިވާ  ނަ 

ޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި    ޞްލާޙުކުރުމަށްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިއާއި ދިވެހިރާއް  ޔާރުގެނުކުތާ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑި

ވަކީގާ ވާހަކަދެއްކުނޫނީ  ނިގުޅައިގެންލުން  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ޙައްޤު  އެއީމުގެ    އާ އަސާސީ ޤާނޫނުވެސް    ފައިވާކަން. 

އިފި  ޑެއް ކިޔަޔިތުން ކޯޓުން ބޭރުން ކޯޓާމެދު ފާޖޭގެ ރައްވެހިރާއް ލުން ނޫނަސް ދިއަދި ވަކީޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަން.  

،   ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާޢީއެއީ ޖިނާ  ކަން.ވާ އުފުލަމުން ދިއަޢު ދަޢީއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޖިނާކަމަށްވާނަމަ ޤާނޫނު

ބަޔާންކޮށްފައިއަސާސީޤާނޫނު ޖިނާގައި  ނުވާ  ޢީވަނީ  ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ކުށެއް  ގޮތުގައި  ކަން  ކުށެއްގެ  ކަމުގައި 

ދަޢީނާޖި ނުވާޢު  އެހެންނަމަތަކެއް  ބޭރުންއުފުލޭނޭ.  ކޯޓުން  ޖިނާ  ވެސް  ފާޑުކީމަ  އުފުލާފައިވޭ. ޢުދަ  ޢީ ކޯޓަށް    ވާތައް 

ގައި އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކައެއް މި  މުތަޅުވެސް  ސްގެ  މި މަޖިލި   ،މާންވީނޑުގެ މައްޗަށް ވެސް އުފުލާފަ. އެހެގައަޅު

މި މެންބަރުން    ނުކުތާގައި  އެ  ޤާނޫނުސުޕްރީވެސް  މިވަނީ.  ކޯޓުން  ޚިލާފަށްމް  ކަމަށް    އަސާސީއާ  ކަމެއް  ކުރެއްވި 

ހިމަނަ  ށްކަމަ  ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ލިސްޓުގައި  އެ  ދެކިވަ  .ނަންވަނީނަމަ  ޚިޔާލު ވަނަ 4 ؟ނީޑައިގަންނަވަކިހިނެއްތޯ   .  

ކަމަށްތުފާތަ ނެތް  މި  އި ބަލާފަ  ވުމެއް  ހިމަނާލަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވަނީނަމަ    ޚިޔާލު ވެސް  އޮތް  ތަފާތުވުމެއް 

އޮތް  އިވަނައިގަ   5  ކޮށްލަވާދެއްވާ. ދެންއިޝާރާތެއް ވާރި އަފްރާޝީޑރ.  އެއީ  .ޕޮއިންޓު  މި  ޢަލީގެ  ހުމާމުގެ  ޘުމް  ން 

  ކޮށް ޓަށް ފޮނުވާފައިވަނިމް ކޯސުޕްރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި ސިޓީ،  އެދި ރަސްމީ ގޮތެއްކުމް ނީއްވުމަށްޙުމަރުގެ  މައްޗަށް

ޝަރީ އެ  ހިނ އަދި  ދިއަތް  ކަގަމުން  ކޯޓުގެ  އެ  ވެސް  މައްސަލަ  އުންޓަރުޔައިރުގައި  އެ  ގޮސް  ކައިރީގައި  އިގެން 

މީޑިއާގަވަ އަދި  މައްސަ ނިކޮށް،  މި  މަސައްކަތް،  މި  ފެންމަތިވެފައިވަނިއި  އިސްލާމީ  ލަތައް  ވެސް  ތާ  ޢަޝަރީކޮށް 

މެހުމާޚިލާފަށް   ޤާނޫނުމް  ވެސް  މި  ޙުކުމްކޮށްފައިވުން.  ކޯޓުން  އެ  ޝަރީރުމަށް  އިސްލާމީ  ތާ  ޢަ އަސާސީއާ 

ފާޚިލާފަށް ޑިބޭޓުގައި  އޮތީ  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ  ކޮށްފަ.ހަގަކޮށްފައިވާ  އާނ   ؟ކިހިނެއްތޯ 

މެންބަރު   ރިޟާ.  ހީއިބްރާއިއްޒަތްތެރި  އިބްރާހީޒަތްތެއިއް  އާދެ!މް  މެންބަރު  ރިރި  މި  މް  އެއްވެސް  ތާގައި  ނުކުޟާ 

އަޅުބައިވެ ނެ  ގެގަނޑުމެންރިވުމެއް،  ބައިވެރިވުމެއް  ނިންމުމުގައި  ތަނާނިންމާ  ގޮތަށް  ނަވަން  ޑައިގަންލުވެވަޟި ތް 

ކަ އިޝާރާތެއްމަބޭނުންފުޅު  އަޅުށް  ރެކޯޑަށްކޮށްލީމަ  ފާ  ގަނޑުމެން  އެކަން.ޓަކައި  މެން  ހަގަކޮށްލީ  ބަރަކު  އެއްވެސް 

ޔާ އަޅުގަނޑު މި  ތުރުން ނެތިއް ގެ އިޟާމް ރިރި މެންބަރު އިބްރާހީއިއްޒަތްތެތިރާޟެއް މިކަމުގައި ދެން ނެތިއްޔާ  ޢުއި

ޕޮއިންޓްސް   ދެންނެވި  މި  ހަމަ  ތެ ނުކުވެސް  ހިމަނާއަޅުށް  އަރެތާތަކުގެ  ފެނިވަޑައިގަން  ލަން.ގަނޑު  ނަވަންޏާ  އާދެ! 



  

ދެންހިމަނާލަން    ،ހިމަނަން )ހ  މި  ނިންމަން.  ނުކުތާ  6  (އޮތީ  މިވާ  ކޮމިޝަން   .ގައި  ސަރވިސްގެ  ގެ  ސިވިލް 

މަކަށް ހުންރައީސަ ރައްޔިތުންގެ  ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް  އެ  ޅިގެ ގުނިންމުމާޖިލީހުން މައްސަލައެއް  ނަވާ  ން 

ދިވެހި ހިނގަމުއްޖޭރާ މައްސަލަ  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ކޯޓުގެ ދި ންގެ  ސުޕްރީމް  އޭރުގެ  ދުވަސްވަރު  އުއްތަމަ    ޔަ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާއަކަށް ސިޓީ  ކަށް ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު އޭރުގެ ރައީފަނޑިޔަރަ

ފަނޑި އުއްތަމަ  މުޚުތަޔާފޮނުއްވާ  ފަނޑިޔާރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  އަދި  އަދުނާސިރާ  ބޭފުޅުންނަމް  ދެ  އެ  ށް ންއާ 

ފުޅަށް އަމުރެއް ނެރުއްވާފައިވާ  ޅުން އަމިއްލަ ފަނޑިޔާރުން ސިއްރިއްޔާތުގައި އެ ބޭފުދެން ތިއްބެވި   އި އެނގުމަކާ ނުލަ

ފޮ ސިޓީފުޅެއް  ދަންނަޓަ  މަޢުލޫމާތަށް  ވިއޭ.ނުއްކަމަށް  ނުކުތާކައި  މި  ފް  ވަން.  މަޖިލީހުގެ  ފާގަލޯ ވެސް  ހަގަކުރީ  އި 

ޖިލީހަށް ވެސް މި ދެންނެވި  އަދި މަ  މީގެ ޑޮކިއުމަންޓްސް ވެސް ލިބިފައިވަނީ.  އަޅުގަނޑު. އަޅުގަނޑަށް، އަޅުގަނޑަށް

އޮފީހުން ފެކްސް    ކޮމިޓީއަކަށް ނޭ ގަނޑުމެން ހިމެޅުއަ  ކުރީ ޞާއްޙިނާ  ގަނޑުމެންކުރައްވާފައި އަޅުޑޮކިއުމަންޓު ރައީސް 

ދެން ވެ   އޭރުގައި.  ރެކޯޑުގައި  އޮފީހުގެ  ހުންނާނެރައީސް  ރެ  .ސް  ހުންނާނެ.ކޯޑުމަޖިލީހުގެ  ވެސް  އޭރުގައި    ގައި 

ފަނޑިޔާއެކަން އުއްތަމަ  އޭރުގައި  ގޮތަކީ  އަލްއުސްތާޛު ރަކަށް  ވީ  އަހުންނެވި  ފާއިޒަ  އިތުރު  ޙްމަދު  އަދި  މި  ށާއި 

އެނގިވަޑައިގަތުމަ ފަނޑިޔާރުންނަށް  ބައެއް  ނުލަކާ ދެންނެވި  ތިއްބެ   އި   އަމިއްލަދެން  ފަނޑިޔާރުންތަކެއް  އަށް  ވި 

ޙީދު  ވަޒު ރައީސް އޮފީހަށް ޑރ.އިމަދު ފާއުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙް  ންދެ  ނީ.ނެރުއަމުރެއް  މުގައި  ނަގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓު

ތިމަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ފޮނުވަނީ  އޮފީހުން  ރައީސް  ބޭންނަހުންނެވިއިރުގައި  ތިމަން  ނަށް ފުޅުންމެން، 

ކަމެކޭ  އްބެވި ފަނޑިޔާރުންތައް ކުރައްތި  ދެން   އިނުލަ   ކާ ވަޑައިގަތުމައެނގި ،  އެހެންވީމާމިއީ އިނގޭތޯ.  ވައިގެން އުޅޭ 

ރުންތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ  ގެ ފަނޑިޔާސުޕްރީމް ކޯޓުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިވެސް ޤާނޫނުޤައަޅުގަނޑު  

މިއީ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމެއް. ދެން ކަމެކޭ އެހެން ދަންނަވާކަށެއް.  ކުން ކުސުޕްރީމް ކޯޓަ ނޭނގެ  ބަރުންގެ  މެންރެއްވި 

ބޭނުންވޭ.   މިކަމުގައި  އިއެއް  ދެންޚިޔާލުފުޅެއް  މިއަކަށް  މެންބަރަކު  މި  ނުޟުތިރާޢުވެސް  ވެސް  ކުރައްވާތީ  ނުކުތާ 

ހިމަނާލަންއަ ތެރޭގައި. ދެން  ޅުގަނޑު  ނުކުތާތަކުގެ  ދެންނެވި  ނުކުވަ  7  މި  މިއޮތް  ކޯޓުން  ނައިގައި  ނައިފަރު  ތާއަކީ 

ޒިނޭ ދިވެ ކުރި  ޙުކުމް  ސުޕް ހިރާއްޖޭގެ ގެ  ބާޠި  މްރީ  ކުރުން.ކޯޓުން  މެންބަރަކު    ލުކުރި  ކޮން  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ފާހަގަކުރެ ނުކުތާއެއް  ޑިބޭޓުގައި  ދެންމެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމެއް.  އްވި  އަޅުގަނޑުމެން  ރެއާދެ!  ކޯޑުގައި  އޮފް 

ހެން  ހޭ އެ ކަންކަމާ ބެ  ވަނީ މިގޮތަށް ހިނގާ  ޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުގައި މިތެރި މެންބަރުން ފާޒަތްއްވާހަކަދައްކާލިއިރު އި 

ލް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު  . އެއީ ފައި އެއްގައި އެބައޮތޭ މި ވެސް ހިމެނޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށްތާހެން ނުކުމާއްދާއެއް، އެ 

މައްސަލަތައް  ހިނގާ  ނުނާފުކުރުޢުއިސްތި  ކޯޓުގައި  އެހެއުފުއްލަވައިގެން ފައިލް    އިލަ މަކާ  މުންދާ  ނިންމަވަ  ން  

އެހެންވީމާންމެވެމުނި ރިޕޯޓުގައި.  މި  ހިމެނިފައި  އެބަހުއްޓޭ  ވާހަކަ  ވަކިން  ،ގެ  ނުކުތާ  ނެތް  ލު  މި  ބޭނުމެއް  މުގެ 

މި ގޮތަށް    ނިންމުން ، މި  ހެންވީމާށް ދެކޮޅު ނުހައްދަވާތީވެ އެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މިއަކަމަށް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި 

މި.   ޒިނޭގެ  ނަ  7މި ދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ  ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ންބަރުގައި މިވާ ނައިފަރު ކޯޓުން ކުރި 



  

ފާ ކުރުން  ބާޠިލުކުރި  ކޯޓުން  ނުކުސުޕްރީމް  ވަކިން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ގޮތުގައި  ހަގަކުރި  ނުހިމަނާ  ތާއެއްގެ 

އެހެން ނުކުތާއެއް މީގައި    ،ފަދަ އެހެން މާއްދާއެއް ހިނގާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭއިއެ ބާވަތުގަވެސް އެކަހަލަ  ހެންނަމައެ

  ދީޤުކުރެވި ޞްއަސާސީ ތަނޫނުޤާ  އު ގައި މިވަނީ އަވަނަ ނަންބަރު  8ނިންމީ.    ޅުގަނޑުމެންހިމެނިފައިވާތީވެ އެގޮތަށް އަ

ރޭ  ލުކުރަންމަޢަ ކޯޓު  ސުޕްރީމް  އިންތިޤާލީ  އުފެދުނު  ދަގަފެށުމާއެކީގައި  ދާއިމީ  ންނޑު  ހުޅުވައިގެން  ކޯޓު  ވަރު 

ލުފުޅުގައި މި  ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވުން. އާދެ! އިއްސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް 

ހިނގާފަ  ކަމެވެސް  ކޯޓުއިވާ  ސުޕްރީމް  ވަގުތީ  ބޭ އް.  އެ  ކޯޓުތަކަށް  ން  އެ  އަލުން  ނުޖެހޭނެ  އްޔަޢަފުޅުން  ނުކުރަން 

ތިމަގޮތަ ދާއިށް  ފަނޑިޔާރުންނަކީ  ނޫނިއްޔާ  ޖަސްޓިސް  ފަނޑިން  އަމިއްޔާރުންމީވެފައިވާ  ގޮތުގައި  ލަފުޅަށް  ގެ 

،   އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައިވޭ. އެހެންވީމާޞާއްޙިފަރާތްތަކަށް    އޭރުގެ   ސަރުކާރާއި ދައުލަތާ ވާހަކަ    ނިންމަވައިގެން މި

ގޮތުގައި  އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި ކަމެޚިލާފު    އަސާސީއާޤާނޫނު  ސްވެ އެމިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި   އްގެ 

ބަރުން ވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު  ގިނަ މެންބަރުންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. އަދި ހުރިހާ މެންގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  އަޅު

  9މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްލާނަން.  ސް  އް ނުކުރައްވާތީވެ އަޅުގަނޑު މި ނުކުތާ ވެޟެތިރާޢުއި  ،އިންކާރެއް ނުކުރައްވާ

މި  ފެށުނު    2008ބަރު  މްނޮވެ  11  އޮތީ   ގައި  އިތުރުކުރު  5ގައި  ރިޔާސީ  ސުޕްރީމް  އަހަރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަށް 

ނިންމުން.ކޯ ނިންމި  އެއީ    ޓުން  ދައުރު  ރިޔާސީ  ދަ   5އާދެ!  ނިންކުރެއްވުމަށްދިގު   އުރުއަހަރުގެ    މް ސްޕްރީ  މުމެއް 

ދު  ޙީ ވަޑރ.އި  ންވާ ގޮތުގަ ހަނދާ  ގަނޑުދުވަހެއް އަޅު  7  އިތުރު  .ނގޭއެ  ށްގަނޑުމެންނައަޅު  ވާކަންފައިވާޓުން ނިންމަކޯ

  ރު ކޯޓުން އިތު  ޚިލާފަށް ސްޕްރިމް   އާ ސީނޫނުއަސާޤާދުވަހެއް    7  ރޭގައި އިތުރު ތުގެ ތެ މުއްދަ  އިރު ހުންނެވި  އި މުގަވެރިކަ

ގެ  ޑުމެން މި ރިޕޯޓުގައި ނުކުތާއެއް ޅުގަނވެސް އަމި  ،ނީ. އެހެންވީމާވެއް ގަކުރެފާހަ   ބަރުންނަށް މިމެން   ކަމަށްކުރެއްވި 

ފާހަ މެންކުރަން  ގަގޮތުގައި  އިއްތި  ނަށްބަރުންހުރިހާ  އެހެންނަވާޑައިގަވެވަޤުފާވެސް  ނުކުތާތައް  ،  ންވީމާ.  މި 

ރިޕޯއަޅުގަނޑުމެ ޖޭ.އެސްޓުން  ސްޕްރީ  އާ ޤާނޫނުއަސާސީން  .ސީގައި  ނިންމެ  މް ޚިލާފަށް  ނިންމެވުންތަކުގެ  ކޯޓުން  ވި 

ގޮތުލި އެސްޓެއްގެ  ފާހަގަކުރެ  ގައި  އިތު ކުތަނުކުތާ  ނުވުބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގެ  ކޮމިޓީގަނރަށް  ވެސް  ޑުމެން  ން 

އޮތީ   މިދެން ނެ. ންނާލަން އޮއެކުލަވާ  ޓު. ދެން ރިޕޯންމީން ނި ގަނޑުމެކުރުމަށް މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުއިތުރު

ކަނޑައެޅުން. އަޅުގަނޑުމެން  ސުންގަޑި  ލިއެއީ  ކޮމިޓީއަށް  ބައެއް ބިފައި ގެ  ޚާ  ވާ  ގައި  ގޮތެއް  ޞަ އްމައްސަލަތައް 

މައްސަ ސިޓީ މަސައްކަތްލަތަކުގެ  ސުންގަތަކުގެ  އަޅުކުރާނެ  އެ ޑިއެއް  މިއަދު  ނިންމާލެވޭނެ    ގަނޑުމެން  މަސައްކަތް 

ބަލައި އި ކަމަށް  މިގެން  ސުންގައަދައްޔެ  ކަށް  އެހެންނޑި  މައްސަލަތަކެއްގެ.  ވަރަށްގިނަ    ، ވެސްނަމަ ޑައަޅާފައިވާނެ 

އެ ސުންގައަޅުގަނޑުމެން   ހުށަހަޅަން  ޑިމިއަދު  އެބަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުން އެ  އިތުރުކޮށްލުމަށް  ކަމަށް  އިއްޒަތްތެރި 

ރެއިން  ލާނަން އޭގެ ތެއިނަވައަޅުގަނޑު ދަން  މާނަން.މެން އެގޮތަށް ނިންގަނޑުއަޅުވަނީނަމަ    ންނަވާ ކަމަށް ރުހިވަޑައިގަ

  17  ،16،  15،  14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1  ހިމެނޭ  ގައި މި، މި ލިސްޓ15ު

އެބައިން  ގައި މައްސަލަތަކު  އާ  16  ،އެހެންވީމާ ؟ކީކޭތޯ  .ވެސް  މިހިރަ  ސުންގަހަމައަށް  އަގެ  ޅުގަނޑުމެން  ޑި 



  

ހަ  މިއިތުރުކޮށްލަން. އެއީ   މަންޑޭފްއަންނަ  !  ދެ އާ ؟ ކޮން ދުވަހެއްތޯށްލަން. މަންޑޭއަކީކޮރުއިތު  ގަޑިއަށް ސުންތާގެ 

އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ ދެންމެ  ހުރިހާ    މި  ،  ގޮތުގައި  ސުންގަގެ  ކެއް ލަތަމައްސަދަންނަވާލި    ރ ބަ އޮކްޓޯ  28ޑީގެ 

  ރ މި ބަ އޮކްޓޯ 28! ދެއާ، އިތުރު އެއްވެސް ! އާދެ ؟ޑައިގެންތޯކަމަށް ރުހިވަފުޅުން އެ ބޭ ން ތި ށަހަޅައެބަ ހު ޑުނގައަޅު

މަދެން ސުލައްސަނެވި  އަޅުޑީންގަތަކުގެ  ގޮތުގައި  އިއްގެ  ދެން  ހުށަހަޅަނީ.  މިއަށް  މެ  ތެރި ޒަތްގަނޑު  ންބަރުން 

ކަމުގައި  އެއީ ސުންގައް ނުކުރައްވާތީ  ޟެރާއިޢުތި ފުޅެއް  އެބައޮތް ސިޓީ  ގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ޅުއަކަނޑައެޅީ.  މި  ޑި 

ކޮމިޝަނުސަ  ލްޑީޝަޖު ތަ. އެއީފައްވާނުން ފޮރވިސް  ވަބާކާރެއް ރާ ޖުރި ބޭރުގެ  ނިމެނީ.   މި   ،ވާންނަޑައިގައްޖެއަށް 

ރވިސް  ސަ  ލްޑީޝަށް ޖުއްވުމަބައްދަލުކުރެ  އާގެ ކޮމިޓީމެންޑުއަޅުގަނ  ވާންނަޑައިގައްޖެއަށް ވަކާރެއް ރާބާޖުރިބޭރުގެ ތަ

އެދިކޮމިޝަ ކޮމިޓީގެ އަޅު  ވެޑައިގަންނަވާތީ ވަނުން  މެންބަރުން  ގަނޑުމެން  ބައްދަލުކުރައްވަ ރބަ އޮކްޓޯ  20  ން  ގައި 

ވާފައި މިވަނީ  ޝަނުން ފޮނުއްރވިސް ކޮމިސަ  ޝަލްޑީދެ! ޖުއާޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮއޮންނަނީ.    ވާ ކަމަށް މިފުޅުބޭނުން

ފަނޑި ކުރިމަތިލާ ޤާމަ  އެ  އި ކުރުމުގަންޔައްޢަޔާރުން  ކޯޓުތަކަށް  އެ  މުތަކަށް  އަދި  ސެސްފަރާތްތައް  ގޮތާއި  އެ  ކުރާނެ 

ޕަޔާރުންފަނޑި އެޕްރައިޒްރފޯމަގެ  އުސޫލުތަންސް  އެކަން  ކުރާނެ  ފަށައި   މަލީޢަކާއި  ކޮމިގަތުގޮތުން  ޝަނަށް  މަށް 

ދެއްވުފަންނީބޭނުންވާ   ލަފާ  ފަނޑިޔާރުންނާ  ހުށަހެޅޭގުޅޭގޮ   މަށާއި،  ބެލުތުން  މައްސަލަތައް  ސުލޫކީ  ހަރުދަނާ    މަށް 

ގާއިމު އެހީތެރި މަރުކު އުސޫލުތައް  ވޮށް  ޑީގޝިން ވެދިނުމަށް  ޖުޑީޝަލްކުސައްކަތްމަ  ސީގައި.ޓަން  ރިފޯރައްވާ  މް   

  25އިން    20  ގެ ރ މަހުބަ ގާ އޮކްޓޯމިހިނ  މް ކަލޮބް  ޓެއިންސްޑްލްގޯ  މިސް މާޔާ   ލު ނީ ވަކީނޫޓް އަދި ގާރއެކްސްޕަ

ދިވެހިރާއްޖެއަ ހަމަޖެހިފައެނެވުމަށްއަށް ވަޑައިގެންށް  އަދި    ނާއެކި ބޭފުޅުންގުޅޭ އެކި  ކަމާފުޅުގައި  ރުދަތު  މި  ވެ.ވަނީ 

ބަރ  ކްޓޯއޮ  20ފައެވެ. ވީމާ،   ވަނީ ނިންމާމްކަލޮބް  ޓެއިންސްޑްލްވުމަށް މިސް މާޔާ ގޯ ބައްދަލުކުރެއް  ކާސަސާތަމުއައް

ށް  މަ ދެއްވު އިސަވަ ހަމަޖައް ވޭނެ އިންތިޒާމު ކުރެބައްދަލު  އާ ލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީތަ ދުވަހު ތިޔަ މަޖިވާ އާދީއް 2019

އެހެންވީމާ ދެންނެވީމެވެ.  ކޮމި  ،އެދި  ބޭފުޅާޓީ އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެ   އާން  ހުގައި  ދުވަ  ބައްދަލުކުރަން 

އްސަލައެއް  މަ  .ންދަށް ގެންއަކުރި އި ސަ ހަމަޖައްޑުމެން އެ އިންތިޒާމު އަޅުގަނވަނީނަމަވާ ކަމަށްއިގަންނަވެވަޑައެއްބަސް

އަޅުއެހެންވީމާއާދެ!   ؟ތްތޯނެ ކޮމިޓީނގަ،  ކުރިން  ޑުމެން  މިގޮތަށް  ހަމަ  ގެންދަންއަނިންމީ    އާ ޅާބޭފު  މި  ށް 

ބޭފުޅުންބައްދަލު އިދާރީ  ޖަވާބެކުރުމަށް.  މިކަމުގައި  ޖު  ކޮމިޝަނަސަ  ލްޑީޝައް  ދެއްވާ ރވިސް  ނޑުމެން  ގައަޅު  ށް 

އެކޮމިޓީ ކަނޑައަޅުއްވަ  ން  ވެސް  ވަގުތެއް  އަދި  ތި  އިދުވަސް  ހޯއްދަވާ  ރަނގަ  އެ  ވަގުތެ ބޭފުޅުން  އް  ޅު 

ޕޮއިންޓަކަފޯހޯއްދަވާލަދެއްވާ.   އަޅުގަނކަލް  އިދާރީ  ށް  ހީވަނީ  ދެއްފުޅުންބޭޑަށް  ބޭފުޅަކު  ޓީގެ ކޮމިތޯ.  ހެން  އިދާރީ   

އަޅުގަނޑުމެވާ.  އްދެހަމަޖައްސާލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ފަހުގެ  އެއެންމެ  މަޖިމި    ޓެންޑުން  ރައްޔިތުންގެ  ލިސްގެ  ވެލަނީ 

ވާތީވެ  ކަށްތަންހުރި ސިޓީގުޅު  އާން ކޮމިޓީކެއް އަޅުގަނޑުމެވަރަށްގިނަ ސިޓީތަ ލިބިފައިވާ  ށް  އަކޮމިޓީ އެ  ންއްމު ކޮމިޓީޢާ

ކޮމިޓީއަށް  ތް  އެބައޮ މައްސަލަ ތަކުސިޓީ  މި  ،ންވީމާ. އެހެކުރައްވާފަޑުރފޯވަމި  އެޓެންގަނޑުއަޅު  އަށްގެ  ވުމަށް  ޑުމެން 

ކަނޑައެޅުންޑިސުންގަ ތާ ހަމަ    .އެއް  އަޅުޚުރީއެއްކަލަ  ލާނީ.  ގަނޑުމެ  އެ   .ރބައޮކްޓޯ  28ން  ގައި  ޚު ތާރީ  އޭރުން 



  

ނިއަޅު ނުނިންމުނަސްސްމުނަންގަނޑުމެންނަށް  ބަލާނީ.  އެދުއެދުވަހަކީ    ،  ކަމަށް  މީގެ  ރަބަކްޓޯއޮ  28ވަސް  ކީ 

އަޅުގަނސުންގަ ކަމަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްމެދުގައި    ޑައެޅުމާކަނ  ޑުމެންޑި  އެބަޟެ ރާއިޢުތިތެރި  !  އާދެ ؟އޮތްތޯއް 

މެންބަރަކު އިޢުތިރާމެންބަ،  އެހެންވީމާ  .ރބަ ޓޯއޮކް 28 ؛އެއްވެސް  ނެތީމާޟެރުންގެ    މި   މެންގަނޑުއަޅު  އް 

ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ  ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ  ގަހިސާބުން އަޅު  ކަމަށް ނިންމީ. މިހާ  ޑްލައިންމައްސަލައިގެ ޑެ

 ށް.ރުންނަހުރިހާ މެންބަ

_________________ 

 




