
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   51  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

1920 ބަރުނޮވެން 17  

 

 

 

(1 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 10:15 

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެށުނީ. ބައްދަލު  51ޝަރީގެ  ޖުޑި`.   މި  މި  ށްވުމަވަނަ ބައްދަލުވުން    ޅަނގު ހެންވޭރު ހުތިއްބެވީ    ހާޒިރުވެ 

ލަޠީފް  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ދާއި ހިންނަވަ ، ޙަސަން  ، މަޙްމޫދު  ޖީހާންމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ  ރު 

މުޢިއްއިމެންބަރު  ގެ  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ   ،ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރި ދާއިރާގެ  މަތިވެ، ޒުބްރާހީމް 

ދާއިރާގެ   ޙުސައިން އިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ  ޢަލީ  ދާއިރާގެ  އަދި    މެންބަރު  ސަޢުދު  މެންއިއްޒަތްތެރި  ވިލިނގިލި  ބަރު 

މިއަދުޙުސައިން މަސަ.  އަޅުއްކަތެ  ގޮތުގައި  މިމަ  ތަފުރަ  ،ންނަށްގަނޑުމެއް  ގޮތުގައި  އޮތީ   މަސައްކަތެއް 

އާ ފަރާތުން  ންޖޭ.އެސް.ސީއަށް  މަސަވިއުއިންޓަ  ރާތާފަ ހޮވާ މުންގެ  ގަވާއި އްކަތްކުރުންކުރުމުގެ  މަޖިލީސް  ދު  . 

އިންޓަވިއު ކަނޑައެކު ބުނާގޮތުން  މިހާރު  އުސޫލުތަކެއް  އިންޓަރުމުގައި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަވޭ.    ވިއު ޅިފައި 

ގެން ބޭމައުދިކުރިއަށް  އެންމެފަހުން  ބައްދަށް  ނިންމާފައިއްވުނު  ކެނޑިޑޭޓަކާލުވުމުގައި  ޝަކުވާއެވަނީ  އޮތް  މެދު  އް 

ސަބަކަމު އެކަމުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެ ޝަކުވާއެއް  ވަނީނަމަ  ހާޒިރުކުރުންސާ  ބު ގައި  ފުރަތަމަ  އަދި  ފުކުރުމަށް   .

ރިފަރެލެ މީކެނޑިޑޭޓެއްގެ  ގޮތުގައި  ހުށަހަޅާއް  ވަނީނަމަ    ވާ ފައިހަކު  މަޢުލޫމާތު    ށް ލަރިފަރައެ  ކަމުގައި  އެކަމުގެ 

ދިކުރުމަޞާއްޙި ފުރުޞަތެއް  ވެސް  ކުރިއަށްގެންދާ  އިންޓަ  ،ސުވާލުކުރުން  ކެނޑިޑޭޓުންނާ  ފަހުނުމަށްށް  ވިއުކުރުން 

ޕެނަލުން  ށް  ކަމަ  ނުވާމަހަ  ޠުގެ ޝަރުނޑިޑޭޓެއްކެ  އް ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެހެޅިގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަ

އަޙްމަދުއެ  މާފައިނިން ޒުބެއިރު  އެއީ  ހަޠުޝަރު  .ގ.މަލްވިނަ /މަނިކުބަވޭ.  ސަބަމަނުވާ  ކަމަ  ބަޔާންކޮބެއް  ށްފައި  ށް 

ހުށަ  ސެޓްފިކެޓު  އަދި  ބުނެނުހަޅާފައި  މިވަނީ ސީ.ވީ  . އަދި  ނުވުން  ފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވުމާއި އިޢުލާނުގައި 

ޕާޓީއެ ރަޖިސްއް ސިޔާސީ  ޖަވާބުވެފައިވާ ރީ ޓްގައި  އިލެކްޝަނުން  ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ގައި  ވާތީ 

ޝަރުބަޔާންކު ހަމަނުވުޠުރާ  އެ  ސަބަބުން  ޝަރުފަރާ  މުގެ  ވަނީ  ކަނޑަޠު ތުގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއް  ހަމަނުވާ  އެޅިފަ.  

  އި ވާއިދުގަން މަޖިލީސް ގަ ނަވާލަން ބޭނުކަމަށް ދަންބަރުންގެ ސަމާލުހަމަ މެންކުރިން އަޅުގަނޑު    ފެށުމުގެވިއު  އިންޓަ

  ޓަވިއުކޮށް ނިމުމާ ނޑިޑޭޓު އިންންވޭ ކެ ކޮށްފައި ދެބައި ވޯޓު ބޭނުވާ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ތިންބައިމިހާރު ބަޔާންކުރެވިފައި 

ސް  ވެ  އް ޞަތެރުފު   މުގެހެޅުޅުމަށް ހުށަ ނީނަމަ އެ ނަމެއް ތަލިބޭ ކަމަށް ވައެ އަދަދު ނު  އި ހާއިރުގަޓަށް އަ އެކީގައި ވޯ

  7.  މެންބަރުން  7އަކީ    2  އި ފަތިންބައި ކޮށް  އެކުވުމާނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ދިހައެއް ކަމަށް

ވޯޓުންމެންބަރު ކުރިއަށްގެރަމެކޯރުންގެ  މެންބަ  7،  ގެ  ލިބިގެން  ވެސް  އް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ންދެވޭނީ. 

ނިމުމާ މަޑުކޮށްދެއްވުމަގައިކޮމިޓީހަމައަށް    އިންޓަވިއު  ވަރަށް  އެދުމެއް. އެހެންވީމާ،  ކީ  އެދޭ  އަޅުގަނޑުމެން   ބޮޑަށް 

ޝަކުވާ ފު  އެންމެ މިކުރަނީ  ހާޒިރު  ކޮމިޓީއަށް  އިޢުލާނުކުރި ހުށަހެޅުމަ  ރަތަމަ  އެމުއްދަތުގަ  ށް  ޝަކުވާއެއް    އް އި 

އެބަވޭ ފާއިމި /ރަންފަހިމއ.  .ލިބިފައި  ގޮތު  ޒާރުފަތު  ހު  .ންގުޅޭ  ފަހެޅިށަޝަކުވާ  އިބްރާ  އަލްއުސްތާޛު  ހީމް  ރާތަކީ 

މާ، އަޅުގަނޑުމެން  . އެހެންވީބަބު ސާފުކުރުންރުކޮށް ސަޒި ށް ހާޓީއަފިޒް ކޮމިޙާފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވީމާ،  ފިޒު.  ޙާ



  

ކޮމިޓީއަށް   ކުރިއަށްޙާމިހާރު  ދެން  ހާޒިރުކުރާނީ.  އިއްޒަތްތެރި  ދާނެންގެފިޒް  ސަބަބުޙާ ؛ގޮތަކީ  ށް  ބަޔާންކޮ  ފިޒުގެ 

. ދެން އިއްޒަތްތެރި  ންވާލަގެ ފުރުޞަތު ހުޅުފުކުރުމުކަމެއް ސާބަރުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މުމުން އިއްޒަތްތެރި މެންނި

އެ ފާހަގަކުރާ މެން ބޭނުންވާ ކަންތައް ސާފުވުމުން    ބަރުން  ފާހަގަކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން  ފިޒަށް  ޙާކަމެއް 

ބޭއެ  އިންޓަވިއު   ބަލާކަންނުންވާ  ސާފުކުރަން  ކަމަށް  ނިމުނީ  ފަރާތް  ރިފަރެލެ  ފައިތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގޮތުގައި  އް 

ޖަހާއިރަށް އަޅުގަނޑުމެން    11ނެވުން އެދެން.  ންދެއްވުމަށް ދެއިގެންފިޒު ކޮމިޓީއަށް ވަޑަޙާވީމާ،  ންއެހެހާޒިރުކުރާނީ.  

ކިއިފައިވިއުއިންޓަ އަޅުޖަހާއި   11ތީ  ވާއަށް  އިންޓަރަށް  ވަގުއަށް ވިއުގަނޑުމެން  ކިއިށްތަ  އެހެންވީމާފައި    11،  ވަނީ. 

އަޅުގަނޑުމެ  ޖެހުމާ ކޮމިހަމައަށް  ދެން  މަޑުކޮށްލާނީ.  މަޝްވަރާކޮށްލާނީން  ކުރިއަށްގެންދާނެ މި  ޓީގައި  ބައްދަލުވުން     

ރެކޯޑުގޮތާއި ދަ  އޮފް  ވީނަމަވެސް.  މެދު  އިތާއުސްމް. އަލް މްޢަލައިކުށްފަހު( އައްސަލާ)ވަގުތުކޮޅަ  ކަމުގައި    މް ބްރާހީ ޛު 

ކޮމިޙާ މި  ހާފިޒް  މި  މަޖިލީސް  ޓީއަށް  މާއްދާ   201ގެ  ދުގަވާއި ޒިރުކުރެވުނީ  )ރ( ވަނަ  ދަށުގެގެ  މިނިވަން    ން 

ހުށަހަޅަން އެއް ހުށަހެޅުމުން  މުންގެ ޝަކުވާންއާ  ،މުއައްސަސާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލީމާ ޝަކުވާއެއް 

ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާވާން ޝަކުފަރާތު  ތިފައިވާތީ.  ޝަކުވާއެއް  ކުރިމަތިލާ  ގަވާއިދުގަ  މަޖިލީސް  .ފައިވާތީއެއް  ގޮތުން  އިވާ 

އާކެނޑިޑޭޓަކާ ޝަކުވާންމުންމެދު  ތެރެއިން  ކަމުގައިގެ  ހުށަހަޅައިފި  އެ އެއް  ހާޒިރުކުރުމުގެ    ވަނީނަމަ  ފަރާތެއް 

އެ  ޚްތިޔާރު އި ހާޒިރުކޮށް  ލިބޭ.  އެބަ  ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅިޝަ  އެބަ  ރުޞަތު ފު  ގެ ނުމުދިށްބަޔާންކޮސަބަބު    ކުވާއެއް   

ގަވާއިދުގަ އެގޮތުން  ޝަކުވާއެއް    ކުރަނީބަޔާންމި  އި  ލިބިދޭ.  ދޭންވާނެމިނި  5އެ  ފުރުޞަތެއް  ކަމަށްޓުގެ    އެކަމާ    

ބަބު  ން ސަޓަށްފަހު ތި ފަރާތުމިނި  5އަޅުގަނޑުމެން އޭގެފަހުން އެ    .ޅިގެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތައް ފާހަގަކުރުމަށްގު

އެއްވެސް  ތްއްޒައިކުރީމަ  ންޔާބަ މެންބަރުންގެ  ކަމަސުވާތެރި  އޮތް  ފުރުށްލެއް  އެ  އަޅުގަނޑު  ޞަތު  ވަނީނަމަ 

ފުރުއެހެންވީމާ،  ނަން.  އަރުވާ އަޅުގަނޑު  މި މިހާރު  ހުށަ  ޞަތު  ޝަކުވާ  ސަބަބު  ދެނީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  ހެޅި 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް. 

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ ފިޒްޙާއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަލް

އަޅުގަނޑުމޫސާ ސިރާޖު. އެނގި  ބަރު ތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް  !އާދެ  އެ ޝަކުވާ  ލައްވާނެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

އަޅުގަނއެއް ގޮތަކަށް  މަ  ޑާވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތަކަށް  ނޫއެއްވެސް  އޮތްކަމެއް  މިދެންނެވީ  ކަމަކީ.  އެން  ޞްލަޙަތެއް 

ކަހަ  އަޅުގަނޑާ ހުއެއްވެސް  މައް ތެއް  މަޞޫލަ  މައްސަލައަކީ.  ސަލައޮތް  ނޫނޭ  މޯލްޑިވްސް  އެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީ 

ސަރ އަޅުގަނޑުމެން  ޕޮލިސް  ފަރާތާވާހަވިސްގައި  ފާއިޒާ  ،ކަދައްކާ  މޯ   މިރްފަތު  އެ  ޕޮލިސް  ގުޅިގެން  ލްޑިވްސް 

  ކަ އަދި  ވާހަގެލައެއްތް މައްސަރިއިރު ދިމާވެފައި އޮތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކު  އެއެއީ  ފަރާތް    އާއި ނުވަތަ އެ   ސްސަރވި

މިވެނި  ކަނޑާލީ  މައް އެވަޒީފާއިން  ސަބަބުތަކެއްގެ  އަޅުގަނޑު ޝަކު ޗަށޭވެނި  އިންނާނީ. ފައިވާއެއް ހުށަހަޅާ ކިޔާފައި   

އިންޓަ  އޭގެ އެހެރމާނައަކީ  ވަކިވީ.  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައެއްގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ގްރިޓީ  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  ންވީމާ، 



  

އެ  ،ތެއްމަޞޫހު   ސްއެއްވެނޑުގެ  އަޅުގަ މައްސަ   ފަރާތާ   އަޅުގަނޑާއި  އޮތްއެއްވެސް  އެކަމަކު    ކަމެއް  ލައެއް  ނޫން. 

އަޅުގަނޑަށް އޮތީ  އޭ  ވެސް  އެނގިފައި  މަޢުލޫމާތު  ހަނގެ  ގޮތުދާންއަޅުގަނޑު  އަހަރު  2011  ގައިވާ  ދި  އަ  ވަނަ 

  ނެތް. އެކަމަކު   ނެއް ކެއް ހަނދާތަ ޚުރީޅަކަށް އޭގެ ތާރަނގަވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ.    2012

އެކަން   އަޅުގަނޑު  މިދެންނެންކުރުމުގެ  ޤީޔަވެސް  ފާއިޒު  މިރުފަތު  މިގޮތުން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއަށް    ވި 

ހު އަޅުގަށަހެޅިފަނަން  ވާހަކަ  އޮތް  ޚަބަރުންނާއި  އި  އައަދި  ނޑަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން  ޅުގަނޑަށް  އެހެނިހެން 

އައެނގި ކޮންފަ ވާޅުގަނޑުގެން  ކަންތައް  މިދެންނެވި  ރިސޯސަރނީ  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތުން  ތައް  ސްމުކުރުމުގެ 

ޔަ  ންބޭނުންކޮށްގެ އަޅުގަނޑު  ޤީއެކަން  ޔަންކޮށްފަ.  ތި  ންޤީ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެނގޭ  ދަންނަވަން  އެކީގައި  ކަމާއި 

ހުށަހަ އޮތްބޭފުޅުންނަށް  އޮތް  މި    ،ޅުއްވާފައި  އޮތް ޝަކުވާގަ ހުށަހަޅާފައި  އެފަދައި  އި  ވަޒީފާއިން   ން    ، ފަރާތް 

ޕޮލިމޯލްޑި ސަރ ވްސް  އަދާކުރަވިސްސް  އޭރު  ވަޒީފާއިންގައި  ސުލޫކީކޮށްފައިވަކި  މުންދިޔަ  މައްސަލައެއްގެ  ވަނީ   

ކޮންޑަސަ އޮފް  ބޭފުޅުންޚިލާފު  ކްޓާބަބުން. ކޯޑު  ތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  އެވެގެން  މޯލްޑިވްސް    ނަށް  ކަންކަން 

އޮޅުންފިން  ރާތުގެ ފަ ވިސްރ ޕޮލިސް ސަ ބާރު ގާނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވޭ. ދެން    ފުޅުންނަށް އެތި ބޭލުއްވޭނެހެން.  ހަމަ 

ހުށަ   ގެންތޯ އްވެކީ ޝަކުވާ  ސަބަބަކީ ގަނޅުއަ؟ ހެޅީއަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ޖުޑިޑު  ޖުޑިއިޝަރީގަ  ޝަރީގެ  ، 

ޖުމަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ  އަދާކުރޭތޯ  މަސްއޫލިއްޔަތުޑީޝަރީތައް  ދައުގޮތު  ބެހޭ  ތަކާގެ  މުއައްސަސާއެއްގައި  ން  ލަތުގެ 

ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްރާތެއްގެ ކިމިޝަނެއްގައި ހުންނަ ފަ ހުންނަ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކޮ ކަމަކީ    ބައިގައި 

ނު  ހުށަހެޅުހުށަހެޅުނު، އޭރު  ގުޅިގެން    ތުގައި މިރްފަތު ފާއިޒާ ގޮ  ގްރިޓީ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ރފަރާތެއްގެ އިންޓަ  އެ

އެ ޝަކު އިންޓަ  ވާއަކީ  ގެ ރ ފަރާތުގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މައްސަގްރިޓީ  މައްސައްލޭފަދަ  އެ  އެހެންވީމާލައެއް  ،  ލައަކީ. 

ޝަކުވާ އެ  އަދި  ހުށަހެޅިގެން  ޝަކުވާއެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމެއް  އެފަދަ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  ޤީޤުކޮށް  ޙުތަ  އަޅުގަނޑު 

ވަޒީފާއިން ބެލި ހުންވަކި  ގެން  ފަ ކޮށްފައި  ޖުޑިނަ  މަސްއޫޝަރީރާތަކީ  އަތުލިއްޔަގެ  ނުތޯ ދާކުރޭތައް  ބޮޑު  ކުރޭތޯ   އެ   

ގޮތުވެ ވާލުޙަ   ލިއްޔަތާމަސްއޫ މެންބަރެއް  ކޮމިޝަނެއްގެ  އޮންނަ  ހުންނަގެން  ފަރާތެއް ގޮތުގައި އަގައި  ޅުގަނޑު  ންޖެހޭ 

 ހުށަހެޅީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާ އެ ޝަކުޓަކައި އަޅުގަނޑު މަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއްވެސް ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަ

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

އެ ފިޒްޙާ  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ފުކަމުގައި    ޞަތަށް އެދޭ ންބަރަކު ފުރުމެވެސް އިއްޒަތްތެރި  އް.  ރުޞަތު  ވަނީނަމަ 

ރު  ތެރި މެންބަޒަތްއް. އަޅުގަނޑު އިއްށް އެދޭ ފަރާތްތަ ތަގެންދާނަން ފުރުޞަ . ނޯޓުކުރަމުން އަޅުގަނޑު  ލާނަންއިހުޅުވަ

 އަރުވަން. ތު  ފުރުޞަށް ލަޠީފަޙަސަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 



  

.  މެއްކަ  ގޮތުން ދެތިން ސާފުކޮށްލުމުގެ    .ވާލަން ދަންނަލެއްޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެތިން ސުވާ   ވަރަށްބޮޑަށް

ކަރަތަމަފު ގާ  ޒާފާއިތު  މިރްފަމަކަށް    ނަމަވެސް  ގޮތުން  ރަތިމާގެ  އެކަހަލަ  ޚްމަތް  ނަމަވެސް  ގޮތުން  ތްތެރިކަމުގެ 

އޮވޭތޯ  އެއްވެސް ދަންނަވަ؟ ގުޅުމެއް  އެއްކޮށް  ސުވާލު  ދެތިން  އިނގޭއިއަޅުގަނޑު  ގުތޯލާނަން  އޮވޭތޯ .  އާއި    ޅުމެއް 

އަޅުގަނޑު    ،ކަމެއް  އެއްވެސް  ލައް އެކަހަ މެރިކަޅިވެން އެއްވެސް ރު. ދެންތޯގޮތަކުއަދި މިރްފަތު ފާއިޒު ދަންނަނީ ކޮން

ކަމުގައި    ޅުމެއް އޮތުމުގެ އިތުރުން އިނގޭތޯ. އަދި ނެތް އެކަހަލަ ގު އަދި ބައްދަލުވެން   ކޮންމެހެމިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ

  ވޭ ކަދެކެ ރަށް ވާހަވަ  ކާގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަ ވާނެ ސޯޝަލް މީޑިޔާނަވިޔަސް ވެސް އެނގިވަޑައިގަން

ބައްދަލުޙަޤީ މުޢާމަލާތްކު އެ   .ސްވެ  ނުވެ   ޤަތުގައި  ގޮތަކުން  އެއްވެސް  އެކަހަލަ  ހުރިތޯ ހެންވީމާ،    އެ އާއި    ރެވިފައި 

 ށްލަން ބޭނުންވަނީ.  ކޮސާފު އް އެ އެ؟ ންތޯތުގޮގުޅޭ  ކޮން ކަންތައްތަކަކާ އެއީ  ވާނަމަ ވިފައިކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް.ފިޒަޙާ ރުޞަތު އަރުވާނަންފު

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ފިޒްޙާއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަލް

އެއްވެސް ކަހަލަ    ނޑާގޮތަކަށް އަޅުގަ  އަޅުގަނޑު އެއްވެސް .  ފްޠީލަސަން  ޙަ  ބަރުންމެއިއްޒަތްތެރި    ޔާ ޝުކުރިއް  !އާދެ

އޮންނަ   ނޫންބޭފުގުޅުމެއް  އަޅުގަނޑާއިފާ  ރްފަތުމި  ޅެއް  ދިމާވެ  ވެސްއެއް  ޒަކީ.  ހުގޮތަކަށް  ވެސް  ބޭފުރި  ފައި  ޅެއް 

މަސަ  ނޫން އަޅުގަނޑުގެ  ގޮއަދި  ދާއިރާގެ  ދާގަތުއްކަތުގެ  މަސައްކަތުގެ  ވެސް  ތެރޭއިރާއި  އެއްވެ ގެ  ވެސް  ސް  ގައި 

އަޅުގަނޑާ މުޢާމަލާ  ގޮތަކަށް  ކުރެވިއެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ތެއް  ފާއިޒަކީ.  މިރްފަތު  ނޫން  ފަރާތެއް  އޮތް  ފައި 

މިރްފަތު އެއްވެސްމެދުއަޅުގަނޑާ އަޅުގަ ނުވަތަ  ރުޅިނޑާ  ފާއިޒާއި  އެކަހަވެރިކަމެއް  މެދު  ކަހަލަ ނުވަތަ  އެއްވެސް    ލަ 

ދިމާވުމު އޮންކަމެއް  ކަމަގެ ފުރުޞަތު  ޤަބޫލެއްށް އަޅުގަނާނެ  ވެސް  ޅުގަނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަނޑު  ކުރީގައި  ނޑު 

ހަމައެކަނިޝަކުއެ  ދެންނެވިހެން   ހުށަހެޅީ  މި  ބޭފުޅުން  ވާ  ތި    .ގޮތުންރުމުގެ  ކުރޓުއެލަ އެކަން  ނަށް  ތި  އެއީ 

ގެ އޭގެ އަސްލަކީ  އެއްފައި އޮތް ޝަކުވާ ހަޅާށަހު  ށްގެ އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަންނޭނ

ވާ  ތޯކޮބައި އޮތް  އަސްލެއް  އަޅުގަޤީޔަ  ކަން  އެ  ކައެއްތޯހަ ނުވަތަ  ޤަބޫލުކުރާންކުރުމަކީ  ބޭފުޅުންގެ އިގޮތުގަ  ނޑު     ތި 

މިއްމަސްއޫލިއްޔަތެ އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތު  .  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް  މައްދަންނަވަނީ  ބިނާކޮތަކުގެ  އެއީ  ޗަށް  ށް 

. ށްންކޮޤީނީ ތި ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ އެކަން ޔަވަގަނޑަށް ހީޤީޤީ ވާހަކައެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުޙަ  ، ގަޅު ވާހަކައެކޭރަނ

އެއް  ދެން ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުގެ  ފާއިޒާމިރްވެސް  ރުޅިވެ އްއެ  ފަތު  ނުވަތަ  ރިލޭޝަނެއް  ކަހަލަ  ނުވަތަ  ސް  ވެރިކަމެއް 

ގުޅުމެ ކަހަލަ  ކުނެތް  އްއެއްވެސް  މިދެންނެވިހެން  ރީ .  އާދެތަނަމިވީ  ނެތް   ވެސް  އެއް ބައްދަލުވެފަހަމަ  ގައި    ! ކަށް. 

 ޝުކުރިއްޔާ.  



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ފު މެންބަރަކު  ނުތަނެ  ނަވާވަޑައިގަންއެދިށް  ތަކަޞަރުއެއްވެސް  އައް  އިއްޒަތްފެނޭ.  ހަމަ  ވެސް  ތެރި  ޅުގަނޑު 

ޙާފިޒުއަޅު  އަދިއެކީގައި    އް ނެތުމާގެ ސުވާލެންމެންބަރު މިވަގުތަށް  ފަރާތުން ބޭނު  ގެގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ންވާ 

ލިބިފައިވާތީ  މިންވަރަށް  ކުރުކޮށްލާނަން.    ބޭނުންވާ  ވަރަށްބޮޑަ  ތީދެއްވީޑައިގެން  ވައަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރު  ށް  ހަމަ 

 ން.  އަދާކުރަ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ފިޒްޙާއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަލް

   އިނގޭތޯ. ބޮޑަށް ށް ރަޝުކުރިއްޔާ ވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އަށް  ޕޮލިސް ސަރވިސް  ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް   ޝަކުވާއާ ތް ހުށަހެޅި  އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާއަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ  

ގުޅޭގޮތުން    އަށް ލިބިފައިވާ ކަމާއި އެކަމާބާވަތުގެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީ   މި  ން ރާތުވާނެ ކޮމިޓީގެ ފަވާފައިސިޓީއެއް ފޮނު

ޕޮ ޑިމޯލް ސަރ ވްސް  ރެކޯގެ ވިސްލިސް  ފާހަޑު  ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    .ގަކޮށްދިނުމަށްގައިވާ    14އެގޮތުން 

ސްޕްރިޑެންޓުގައި  ބަރުނޮވެމް އޮޗީފް  ޔޫނުސް    ޕޮލިސް  ސޮޞަފް  ސިޓީއެއް  ބާހު  އެ  އިކޮށް  އެބަވޭ.  ފޮނުވާފައި 

ބަޔާގައި  ޓީސި މއ.ންކުމި  މި ފާޟީ އަލް/ރަންފަހިރަނީ  ފާއިޒަކީ  ލާ    9ޖަނަވަރީ    2007،  ންޖަނަވަރީ  2007ރްފަތު 

ފެށިގެން   ދުވަހުން  ދުވަހާ  20ޖޫން    2010ވަނަ  މި ސަރ  ވަނަ  އަދާކޮއި  ގަވިސްހަމައަށް  މީހެކޭ.  ފައިށްވަޒީފާ  ވާ 

ވަކިފާއިރްފަތު  މި ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  މި  ގާނޫނު ކޮށްފައި ޒު  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  މާއްދާއިން  ވަނަ    69ގެ  ވަނީ 

ކޮންޑަކްފުލު އޮފް  ކޯޑް  ކޯހުންގެ  އަދި  އޮޓު  އެތިކްސްއާޑު  ސަބަބުންނެވެ.  ޚިލާފު   ފް  ށް  އަޅުގަނޑުމެންނަވުމުގެ 

ށް ޓަކައި  ލޫމާތަމެންބަރުންގެ މަޢު  އެހެންވީމާ،.  އީމި  ރާތުން ލިބިފައިވާ ސިޓީއަކީސްގެ ފަ ވި ރލިސް ސަލްޑިވްސް ޕޮމޯ

މި ރިފަރެލެމެން  އަޅުގަނޑު  ދެންލީ.  ދަންނަވާ  ހަމަ މިޓީ  ސި  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި ޙުސައިން    ގެއްދެން ހާޒިރުކުރާނީ 

ރެފަރެ   .ޑޭޓުކެނޑިއަމްރު   ގޮލްއެޙުސައިން އަމްރުގެ  މިހަޅާހުށަތުގައި  އް  . މީމްއިން ޝަވަނީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސަ ފައި 

ތު  ލިބިފައިވާ ފަރާތް މިވަގު މި    ތުގައިއް ގޮލެފަރެޅުގަނޑުމެން ރި. އަރުކޮށްދިނުމަށްމު ހާޒިއެހެންވީމާ، ޙުސައިން ޝަމީ

ނެރުހާޒި ކަމަވެވެން  ފާހަގަކޮށްފަތް  ރިފަރެލާއަޅުގަނޑުމެ  ވާތީއި ށް  ކުރިއަށްދާނީ  ދެން .  އިނުލަ  ން    އެހެންވީމާ، 

ކެނ ތަރުޑިއަޅުގަނޑުމެން  ކެނޑިޑޭޑޭޓުންގެ  ހާސު  ންނާޓުތީބުން  އެންމެނީޒިރުކުރާވާލުކުރުމަށް  ފަރާތް    .  ފުރަތަމަ 

ދަންނަވަން.  ށްކުރުމަހާޒިރު އަމްރު  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް   އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަށް  ޅުގަނޑުމެން  އަ  .ޙުސައިން  މި 

މިޙުސައިން ހާޒިރު  އަމްރު  ސަ ކުރެ    ޖުޑީޝަލް  ކޮވުނީ  ތެރެއިންއާ  މިޝަނަށްރވިސް  މީހަކު  މުންގެ  ން 



  

ކުޢައް ގަ.  ގެ މަރުޙަލާއަށްވިއުރ އިންޓަ  ވެ ވާތީފައި ރިމަތިލާޔަންކުރުމަށް  (  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ  201ގެ  ވާއިދުމަޖިލީސް 

މި އިންކޮމިޓީބަޔާންކުރަނީ    ގައި  މަވިއުރޓަން  ޝަމުޤާ ކުރުމުގައި  ފު ޠުރުގެ  ކޮ  ފަ ރިހަމަވާ  އެ  ންމެ  ވެސް  ރާތަކަށް 

ކަން ނުވަތަ  މީހަކަށް ލިބިގެންވާ  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ   ކާޤާމަ އެ މަ  ،ންކަންވަތަ ނޫމީހަކު ޤާބިލުކަން ނު   ކަށް އެ މަޤާމަ

  އޭނަގެ   އަރުވަންކުރި  އެ ދާއިރާ   ،ކަން ނުވަތަ ނޫންކަންތުން އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ހުރި ގުޅޭގޮ  އެ ދާއިރާއާ  ،ނޫންކަން

ތަޢާއޮތް   ގޮތުންނާ  އްވުރާޞައްމު  އެބެހޭ  ތަޢާރު  އި  އަމިއްލަ  ދިނުމަށް  ފެމީހެއްގެ  ފުރުޞަތެއް  މިނި  10އް  ޓުގެ 

ޙުސައިކަމަށް  ދޭންވާނޭ މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މިދެންނެވި  .  އަރުވަނީ  މި  އަމްރަށް  މި  ގަވާއިދުގައި  ން 

ޓަކައި  ބަޔާންކުރާ   އަރުވާނަންރުޞަފު  ޓުގެމިނި  10.  ޞަތުފުރުފުރިހަމަކުރުމަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެތެއް  ންވީމާ،  . 

 .   ފުރުޞަތުށް ޙުސައިން އަމްރަ

 

 :  އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުންސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

މަ ކަމަކަށް ތި ބޭފުޅުން އިޞްލާޙީ  އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ފުރަތަ  އްރިރުޤަތެރި މުޒަތްމް އިއްޢަލައިކުއައްސަލާމް

ބުރަ މަސަ    ކުރައްވާ ތަކުގައި ތިމަސައްކަތް އަދި  އްޔަތުން  އިސިހަ  ޔިތެއްގެރައް  އްމުޢާމިއަދު  އްކަތްތަކަށް  ހައްސާސީ 

އަޅުމަ ދެން  ދަންނަވަން.  ކޮންމެބެ  ގަނޑާރުޙަބާ  ގޮތުން  ތަޢާރުވަވެސްހޭ  ދޭނަން.ރެއްގެ  ފުރި އަޅުގަނޑު  ފެއް  ހަމަ  ގެ 

ރޯޝަން އެޑްރެސްއަކީ  ދާއިމީ  އަމްރު.  ޙުސައިން  ދެން  ލެވިލިމާ/ ނަމަކީ  އަޅުގަނޑު  ފު.  ތަޢުލީމީ  ރަތަމައިނުން 

ށް  ހަމައަ   އާ  7ން ގްރޭޑް  ން. އަޅުގަނޑު މާލެއިގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދޭނަވެސްވަރެއްކޮންމެގޮތުން   ބެހޭ  ބެކްގްރައުންޑާ 

ހާސިލުކުރުމަޢުލީތަ މިމު  ދެން  އީސްޓުށްފަހު  ކަމަޑްލް  ޤައުމެއް  އެޑިޔުކޭގެ  ސެކަންޑްރީ  ކުވެއިތުގައި  ގެ  ޝަން ށްވާ 

އެއަށްބަކީބާ ފުރިހަމަކުރީ. ދެން  އަހަރު އި  ދޮޅު  މާލޭގައި  އަޒްހަރު  އަލްމިސްރުގެ    ފަހުމަސައްކަތްކުރުމަށްވަންދެން  ފަހު 

ޑިގްރީ   ބެޗަލަރސް  ޑިގްސިޙާޔުނިވަރސިޓީން  ބެޗެލަރސް  ބަސިލުކުރީ  ޙާރީ  ލުކުރީ.  އަދި  ޔޮލޮމައިކްރޮ  ޖީ 

ޔޫ.ދާއިރާއިގެ  ޖެނެޓިކްސް މާސްޓާރސް  އެއަށްފަހު  މި  ..ވީ.އޭންއެ   ވީ ން.  އަޅުގަނޑުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް    ދެންނެވި ދެން 

އިތުކުތަފިކެޓުސެޓް ޓްރެއިނިންގެ ގެ  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮގުރާމުތައްރަށް  އެ    ހުންނާނެ.  ހަދާފައި  ޕޮލި ވެސް  ސް  ގޮތުން 

  ނަށް ންނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެމައިގަ  އިޕޮލިސިންގ ކޯސްގަ  .ސްކޯ  ންގރު ޕޮލިސިއި ތްކުރިވިސްގައި މަސައްކަސަރ

އަދި ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް.    ނިކޭޝަން ސްކިލްސްއާއުކޮމި  އި އާ  ސްކިލްސް ދެވުނީ ގާނޫނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން  އިކިޔަވަ

އޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ތަކެއްގްއިނިނޓްރެސްޕަވައިޒަރީ  ތުރުން  އި  ދެން  ދެންދީވެސް  ސައްކަތުގެ  މަ  ފައިވަނީ. 

ކުވެއިދާއިރާއަ އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރު  އެޑިޔުކޭސެކަ  ތުންށް  އޭރުގެ  ނިން  ޝަންންޑްރީ  އައިސް  ރީ އޮފް  މިނިސްޓްމާފައި 

ވަރކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން   އޮފިސަ ޕަބްލިކް  ޕްރޮޖެކްޓު  ސެކްޝަނުގެ  އިންޖިނިއަރިންގ  ގޮތުގައި  ގެ  ރެއް 

މަސަދޮގާތްގަނޑަކަށް   ކުރިން ސްކޮލަރޝިން  ރުމިސް  ށް އްކަތްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑަޅުއަހަރު  ލިބިގެން  ދެންނެވި    ޕް 

ބެ ބެ  ސްޓިކްޖެނެދެން  ރީ.  ސިލުކުޙާޗެލަރސް ޑިގްރީ  ގޮތަށް  ޑިގްރީދާއިރާއިން  އައިއްސަ  ޙާ  ޗެލަރސް  ސިލުކޮށްފައި 



  

ޑީސިކްފޮރެންމަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑު   ފޮރެންސިކް  ލެބޯޓްރީގައި.  ޑީ.އެން.އޭ  ގޮތުގައި.  ނަލިސްޓެއް  އެ  .އެން.އޭގެ 

އެތާ މަނދެން  މަ ކުރިއިރުސައްކަތްގައި  ފޮރެއިގަގައި  ގޮތެއްގައި  ޑިޕަރޓުމަންޓުގަ ނޑު  އަޅުންސިކް  ނޑުގެ  ގައި 

މި ޑީ.އެ  މަސައްކަތަކަށް  އެނަލައިންނަނީ  ހެން.އޭ  ޑި  މާ ދުސިސް  މެދެން  އޭގެޕަރޓުމަންޓުގެ  ން  އިތުރު  ނޭޖުމަންޓު 

ކުށްތަ ކޯޓާ  ކާބޮޑެތި  އޮއެކްސްޕަރ  ގުޅިގެން  ކުމާއި  އުދިން  ދޭޕީނިއަން  ޓް  ބޮޑެތި  އެކުލަވާލެވޭ    ށްތަކާދެން  ގުޅިގެން 

ޓީތަ މަސަޙުޤީޤު  އޭގެ .  ރުމާކަތްކު އްމުތަކުގައި  ޚާއްޞަ  ދެން  މަސައްކަތްތަކުޚާއް  ކުރި  ،ތެރެއިން  ތެޞަ  ރޭގައި  ގެ 

ހެހަނދާ  އަޅުގަނޑުއޭރުގެ   އަދި  ގޮތުގައި  ބެހޭ ގާނޫނުންވާ  އައި ހެ އަޅުގަނޑުމެއޭރު  ،އްކާ  ފަރުމާކުރަމުން  ކާ  އްން 

ގުޅޭ ކަންތައްތައް    ހެކިތަކާ   ސިކް ރެންފޮ  ،ގުޅޭ  ންސިކާ ދެން ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ފޮރެ  ޖޫދަކަށް ނާދޭ. ވުގާނޫނު    ބެހޭ

މަސައް ނަގައިގެން  ޓީމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގެކަތްކުރިން.  ވެސް  ފަނޑިޔާރުންއިތު  ދެން  ފޮ ރުން  ސިކް  ރެންނަށް 

ޓަގޮގުޅޭ  ހެކިތަކާ އަހުލުވެރިކުރުމަށް  އޭގެ  އް ހިންގުމާމުތަކެ ގުރާޕްރޮ   ކައިތުން  އޮފީހުއިތު  އަދި  ޕީ.ޖީ  ލީގަލް  ރުން  ގެ 

ވެސްއޮފިސަރުން އަޅުގަނޑު  އް ޚާސެޝަންތައް  ވާނީ  އަޅުގަޑުމެން  ނަށް  ފޮރެންސި އިހަމަ  ޞަކޮށް  ހުރެގެން  ކް  ސްވެ 

އަހު  ކާހެކިތަ ނަގައިމުގެ  ލުވެރިކުރުވުގުޅޭގޮތުން  މައިގަ  ފައިދީސެޝަންތައް  އެއީ  ދެން  ގޮތެއްގަހުންނާނީ.  އި  ނޑު 

ސަރޅުގަނޑު  އަ އުޅުނުއިރު ޕޮލިސް  ކުރި  ވިސްގައި  މިހާރު  މަސައްކަތްތައް  ދެން  ޕް.  މިއީ  ރައިވެޓް  އަޅުގަނޑު 

 ނަނީ. އަން މި ކުރަމުން ތް ކަމެނޭޖުމަންޓު ދާއިރާގައި މަސައްކުންފުންޏެއްގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގައިން  ސަޙުއްޔާ  ޝުކުރި ކުރިއަމެން  ނޑުއަމްރު.  ސުވާލުތަކަބަރުމެންގެންދާނީ    ށްދެން  ފުރުޞަތު  ންގެ  ށް 

މެންއަރުވަން. ކޮން ވެސް  ބަމެ  ގަވާއިދުގައި ފާހަގަކޮށްރުޞަތެޓުގެ ފު މިނި  10ރަކަށް  .  އެބަވޭފައި  އް ސުވާލުކުރުމަށް 

ނޯއެހެ މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީށްލާނަންކޮޓު ންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  ހަ.  އަރުވަމު މަ  މާ،  ފުރުޞަތު  ން  ތަރުތީބުން 

މަވާ ފަރާތްތަކަށް   ފުރިހަޠުމުގައި ޝަރު ޤާ)ބ( ގައި މަ ވަނަ މާއްދާގެ  201ރަނީ ންކުގަވާއިދުގައި މި ބަޔާގެންދާނަން. 

މެ ކޮމިޓީގައި  ވާލުކުރުމަށްސު ހުންބަރުންނަހިމެނޭ  ފުރުޞަތު  މަށް    ވާ ފުރިހަމަ   ޠުމުގެ ޝަރު ޤާޅުވާލަންވާނޭ. އެގޮތުން 

ށާއި  ސުވާލުކުރުމަ  ،ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި  ވާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި ފަހަޅާނަން ހުށަ  ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން   ،ކޮމިޓީގެ

ދި މެންބަރަކަށް  ގައިނުމުޖަވާބު  ދޭންވާނޭމިނި  10 ކޮންމެ  ފުރުޞަތެއް  ޓުގެ  މިނި  10، އަޅުގަނޑު  . އެހެންވީމާޓުގެ 

ފު މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އަރުވާނަން.  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ   ދާއިރާގެ  ރި މަތިވެ  ރުވަނީ އަ   މި   ޞަތު ރުފުރުޞަތެއް 

 ށް.ޒަރީރަ ޙަސަން މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޙަސަން ޒަރީރު ންބަރު ރި ދާއިރާގެ މެމަތިވެ



  

 ފަދައިން ފުނޑާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ  ދެންމެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.  ށްޙަބާ ޙުސައިން އަމްރަ. މަރުރިރުއްޤަ އްޔާ މުޝުކުރި

ނަގަޝަރު ނިޒާމު  ފޮމަށްހުޖެކޮޅަށް  އި ޢީ  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ޓަކައި  އު  އިގައިއްމީދެއްނި  ޙަޤީޤަތުގައި    ޙަށް ޞްލާ 

ފާނު ނިކުދިނީ. މަ  މި  ށްވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ  19ޖެއް  ބޮޑު ޕަސަންޓޭ  ކަށްގިނަ މެންބަރުންތަކަރާ  ކުކަތްމަސައް

ރަ ވަޑައިގަންނަވަނީ  މަޖިލީހަށްއްޔިތިޔަ  މެންބަޢާ  ތުންގެ  ފަރާރެއްމު  ޢައްއްގެ  ގޮތުގައި ތުން  މެންބަރެއް  .  ޔަންކުރާ 

ފުވެރި  ޞާއިންރި  ވެޢަދުލު  ގެތަކުން  ށް ފަނޑިޔާރުޒާމު ހަރުދަނާކޮނި  ޢީރުލަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަ މަ ސުވާގެ ފުރަތައަޅުގަނޑު

ފޯހުކުމް މި ތަކެއް  މިހާރު  އިތުރަށް  ޓަކައި  މަސައްލަތަށްވުޙާ ހުރި    ރުކޮށްދިނުމަށް  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ކަތްތަކަކީ  ރެ 

 ؟ ތޯނަވާ ގޮތުގައި ކޮބައިނު ދެކެވަޑައިގަންމަނިކުފާ

 

 : ދެއްކެވުން އަމްރު ވާހަކަސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އަޅުގަނޑުގެ އައްސަލާމްޢަލައިކު ތަޖުރިބާ އަ  މް.  ހު   މިއްލަ  ކޯޓަށް އެކު ރުމާވެސް  މި  އޮޕީނިއަން      އެކްސްޕަރޓް  މި 

ދޭންފޮރެ ފަރާތުން  ވަރަންސިކް  ނޑު  ގައަޅު  އެކުހުރުމާ  ތަޖުރިބާތަކެއް  އަމިއްލަ   އެކު ން ދީފައި ހުރުމާނައިގި  ށް ވެގެން 

އްސަ ދެތިން  ން ގެންގޮގަނޑުމެ އަޅުރެވެނީޑަށް މި ފާހަގަކުބޮ  އެންމެ  ށްއަޅުގަނޑަމަކަށް  ކަ  މަފުރަތައޮތީ  ދަންނަވަން  

ބޭތިއް  ގަޑިއިރު  ކެންސަލް އެތާ  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަބުމަށްފަހު  ކިޔާފައި  ފޮވެއްޖޭ  އަދި ނުވާނޑުމެން  އޭގެ ލާ.     

ން  ށް ހެކިބަސް ދޭ އްމުކޮޢާ ދެން  ރުކުރުވާފައި ނަށް ހާޒިއެތަ   ވެގެން ކެއް ހެކިބަސް ދޭންތަބައިވަރު ރައްޔިތުންއިތުރުން  

އާ ތެ ންމި  އެ މުންގެ  ބޭފުޅުންނަކީ  ވަޑައިގަންނަވާ  ބައިވަރު ޢާމީހުންގެ    ރެއިން  ދިރިއުޅުމުގައި  އަމިއްލަ  އްމު   

ތައްތައް  ވަންދެން އެ ކަންގަޑިއިރު ހަތަރު  ންށް ގޮއްސަ ތިނަހި ހުންނަ ބޭފުޅުން. އެގޮތަށް އެތަމަސައްކަތްތަކާއި އެއްޗެ

ގޮދޫކޮށްލާ ފަހުން  ގަޑި  4  އްސަ ފައި  ކެސަރީޢަތްއިރު  ފޮވެއްންސަލްތައް  އަނބުރާ  ކިޔާފައި  ދެން  ނުވާޖޭ  އެއީ  ލުން. 

ދެރަކަމެއް.   ވަރަށް  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ނިޒާމެއް  ޅު  ރަނގަ  ރަށްވަ  ވެސް  އޭގައި  ،އެހެންވީމާވަރަށް 

އަޅުގަނޑަޖެހޭންއެކުލަވާލަ މިހާރު  . ދެން    ބަދަލުތަކާ   އި  އަ.އެސް.ސީގައި ގަވާއިދަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ޖޭދެން  ށް 

ފަނ ގަޑިޖެހުމާއެއްކޮށް  ވެސް  ހުންނާނެ  އްތައް ކަންތަ  މި  ޑިޔާރުން  އެއީ  .ހަމަ    އަޅުގަނޑު ވެސް    އެހެންވީމާ، 

ވަރަ ހޭ  ބެ   ، އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތާ އް އެކުލަވާލާތަ ހާރު ކޯޓުއިތުރުން މި   ކަމެއް. ދެން އޭގެ  ންމުމުހި  ށްދެކޭގޮތުގައި 

  ޑީޝަލް ކޮމިޝަނުންނާ ވަނީ ޖުރީމް ކޯޓު މި އެކުލަވާލެވިފައިތާނގައި ސްޕް ތަންރު  މިސާލަކަށް ސިންގަޕޫ   ވެސް  ގޮތުން

ފަނޑި އޭގެ   ނާޔާރުންއިސްތިއުނާފު  ހައިކޯޓު އި  އަދި  ފަނޑިގެތުރުން  އަޅުގަރުންޔާ  ދެކޭގޮނ.  ޖޭގައި  އްރާތުގައި  ޑު 

ކޯޓު  ސު ތަންތަންކަހަލަ ޕްރީމް  ބައްޓަންކު    މި  އެގޮތަށް  ހަމަ  ވެސް  ތި  ދެން    ރެވިދާނެ.ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

ގާނޫނީ    ކު ލިބިފައިވާ އެކަމަ  ތުއިސިއްޔަނޑިޔާރުންގެ ހަންނަކީ ފަރުފަދައިން ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަ  ނަވާނެ އެނގިވަޑައިގަން

ށް  އަހަރަ  3އަހަރު    2އްމު ގޮތެއްގައި  ޢާޝަނަރުންނަކީ  ޝަލް ކޮމި ދެން ޖުޑީ  އޭގައި.  ޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންއިރާގެ ތަދާ

ޤައުމުތަކުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ . ދެން  ބޭފުޅުންރެއްވޭ  ޢައްޔަންކު ތަޖުރިބާ ބައެއް  ބޭލިބިފައި ތި    ވެސް  ބި  ފުޅުން 



  

އަޅުގަ  އެއީ  ،ހަމަ ދެކޭގޮނޑުވެސް  އި ތުގައި    އަޅުގަނޑުގެނެވިދާނެ  ދެން  ދެޞްލާޙެއް.  ޖު  ޑީޝަލް  ކޭގޮތުގައި 

އެވަރަކަށް ހަ  ސް ވިޒަމް ކޮންމެވެއެކްޓި ދެވިދާނެ. ފުރުޞަމަ  އެކަމަކު ޖު އެދެން  ތު  ށް ފުރުޞަތު  ކްޓިވިޒަމަޑީޝަލް 

ފަނޑިދެން ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން ޏާ  އެބަޖެހޭ.  ހަދަން  ގޮތުގައި  ބައެއް  ޤާބިލު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުޔާރުންނަކީ  މެން   

އުޅޭ ވެސްއިރުފޮރެންސިކުގައި  އެވިޑެންސާންފޮރެއަޅުގަނޑުމެން    ގައި  ގިނަގުނަ  ގުޅޭ    ސިކުގެ  ހަމަ  ވަރަށް  ގޮތުން 

ހިތުން  ޑު  ންޏާ އަޅުގަނތަށް ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ނުވަވަނީ. އެގޮކުރެވިފައި ދީ އަހުލުވެރިތަކެއްލޫމާތުޢުމަ

   ފެންނަ ކަންތައްތައް.ނޑު ހަމަ ޅުގަ އަން އެއީނެ. ދެނުކުރެވޭ  ޕްރެކްޓިސެއް ރާއްޖޭގައި   ވިޒަމް އެކްޓިލްއެއީ ޖުޑީޝަ

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

މައްޖެ  ވިދާޅުވެ ވެސް  ވެ އްވި  ރެ ސައްކަތްކުޕޮލިހުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ދެން  އުޅުއްވި    ހަމަ  ސްވާހަކަ.  ވާހަކަ. 

ޤަބޫލުކުރާ ކޮން  އަޅުގަނޑު  ތަ  ވެސްމެގޮތުގައި  ލިބިފަވަރަކަށް  ހުންނާނީޖުރިބާ  ރާއްޖޭގަ އި  އެއީ  ވަރަށްބޮޑު  .  އި 

ރައްޔިތުން ޚާއްޞަކޮށް ޝަކުވާއެއް  ހިސާބެ ނގޭއި  ގެ  ހުރިހާ  ހަމަ  ވެސް  އްތޯ  މައްސަލަ  މައްސަލަގައި  ލަސްވާ  ތައް 

އިނގޭތޯ މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުގައި  ބައެއްފަހަރު  އަދި  ޝަރުފަހުރުމަށްކުމްކުޙު.  ހުރިހާ  ޙަލާތައް  މަރު  ޢީގައި 

އެ ނިމުމަށްފަހުގަ ވާހަކަ.    ވަރަށް   ތައް މައްސަލަ  ތަންފީޛީ  އި  ރައްލަސްވާ  ކުރަމު  އަބަދުޔިތުން  މިއީ  ންދާ  ވެސް 

ޖެނަމަ  އަށް މަނިކުފާނު ހޮވިއް އެ ޝަކުވާކުރަމުން. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޖޭ.އެސް.ސީވެސް ދަނީ  ޝަކުވާއަކީ. މިއަދު

ނުމެއް މަނިކުފާނު  ވިސްސް ކަހަލަ  އެއްވެ؟ ޞައްވުރަކީނިކުފާނުގެ ތަ މަ  ކައި ކޮބައިތޯ ސްކުރުމަށް ޓަ ތައް އަވަލަމައްސަ

ގައި   ނިޒާމުޢީނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުރެވޭލަތައް އަވަސްކުއްސަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މަމަނިކުފާނު ދެކެވަ؟ އްވަންތޯގެންގުޅު

 ؟ ންތޯގެށްކޮޙައްލުމައްސަލަތަކެއް ކޮންކޮން އި ހުރި ހިސާބުގަކޮންކޮން  މިހިރަ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ށް.  ރަ އަމް ޙުސައިން ނުމަށް ދި ބުލަށް ޖަވާސުވާ ޞަތު އަރުވާނަން އެއަޅުގަނޑު ފުރު

 

 : ވުން ވާހަކަދެއްކެ އަމްރުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ފޮ މަރެންސިއަޅުގަނޑުމެން މި  އަޅުގަރުގަ ކުރިއިކަތްސައްކް  ކޯޓުމިޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ އާދޭ  ނއި ވެސް  ށް  ތަކަ ހާރު 

އަޅުގަ ދާގޮތަށް.  ކޭސްތައް  ހައެ  ވެސް  ކޭސް ނޑުމެން  އެޅުގައަ  .އާދޭވައިސްކޮށް    މަ  މި  ކޮޅު  ނޑުމެން  ގައި 

ރޭގައި މައްސަލަތައް  އްގެ ތެވަކި މުއްދަތެ  .ށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުންޓަކަނަލިސް ންމެ އެކީ ކޮމަންކުރި ނިޒާބައްޓަ

ހަމަޓުސްޓްރިކްކަނޑައެޅުން،  ނިންމަން   އެއް  އޭގެ  .ކޮށް  އެމާނައަކީ  ތެރޭގައި  އެނަލިސްޓަކާ   ،މީހަކާ  މަސް    އެ 

އިންނާކަ  ވާލުކުރެވޭޙަ ނިމިންތައް  އެހެންނޫނިނީ  މިލާއެޕްރައިޒައޭނަގެ    އްޔާ ފަ.  އަސަރުކުރާނެ.  ކަންތައްތަކަ  އި  ށް 



  

ޓުވާނެހެން   އަޅުގަނޑު ހިތުން އެ ފާސްއެކަހަލަ އެޕްރައިޒަލް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަ ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ  އެހެންވީމާ،

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

  ޒަރީރަށް.ސަންޙަރުޞަތެއް ފުނޑު ހަމަ އަދި އިތުރު އަޅުގަ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

ތަކެއް  ހަކަރަށު ތެރޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ދެކެވެމުންދާ ވާ  މިއީ ބަދިޔާ ނަގާ ވާހަކަ  ހަދިޔާ  އި ނަގަވަތު ޔާރުން ރިޝްނޑިފަ

އަޅުގަ ސުވާލަކީއިނގޭތޯ.  އިނގޭނޑުގެ  ޤަބޫ   މަނިކުފާނު  ރާއްޖޭތޯ  ޝަ ލުކުރައްވަންތޯއޭ  ނިޒާމުޢީރުގެ  މިފަދަ    ގައި 

ހިނގާކަން ޖޭ.އެޤަބޫލުކުރައްވާނަ ؟ކަމަށް  ތައްތައް  މެންސް.ސީމަ  ހަގެ  މިސާލަޔަސިއްއިބަރެއްގެ  މަތުން    ނިކުފާނު ކަށް 

  ؟ރަންއްލުކުޙަމިކަންތައް ރެވޭނީ ކު މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ވިވަޑައިގެންފިނަމަ ކޮންކަހަލަ ހޮ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

    އަމްރަށް.ބު ދިނުމަށް ޙުސައިން ވާތު އަރުވާނަން ޖަ ރުޞަފު ނޑުއަޅުގަ

 

 :  އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުންސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ނަމަވެސް،  ން ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އެހެންދާ އެހެސީ  ، ދެން އަޅުގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑަށް  !. އާދެޢަލައިކުމްއައްސަލާމް

ހައަޅުގަ ވެސް  އިވޭނޑަށް  ގިނައިން  ވަރަށް  އަޑެމަ  ރި  ފަނޑިޔާރުން  ތިއީ.  ވާހަކަޝްވައް  ހިފާ  ތިކަހަލަ  އާއި    ތު 

މައްސަލައަކަ  މިހާރު  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގަވާއިއު  ވެގެންށްމައްސަލަތައް.  ނެތިދެޅެނީ  ސުލޫކީ    ނޫން.  ގެނެއް އް 

ހަމަ  މިންގަނޑެއް   ފަވެސް  ހާރުމިއެބައޮތް  ގާނޫނުނޑި  މާއްދާގައި  29ގެ  ޔާރުން  އެ  ،  އެހެންނަމަވެސް  .ވަނަ 

  ، އްގަވާއިދެ   ހެންއްދާނެ. އަނެނުވެއެކަމެއް އެގޮތަކަށް  ތުން  ކަމެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑު ހިޑިޔާރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިފަނ

 ތު ހިފަނީ.  ވަ ރިޝްޔާރު  ފަނޑިއެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ނެތިގެނެއް ނޫން 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒަރީރު  ޙަސަން  ރުމެންބަ ގެ ދާއިރާ ރިމަތިވެ

މުގެ   އަދާކުރެވޭނެކައެކު ކަމާގެ ޒިންމާ މިނިވަންމުޤާފޫޒެއް ނެތި މަ ނު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސުވާލަކީ ދެން އޮތް  !އާދެ

 ؟ ންކަމެއް މަނިކުފާނަށް އެބައޮތްތޯޤީގެ ޔަކިހާވަރެއް

 



  

 : ކެވުން އަމްރު ވާހަކަދެއްސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ސް އަޅުގަނޑު  ޔަފާއިތުވި ތަނުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބެލި ން. ދެން އަޅުގަނޑަކީޤީޔަ 100ށް ދެން މިހާރު %ނޑަން އަޅުގަދެ

މައްޙަވަރަށް   އަޅުގަނޑުސާސީ  އައީ.    ސައްކަތެއް  މަކުރަމުން  ހިފަހައް  ޖައިގެ ދަރަ  ތީ އެންމެ  ޓަންޖެހޭ  ސިއްރު 

  އި އެތައް ގަނޑުމެން އަތްމަތީގަ.އޭ ލެބޯޓްރީގައި އަޅުން.އެކް ޑީސިންފޮރެ.  އީމުން މިއަރަކު އަޅުގަނޑު    ތަކެއް މަސައްކަތް

އިނަސެއެއްބަ ދެއްކުމާއި  ގެ  ދެއްކުންޓުކަން  ލިބިފައި  މުގެ  ގިލްޓީކަން  ކުރަމުއަޅުގައްކަތެއް  މަސަ  ތްއޮބާރު  ން  ނޑު 

އެ ހިފެހެއްޓުހަމަ  އަކީ  ކަ ވާހަ  ވެސް   އޭރުމާ،  ވީހެންއައީ.  މައްސަލަމުސިއްރު  ސިއްރު  އަޅުގަސް  ވެގައި  ތަކުގެ  ނޑު 

ދެންންޓައްހަފަހި އަނެ  .  ކުރިންއް އަޅުގަނޑަކީ  ދެންނެވިހެ  ހެން  ސިޓީއަކުން  ޔުނިވަރޓު  މޮޑަރޭއިސްލާމިކް  ން  ވެސް 

ހުރީތީވެ ހަމަ އަޅުގަޙާލީމު  ޢުތަ ޤަބޫލުކުރާ ސިލުކޮށްގެން  ، އަޅުގަނޑު  ހުރި. އެހެންވީމާސް އެބައުސޫލުތަކެއް ވެ  ނޑު 

 ކުރާނަން.  އެކު މަސައްކަތްކަމާ ލާޞްތެރިވެސް ހަމަ އިޚް  އަބަދު

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

ސުވާލުއަޅުގަ ފަހު  މަނޑު  ވަޑައިގަންނަވަނީ  .  ތިޔަ  މެންބަޢާނިކުފާނު  ފަ ންރުއްމު  ޖުޑީރާތުގެ  ރާއްޖޭގެ    އާ ޝަރީ ން. 

މެންބަރުއްމުޢާދޭތެރޭ   މިވަގު  ޝަކުވާންގެ  އެންމެބޮޑު  ކޮބައިތޯތު  ޝަކު  އަދި؟ އަކީ  ޙައްކަށްވާތަ އެ  މަނިކުފާނު    ލު  

 ؟ ކަށްތޯކޮންގޮތަގެނައުމަށް ޓަކައި ވިސްނަވާފައި ހުރީ 

 

 :  އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުންސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ދެން ގޮއަޅުގަނޑު  މައިގަނޑު  ފަރާތުން  ރައްޔިތުން  ތެއްގައި  ސުއިވޭ  ގެ  ކޯޓު އަޑަކީ  މައްސަލަޕްރީމް  ކީ  ކައަ ވާހަ   .ގެ 

ތެ  ދުވަސްތަކުގެ  މިދިޔަ  ކޯޓުން  ފާޑުފާޑުސުޕްރީމް  އަނެއްފަހަރު  ކުމްޙުގެ  ރޭގައި  ނެރެފައި  އެއްފަހަރު  ނެރެގެން  ތައް 

ބޮޑުބަދަލު ދެން  ސަކަރާތްގަނޑެއްކޮށް  ތެރޭ   އެގެ  ކޮންމެދި  ތައްއްތަންކަ   ގައި    ޖުޑީޝަރީއާ ވަރަކަށް    ވެސް ޔައިމާ 

ވިއްޖެއްޔާ  ނެނގަޅު ޙައްލެއް ގެދެން އަޅުގަނޑު ހިތުން އެކަމަށް ރަ  .ނީ ގެއްލިފަވަރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު  ދޭތެރޭގައި

ތަކެއް  ޓޭކުށް މިސްމީހުންނަ  އެބައި  ތުންޔަހައިސިއް ބާރުގެ    މެމަތީންއެ  ކުރުމުގެ ފު ގާއިމުޞާއިންޢަދުލުދެން  އެއީ  ވެސް  

އޮތިއްޔާމުން  ހެދި ކުރާ  ދޭތެރޭ  އާ ޑީޝަރީޖުދި  އަފައި  އިތުބާ ރައްޔިތުން  އޮންނަނީ. ކުޑަ  ވަރަށްބޮޑަށް  ރު  ވެފައި 

މިއީ ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ސުއެހެންވީމާ،  ހަރުދަ  ކޯޓު  ވެސް  ރެވިއްކުނާޕްރީމް  ބޮޑު    ރަށް ވަ   ވެސް   އެއީ ޖެއްޔާ 

 .  ނޑަށް ހީވަނީވާނެހެން އަޅުގަކަށްބާރަ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު



  

އިއްޒަތްތެ މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަ  ރި  ޒަރީރު.  ފުރުމިހާރު    ނޑުޙަސަން  މިދެން  އިއްޒަތްތެރި  އަރު   ޞަތު  ވަނީ 

 ށް. އިނަމެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިއްޒަތްތެރި   ކެންދޫ ދާއިރާގެ ،މެންބަރު

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ނޑައަޅާ  ށް ކަނަކޮމިޝަ  ސްޝަލް ސަރވިއްރިރު. އަދި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޤަ މުށް ޝުކުރިއްޔާވަރަށްބޮޑަ

ކުރިމަތިލެއްވީ  ންބަރުގެމެ ޓަކައި  ހަމަ  ވުމަށް  ވެސް  ދަންނަވަން.  ތީ  ކީމަރުޙަބާ  ޙުސަސުވާލަކީ    އިން އްކުރަންތޯއޭ 

ސަ ޖުޑީ  އަމްރު ރައްކޮމިޝަނަ  ވިސަސްރޝަލް  ފަރާތުޔިތުން ށް  މެންބަގެ  ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގައި  ން  ވުމަށް  ރެއް 

 ؟ އްވީކުރިމަތިލެ

 

 : އްކެވުން އަމްރު ވާހަކަދެ ސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ހި އަނެކަންނޭލެއް  ރަނގަޅު ސުވާވަރަށް  ތުން  އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައިއްނގެ. އަޅުގަނޑު  ވަރަހެން  ޑަށް  ބޮ  ށް  ވެސް 

ގައި އުޅުނުއިރު ވެސް  ވިސަސްލިސް ސަރޕޮޑު ހިތުން އަޅުގަނހިތްވާ މީހެއް. ދެން  ރާ ރާގައި މަސައްކަތްކު ގާނޫނީ ދާއި

ނެގެގާނޫނު އައްރަ   ވަރަށް  ގާނޫނާ  މި  އިމާޛުކުރުތަންފީ  ގާނޫނީ  ޓުމާއި ހެއް  ފައި  ކުރެވިމަސައްކަތް  ށްގަނޑަޅުޓެހިކޮށް 

އޭގެހުރީ.   އަނެ   ދެން  ދެން  މިހާރު  މި  އްއިތުރުން  އެބާރަ  3ހެން  ބަލާއިރު    މެ އެން ބޮޑު  ގޮންޖެހުންތައް  ންމެ  ށް 

އެ ވެސް  ރައްޔިތުން   އިޞްލާޙު  ވާހަކައަކީ  އެންމެ  އެހެންވީން  ރަކު ތަނެއް  ޖުޑީޝަރީ.  ވެސް  ތަނަކީ  މާ،  ބޭނުންވާ 

އަބަދު ކިޔަވަ  އަޅުގަނޑު  އަ  އުޅުނުއިރު  ންވެސް  ވަރަޅުގަނވެސް  ވެސް  ކިށް  ޑު  އެއްޗެހިތައް  އެ  ޔަވަން  ފަސޭހަ 

ލިފުރުޞަތު   އެކަމަކުނުބުވެސް  މި ޔާރު ޚިމަ  ހަ  ރު ކިޔެވިއިއަޅުގަނޑު    ވެސް   .  އަބަދު    އުނދަގޫ  މި    ކުރީ  ވެސް 

އަޅުގަޗެލެންޖަ އިންޓްރަސްޓު ށް  އަޅުގަނޑަނޑު  އެގޮތުން  މީހެއް.  ހުންނަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ   އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގަ  ށް  އި 

ށް  ވެސް އެއްކޮ   އާއަލީގަ   ޖުރިބާގެ ތަދެން އަޅުގަނޑުގެ  ވިދާނެ.ގެނެއިޞްލާޙުތަކެއް  ހަމަ  ނދެގެން  ޖޭ.އެސް.ސީގައި އި

ޖޭކީނޑައަޅުގަ ޖުޑީޝަރީ  މިއިގަ މަ  ،އްމުކޮށްޢާ .އެސް.ސީގައި  ،  ގޮތެއްގައި  މަސަ  ނޑު  ޖުޑީޝަރީ  ކީ  ތްތަކަ އްކަކުރާ 

ފާރަ  ތަޙު  މި   ވުމާ ވެރިޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި  އަ  .ޤީޤުކުރުމާކަންތައް  ސަރވިޅުގަނޑުމެދެން  ޕޮލިސް    ކުރީ ސްގައި  ން 

ގޮމަ ކަންތައްތައް  ތެއްގައިއިގަނޑު  ކުރި  ކުރަންޕެސިފިކްސްހަމަ   ޖެނެރަލްކޮށް  މި   ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ވެގެންކޮށް    ދާން 

ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި    އޭގެއުޅެނީ.   ޑިއި  ޒިންމާދާރުކުރުމާ މާނައަކީ  އްގައި  ގޮތެ އްމު  ޢާކުރުމާއި  ލޮޕްވެ ފަނޑިޔާރުން 

ވެސް  ޖޭ.އެސް ހިތުން އަޅުގަދެން    .އެއީ  މަސައްކަތަކީ އޮންނަ  މި  .ސީގައި  މަނޑު  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ ސައް    ކަތް 

 .. އެހެންވީމާކުރެވޭނެ އްކޮށްއެ ޤާބިލުކަމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ



  

ސު އަޅުވާދެވަނަ  ގޮތުން  ކުރިމަ  ގެގަނޑުލެއް  ކަމަކަށް  މިހާރު  އޮތީ  ފު އަހާލަން  އައިޑެންޓިފައި  ތިލާއިރުގައި  ރަތަމަ 

ކެއްކަން.  ން މައްސަލަތަގައި ހުރީ ކޮޑީޝަރީ މަސައްކަތެއްކަން. އަދި ޖުންނޭނގެ ކުރަން އުޅެނީ ކޮކަން  ޖެހޭނެވެންކުރެ

ބަ މައްސަލަތަކާ ދެން  މެންބަގުޅޭގޮ  އެއް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އަތުން  ވެސް  ޖުމްލަ  ލިއަޅުވާލައިފިރަކު  އެހެންވީމާ،   .

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ގައި ލާއިރުކުރިމަތި  ށްމައުށް ދިނަސަސް ކޮމިޝަރވިޑީޝަލް ސަ  ޖުފާނަންތޯވަދެއް ގައި ދަންނަވާލަގޮތެއް

 ؟ކެއްކަންލަތަހުރީ ކޮން މައްސަ ތެއްގައި މި މްލަ ގޮގައި ޖުޖުޑީޝަރީ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އެނގި ޖުޑީޝަރީ   ފައިވާއަޅުގަނޑަށް  ދާ  މިހިރީ   ގޮތުގައި  މަތިވެރި  އިއްއިރާގެ ކުރިން  މެންބަރު ޒަ    ވިދާޅުވި   ތްތެރި 

އިތުރުން    ގެއޭއަދި    ކާލަތަގުޅޭ މައްސަ  ނޑާލޫކީ މިންގަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ސު ން ފަފަދައި

އެފަ ޢަދުލުއިންކޮޅުނޑިޔާރުން  ގާއިމުޞާގައި  ޤަ  ބާރަކީ  ކުރުމުގެފު  ވަކި  ސިފަވާގޮތަށް  ދެން  ގޮތަށް  ވަކި  އުމެއް 

މަސައްކަތްގޮވެރިކަމެއް   ސިފަވާގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ކަ  އެދެން    އިކުރުމާތަށް  ބަދަލުވެގެންހިންތައްތައް  ހަމަ  ތުން   

  ވެސް.   އީއް އެސާއެދައުލަތުގެ މުއައްސަހަމަ    ދީގެން  ތުން މުސާރަދައުލަ.  އެއީ  ބާރު  ރެ އެއްއުލަތުގެ ތިން ބާރުންކުދަ

ގާނޫނުލަދައުއެހެންވީމާ،   ހިތުން  ގައި މަތީވުރެ  ސާސީއަށް އަތަށްވުރެ  އަޅުގަނޑު  ގާއިޞާއިންދުލު ޢަ  މުކުރުމުގެ  ފު 

ނޫވެ  ކަށްބާރަ އެހެންވީމާޅެސް  އިޝްލާޙު   ،ވޭނެ.  ބަލާއިރު  އެބަޖެހޭ.  އެގޮތަށް  ކުރިދެވާން  އަޅުގަން ން  ނޑު   

ފަނފާ ގަޑިހަގަކުރިހެން  ހިންޑިޔާރުންގެ  ޝަރީޢަތްތައް  ހެ  މި  ގައިމުގުޖެހުމުގެ  ދެން  ގޮތްގަނޑާއި  ން  ވެރިކި ގެންގުޅޭ 

މީހުންގެނެގެ އެބައި  އެކަހޭދަ  މިވަގުތުތައް    އްސަ  މި    ލަހަކޮށްލުމާއި  ރަނގަޅުދެން  ސިސްޓަމެއް  ވަރަށް  އެބަ   

އެބަޖެ ނިޒާމަށްތްހޭ ޝަރީޢަގެންނަން  ދެންކުރުމުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީއަ  .  މިހާރު  ހިތުން  ކުރަމުން    އެ  ސްވެ  ންޅުގަނޑު 

 ގެ.  ނންނޭކަ ކަތް  އެ މަސައްދަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ވާލުތައް މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ލުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ސުސުވާ  ހުރި  ގަނޑު ކުރަންޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުއާދެ!  

   . އަޅުގަނޑު ނިންމާލަންދެން   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ކޮށްފައިވާތީވެ

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ  ންރިޔާސަތު

މެންބަރުރިޝުކު އިއްޒަތްތެރި  ހިންނަ  މި  އްތެޞަޢަލީ ޙުސައިން. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރު  އްޔާ  ރާގެ  އިދާ ވަރު  އަރުވަނީ 

 ން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާ

 



  

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ންމެންބަރު ޖީހާރާގެ އިދާ ންނަވަރު ހި

މު މަރުއްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޙަ.  ފުރަތަބާ.  ފުލުހުންގެ  ރޕަ  ނަންކޮށްލާމަ  ޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ސުވާލެއް  ސަނަލް 

ޕޮލިސިންގ ޚާއްޞަ   އި ދާއިރާގަ ކޮމްޕޯނަންޓެހި މު  ވަރަށް   ރާގައި ދާއި   ކޮށް  އެއް  ގޮތަށް ންމު  ސްޕެޝަލިސްޓެއް    އްގައި 

ދާއިރާއަކީ ޓޫގެން  ކުރަމުން ތިފައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާމަސައްކަތް ކީ  ގަނޑުގެ ސުވާލަ ރާ. އަޅުރިޒަމްގެ ދާއި ދާ 

 ؟ ޔާރުކުރެއްވީ ކީއްވެގެންތޯޚި ކުރައްވާ ދާއިރާ  މިހާރު ތި މަސައްކަތްއަދި  ވަޒީފާ ދޫކުރެއްވީ  ތޯ ފުލުހުންގެ ކީއްވެގެން

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ކި ދާއިރާއަކުން  ވަ  ނޑުގައަޅުސުވާލެއް  ބޭފުޅުން އުފެދޭނެ  ވަރަށްގިނަ  ހަމަ  ތުން  ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު ހިއައްސަލާމް

ހުރުސިލުކޮށް ޙާތަޢުލީމް     އްލިއަކަށް ދޫކޮށްލާފައި މުޅިން ހު ކުފަމަށްއުޅުން  ކުރަދާއިރާގައި މަސައްކަތް  މަށްފަހު އެ ގެން 

ދާއިރާއަ މަސަތަފާތު  ޙަށްކުރުމައްކަތްކަށް  ފެށީ.  ހަމަ    އަ  2018ޤީޤަތުގައި  އައިއިރު ވަނަ  ހަމައަށް  ފަހުކޮޅު    ހަރާ 

  ލް ކަށް ޕޮލިޓިލިސް ސަރވިސް ދޫކޮށްލިއިރު ޕޮލިސް ސަރވިސް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަންގައި ޕޮއި ޖޫގަ  2018އަޅުގަނޑު  

ސީދާ ންއި ދެން  ދަށުގައި.  ދަންނަ   ދެން ޅުގަނޑު  އަ  ފުލުއެންސްގެ  ކަންތައްތަކެއް  ން. ނެތިއެހެން  ކަށް  ވާވަކި 

އުނދަގޫތަކާ  ،އެހެންނަމަވެސް ހަމަ  ކުރިމަތިވި  ޖެނެރަލީ  މަހަމަ  ވެސް  ދެން  ވަކިގޮތަކަދާއިރާ އްކަތުގެ  ސަ.  ށް  ގައި 

ރިޕޯމިސާ ނިންމާކަލަކަށް  ޕްރެޓްތައް  އަނާއް  ރެޝަ ށް  އެހެންވިގަ ޅުދޭ  އަޅުޔަނޑުމެންނަކަށް.  އޭގަސް  ހަމަ  ރު  ނޑަށް 

އަޅުކަންތައްތައް   އަޅުގަގަހުރިގޮތުން  ސަރވިސްގައި  ޕޮލިސް  މީގައި  އެނގޭ  ބޭނުންނޑުނޑަށް  ގޮތަކަށް މެން    ވާ 

އަނު  އްމަސައްކަތެ އެއީ  އަޅުކުރެވޭނެކަން.  ބޮޑަށްގަސްލު  ދެނޑު  ސަރވިސް  ފޫހިކޮށްލި    ރިޒަމް ޓޫ ދެން  ކަމަކީ.  ކެ 

  ކާ ބި ބަސް ދަންނަ މީހަ އް. ދެން އަޅުގަނޑަކީ ޢަރަރާއެދާއި   ންނަނޑު ހަމަ އިންޓްރެސްޓް ހުގަސް އަޅުއަކީ ވެދާއިރާ

ކަށް  ފެޝަނަ ނޫން. ޕްރޮއް ގޮތަކު ޕްރޮފެޝަނެ  ންދެކުރެވުނީ.  ދާއިރާ ޗޫޒް  ހޮބީއެއް ގޮތަށް އެދެން އަސްލު    ،އެއްކޮށް

އަނެއް  މި މިހާރު  ދާން   ދެން  މިހާރު  ބުނަން އުޅެނީ.  އިންޓަރިޏާހެން  ކޮށް   މް   ހޯދަން  އާމްދަނީ  ލާ  ޕީރިއަޑުގައި 

 ދަނީ.   ކުރަމުން މިގޮތުގައި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކަތެއްއްމަސަ

 

 ން:ހަކަދެއްކެވު މަދު ވާމުޙައް ންމެންބަރު ޖީހާރާގެ އިދާ ންނަވަރު ހި

ނޑުމެންނަށް  ގައިނގޭތޯ. އަޅު  އްވި ޖަވާބާށް ދެލު ގުޅިފައިވަނީ ފުރަތަމަ ސުވާލަވާ އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ސުޝުކުރިއްޔާ.  

މަސައްކަތަށް    ކުރެވުނު ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ މަތުހުގޮތުގައި އަދި މީގެ ކުރިން ތު  ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް   މިހާރު

އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކި ސިކިއެށް އެނުފޫޒު ފޯރުވުމަ ފަރާތްތަކުން    ކީ ވާލަގެ ސު ގަނޑުކުރައްވާފައިވޭ. އަޅުޔާސީ 

އަމު ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް  މީހެ  ރު މިކަހަލަ  މަސައްކަތްއެއްވެސް  ކުރަން  ގުޅިކޮ ؟ކުރިތޯއް  ކަމާ  އެ  ގެން  ށްފައިވާނަމަ 

  ؟ތޯއިއަމްރު ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބަ



  

 

   :ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ޑީޕާޕޮލިސް  ކްސި ފޮރެންގެ  ނޑުމެންގައިރާދަކުރެއްވީތީ އަޅުهللا. އަލްޙަމްދު އެހެން  ބަލާއިރު އަދި  އިއަޅަ  ތަކާޓްމަންޓުގެ 

ވެސް ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް  އި  އާންމުންގެ ތޭރޭގަ    ހިތުންގަނޑު ގޮތުން އަޅުޅޭގު  ންސިކާވެސް ފޮރެ  އަދާ ހަމައަށް މި

ދެއްކޭކަށް ނެތް.    އެއްކަވާހައެއްވެސް  ހަލަ  އެކަ  ،ކަހަލަ ކަމެއްއެޅުވާލައިގެން  ޓެއް އޮރިޕޯ  އިގަޕާޓްމެންޓުންސިކް ޑިރެފޮ

. ދެން  ވޭފައިއްޓިވެސް ހިފެހެ  ފެހެއްޓިން. އަދި މިއަދާ ހަމައަށްންޓަރގްރިޓީ ހިނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިގައެހެންވީމާ، އަޅު

   ގޮތުން ބޭފުޅުންގެބެވި  އްވެ ތިފޮރިންސިކާ ޙަވާލު  ގެ.ނސް ކަންނޭ ވެ  ފުޅުންގެ ގޮތުންންނަށް ތިއްބެވި ބޭތަނުގައި ވެރި

އޭތިގެނކަންނޭ ބޮޑަށް  ހިފެ   އޮތީ  އަ  ހެއްޓިފައި  ދެން  ނާދޭވެސް.  އަޅު  ،ޅުގަނޑަށް  ނާދޭ  ޕަރސަނަލީ  ގަނޑަކަށް 

ޕްރެޝަ ރިޕޯ އެކަހަލަ  އޮޅުވާލާކަށް  މަޓެއް  ސަރވިސްގައި  ޕޮލިސް  އެކަމަކު  ނާދޭ.  އެކި،  ކުރިއިރު  ސައްކަތްރެއް 

އެހެން ދާއިރާތަކުގެ    ންންސިކް ނޫފޮރެދާއިރާ،  ހެން  ކަހަލަ އެށާއި އެކި ޅުނު ކުދިންނަލައިނުގައި އުންޓްމިސާލަކަށް ފްރަ

 ލިބިފައި އޮތީ.    ތުލޫމާމަޢު މި އިންފުލުއެންސް އައިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޕޮލިސް އޮފިސަރުންނަށް ،ށްކުދިންނަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ންމެންބަރު ޖީހާގެ ރާއިދާ ންނަވަރު ހި

ކުރާ  ތަމްސީލު  ތުންގެ ފަރާތުން  ރައްޔިނަވަނީ ވަޑައިގަން  މިޝަނަށް ތިކޮނގޭތޯ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ފަހު ސުވާލު އި

އިން ގޮތަށް މި  ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިމެންބަރެއްގެ  ވަޑައިގަންނަވާނީ. އަޅުގަނޓަރވިއު  ޖުޑިޑުގެ ސުވާލަނަމަ  ޝަލް  ކީ 

ވާ ތަޞައްވުރާ  އިގަސީ އަސާނޫނުޤާން އޭގެ ރީއެއް ނޫން، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަޖުޑިޝަ، ރވިސް ކޮމިޝަންސަ

  ހޭ ޖެއް ގެންނަންލާޙެޞް ތް ގޮތަށް އިއޮ  އެ   މިހާރު ކޮމިޝަން  އެ  ޓަކައި    ށް ދިއުމަގެން   ހަމައަށް އެއްގޮތަށް ތަޞައްވުރާ

ކަތެއް  ން ކުރަންޖެހޭ މަސައްރައްވަލާޙުކު ޞްސަރވިސް ކޮމިޝަން އި  ލްއަދި ޖުޑީޝަ  .އޭރައްވަންތޯކު  ލުފުޅުބޫޤަކަމަށް  

 ؟ އޭކޮންކަމެއްތޯއީ މަ އެވާނަގެ ނަޒަރުގައިއަމްރު

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އި  ޖުޑީޝަލް ޒާތުގައި  އޭގެ  ކޮމިޝަން  އަކު ލާޙުޞް ސަރވިސް  ބަދަލުތަނޑަކަށްގަޅުރަން  މާބޮޑު  ދެން   ނުފެނޭ.  ކެއް 

ދެންގަވާއިދާ ގާނޫނާއި  މިއި  ކޮމިޝަނު  ޖުޑީޝަލް  ،2008/10    ގާނޫނަސަރވިސް  ބަލާއިރު    ޑުއަޅުގަނ  ށްގެ 

ގާނޫނަނެއްހެއަ ގެންނަން އަޅުށް މިހާ ން  ން  ކުފަހަ   ށް ލާޙުތައް ވަރަޞް އިބައެއް   ވެސް ލަފާކުރެވުނު  ށްގަނޑަރު ދެން 

އެގޮތަގެނެވިފައިމަޖިލީހުން   ރަނ އި ބަލާ  ގާނޫނަށް   ށްވަނީ.  ދެން  ރު  އަޅުގަނބަކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ގަޅު.  ޑަށް  ލާއިރުގައި 

ން  މެންބަރު   10ޔާމުން  ތުން ވެއްޖިއްއިންގޮމި މިހާރު    .ޑުކޮޅެއް ބޮ ންގެ ދައުރު ތަންމުންއުމުތަކުގައި އާޤަފެނޭ އެހެން  

ވެސް އަނެއްހެން    ތުންޔާ ފަރާކާއި ދެން ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ބޭފުޅަ  2ރައްވާ  ލިސް ތަމްސީލުކުތިބޭއިރުގައި މަޖި



  

ބޭފުޅެއް ދެ  ޖެނެރަލަ  އެއީ   .ބުނަންޏާ  ވެސްއެޓަރނީ  ރައީ  ކީ  އަސްލު  ބޭފުޅެރިއްހޫސުލްޖުމްހަމަ  ދެއްތޯ. ޔާގެ    އްތާ 

ރައީސުލްޖޫމްއެގޮ މަޖިލިސް ފަރާތުން  ބޭފުޅުންނާއި ރައް  2ހޫރިއްޔާ ފަރާތުން  ތަށް ބަލާއިރު  ނާއި  ބޭފުޅުން  2ޔިތުންގެ 

ކޯ ބައެއް  ނީތިއްބަ  މި  ޅުންނާބޭފު  3ޓުތަކުން  ދެން  ދެން  ތެރެއިން  ޤަ.  ވަކީލުންގެ  ގާނޫނީ  ތިބޭ    2އުމުތަކުގައި 

އާންމުންގެން.  ބޭފުޅު ހޮ  2ން  ންސުޖި  2  ތުންފަރާ  ދެން  އަޅު  .ވާފަބޭފުޅުން  ހިތުގަދެން  ރާއްންނޑު  އެއީ  އި  ޖޭގަ  

 . ގެނލާޙެއް ކަންނޭޞް ށް ގެނެވިދާނެ އިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ންމެންބަރު ޖީހާރާގެ އިދާ ރު ންނަވަހި

  މުނީ. ޑުގެ ސުވާލުތައް ނި އަޅުގަނ އްރިރު.ޤަނގޭތޯ މު އިޔާ ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ރިޔާސަތަކުން

ފުރުޒަތްއްޔާ އިކުރިއްޝު ޖީހާން. އަޅުގަނޑު މިހާރު  ން  ވަނި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސައަރު  ތު މިޞަރި މެންބަރު 

 .  ފަށްޠީލަ

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންވޭރު ހުހެ

ސުވާލެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ   5މައިގަނޑު ގަނޑުގެ ބާ ކޮމިޓީއަށް. އަޅުޙަމަރު ޔާ. ޙުސައިން އަމްރު އްޝުކުރި

ދެސުވާލަކީ ބައެއް ސުވާލުތައް  މެންބަ، ދެން  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލާރުންމެ  ކުރެއްވި  ވަރަކަ   ން  ށް  ކޮންމެވެސް 

އެބަހުރި  އެހެ  ވެސް   ގުޅުން  ދަންނަވަގަ އަޅު  ، ނަމަވެސްންމެ.  ނިޒާމު ޞާއިންދުލުޢަން.  އިލާނަނޑު    ފުގެ 

ކެއްތޯ  ތަޏާ ކޮން ކަންތައްވަން   ކުރައްވާ ކަމަށްޅުބޫލުފުޤަދެން   ؟ރައްވަންތޯބޫލުފުޅުކު ޤަށް  ވާ ކަމަކުރަންޖެހިފައިޙުލާޞްއި

ގޮތުންކުރުޙުލާޞްއި ފާހަ  ކޮށްސިފިކްސްޕެ ؟ފާހަގަކުރެވެނީ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  މުގެ  އްޔާ  ދެއްވިގަކޮށްކަންކަން 

 .  ޅީ ރަނގައަޅުގަނޑަށް

 

   :ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ކޮންސުވާލާ  ވެސް   ކުރިން ގުޅުންހުރި  ދީފި  ޖަވާބު  ވަރަކަށް  ދަމެވެސް  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ދެން  ދެން ންނަވާން.    ނަމަ 

ން. އެއީ  ކޮށްފިޞާއްޙިންމެވެސް ވަރަކަށް  ށް ކުރިމަތިވި އުނދަގޫތައް ކޮއަޅުގަނޑަ  ންރިބާއިގެ އަމިއްލަ ތަޖުއަޅުގަނޑު

 މައްސަލަ އުފެދިގެން މި ދެއްތޯ މި  ގުޅިގެންކަމާ  ލާޞްތެރިޚް  އި. ދެން މީގައި ފަނޑިޔާރުންގެއްސަލަގެ މަގޓައިމިން

ފަނޑިއުޅެ ދެން  ޒިޔާރުންނީ.  މެކުރުންމާދާރު  އެޕްރައިޒަލް  ރަނގަޅު  ގާއިމުކުރެވިއްޖިއްމުގެ  އަޅުގަނޑު  ކޭނިޒަމެއް  ޔާ 

ސް  ދެން ޕްލަރަށް ބޭނުންވަނީ.  ތު ގެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިނއެއީ ކަންނޭގެ.  ނނޭކަން ވާނެ ނގަޅުތުން ވަރަށް ރަހި



  

އެކުނޫނުޤާ  އުއަ އް ނޫން. ދެން ކުއްލިއަކަށް   ފަނޑިޔާރުންނެށް އެންމެ ގާބިލު ލެވިގެން އައިއިރު ތިބީކީ ކަމައަސާސީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ފެނިގެން  ހަމަ  ވެސް  ހު ށް  ގެންދިވާކޮދިޔައީ  ކުރިއަށް  އޭ އަނޫނުޤާދެން  ޔަތަން.  ށްގެން    ރު ސާސިން 

ފު އޮތީ  ރުޞަތުވެސް  އޭ ދީފައި  ކޮންމެ  ހަރު އަ  15އަސާސީއަށް  ނޫނުޤާރު    ދިގުއަހަރަކަށް   5ވަންދެން    ނޫން   ވުރެ 

އެކަމަޔަންއްޢަފަނޑިޔާރުން    ށްތަކަމުއްދަ ދެން  ވާހަކަ.  ދިގެންމަލުކުރެވި ޢަވެސް    އެއަށް ކު  ކުރެވިދާނެ  ތަނެއް  ޔަ 

އެނުފެނޭ.   ތިބޭތަން  ހުވާކޮށްގެން  އުމުރަށް  މުޅި  އޭ  .ނީފެންނަ  ހަމަ  ތަޖުރަނގަޅަ  ސުރެއްރުދެން    އާއި   ރިބާ ށް 

ހުރި ބޭ  ގާބިލުކަން  އިސްކަމެބުމުތިއްފަނޑިޔާރުން  ދެވު ގައި  އަޅުނަނުއް  ވަރަގަމަ  ހިތުން  ރަނޑު  ގަޅުވާނެ. ދެން  ނށް 

ވާޞައަހަރުގެ ފުރު  7ގެ  ނކަންނޭ   އޮތް އިރު  އިއަ އެކުލެވިގެން  އަސާސީ  ނޫނުޤާއަނެއްކާ     ހާރު . ދެން މިކަހަތެއް ދޭ 

  ކުޑަ ތީ ވެސް  އޮ  އި މިހާރު ދެން ބާކީ ގަފަހުމަށްކުރުޤުތަޞްދީއި  ގަޓުގަސް އޮ  ގެ   2008ސާސީ  އަނޫނުޤާއޮތީ    އެ ވެސް  

ދެން ދު ވެސް. އޭގައި  ޢަމަލުކުރަންޏާމުން  އެއަށް  ޢަމަލު އެވަސްކޮޅެއް  ދިގެކުރެވި ގޮތަށް  އި މިހާރު  އްޖޭގަރާ   ނަމަޔަން 

 ގައި.   ގޮތު ބޫލުކުރާޤަނޑު ގަޔާރުން އަޅުފަނޑި ބިލު ގާ  ޅުރަނގަ ތިބީ ވަރަށް 

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންވޭރު ހުހެ

ސާފުކޮށް    ކަންއިހުރި ހުރަސްތަކަކަކީ ކޮބަ   މަށްކުރުލާޙުޞްފުގެ ނިޒާމު އިޞާއިންދުލުޢަ  ކީވާލައްޔާ. ދެވަނަ ސުޝުކުރި

 ވަންޏާ.   ށްކަމަ ހުރަސްތަކެއް ހުރި  ދެއްވަފާނަންތޯ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ޖުޑިޝަރީގަ  ށްއަޅުގަނޑަ ހުރަސްތަކަކީ  ފެންނަމުންދާ  ފަނޑިޔާރުމިހާރު  ތިއްބެވި  މިހާރު  މިސާލައި    ކަށް ން 

މަސައް ލާޙުޞްއި މައިގަނޑު  ޖޭ.އެސް.ސީރާކު  މި  ކަތެއްކުރުމުގެ  ފެނުނީ  ދެއްތޯތަން  ޖޭ.އެސް.ސީ   .ތާ 

  ކަށް ކަންތަ  އިރު އެކިކަހަލަ އަމުރުތައް ނެރެގެން ގާނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުރަމުން ދާމަސައްކަތް

 އް.   މިހާރު ފެންނަން އޮތް ހުރަސްތަކެކޭގޮތުގައިނޑު ދެގަޅު އައެއީ  ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ބަ އެ ތަންއަޅާސްހުރަ

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންވޭރު ހުހެ

)ހ( އިން ފެށިގެން    141އަސާސީގެ  ނުނޫޤާ  ވާލަކީވަނަ ސު  3 މާއްދާގެ  ކަންތައްތަކެ އަ)ރ(  ވަނަ    އް ށް އެބަހުރި 

މާނަކުރުމުގައި ތަމާ ގުޅޭގޮތުން. ދެން އެ މާއްނިޒާ  ފުގެޞާދުލުއިންޢަ  އިބަޔާންކޮށްފަ ފަހަރުމަތިން    ކޮށް އެކިކުރާރުދާ 

ފުގެ  ޞާއިން. އެގޮތުން ޢަދުލު ދެއްވާފައިކިޔަ   ވޭގޮތް ރެމާނަކު  ށްކޯޓަ  އިރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެބަހުރި ސްޕްރީމް އެކި އިރު

އެންމެ  އިއެންމެހަ ކޯބަސް  ފަހު  ކަންކަމުގެ  ސްޕްރީމް  ފަރާތަކީ  ކޯ  ށްކަމަޓުބުނާ  އެބަސްޕްރީމް  ވިދާޅުވޭ.   ޓުން 

ނިންމުންތަކުގައި  ގަތަކު ންބަޔާނޫސް  ތަކުރާރުކޮށް އަދި  އެއި  ވެސް ސަރކިއުލާތަކުގައި  ފާހަގަކުރައްވާ   ވެސް    ބޭފުޅުން 



  

އޭގެ  އެއީ.  އެ ތެ  ކަމެއް  މާނަކުރައްވާ  އެބަ  ފަނޑިޔާރުން  ބައެއް  އެމާއްދާ  ރެއިން  ކޯ  އީ .  ގެ  އްޓެސްޕްރީމް 

  ރު މި ނެއްތޯ އަމްކަމަށް. ކިހި  ނަށް މާނަކުރެއްވޭންބޭފުޅު  މާއްދާ އެ   ށް އެ ގޮތަނެ  ނޭޅޭ  ވެސް  ފިޔަވަޅުފަނޑިޔާރަކަށް  

  ؟ރައްވަނީމާއްދާ މާނަކު

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އެއް  މާނަ  ށް އޮތުމުގެޓުކަމަސްޕްރީމް ކޯ  ބުނާ ފަރާތަކަކީ  ހުބަސް އަސާސީގައި އެންމެ ފަނޫނުޤާހެން  ދާޅުވިވި  ތިއާދެ!  

ވިދާޅުކޯޓު  ނޫން ސްޕްރީމް ބަހަކީ   ވާން  ފަހުބަސް  .ކަމަށް   ފަހުބަސްކޮންމެ  ގާނޫނީ  ވާންޖެމިސާލަކަށް  ބަހަކަށް.  ހޭނެ 

އެ ރައްޔިތު އަ  ންނަށް  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  މިސާލަކަށް  ބަހަކަށް.  ކަހަލަ  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ނެރެ މައްޗަށް    ވިދާނެ މުރެއް 

ދެން ކިހިނެއްތޯ އެއީކީ އޭގެ މައްޗަށް  ކަށް.   މިސާލަންނޭކޮޅު ން ހިނގަންޖެހޭނީ އެކޮޅުގެ އެންމެމިއަދުން ފެށިގެން މާލޭ

ވެސް   އިންޢައެއްގޮތަކަށް  އަމުރެއް ބޫލުކުރާޤަބުއްދި  ނީ  ސާމަލުކުރެވޭނެ  ފަހު  ނެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،    ބަހަކަށް ނޫންތާ. 

ދެކޭގޮތުގައި  ގަލަ ފަހުބަހަކީ އަޅުމާ، އެކަހަ. އެހެންވީނުވާނެ އެ މާނަވެއި  އަސާސީގަނޫނު ޤާނޑު    ތަށް އެގޮ  ރަނީ ކުސް 

 ގެ.  ނނޫން ކަންނޭފަހުބަސް ބުނުން 

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންވޭރު ހުހެ

ފަދަ ޙުކުމެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފިއްޔާ ދެން  ތަ އެކަމަށް ނުވަ  ޑްކުރާ ސުވާލެއް. އެފަދަ އަމުރެއްސުވާލުން ލީ  އެ

އިރު އެއާ  ޔަތުން ޙުސައިން އަމްރު އެތާ އިންނަވާރެއްގެ ހައިސިއްން ގެ މެޝަން ނެއްތޯ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިހިކި

ތި ޢަދޭތެރޭގައި   ނިންމައިފި  މަލުކުރައްވާނީ.  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  މިހާރު    .ންޏާވަ  ކަމަށް  ވިދާޅުވީ 

ބުނާ ނޫނުޤާ ފަހުބަސް  އެންމެ  އެބަބުނޭ  ކޯ  އަސާސީގައި  ސްޕްރީމް  ސްޕް  ޓުފަރާތަކީ  އެޓުކޯ   ރީމްކަމަށް.  ކަހަލަ  ން 

ނިންމީނިންމު އެއީ   މާމެއް  އަމްރަ  ވޭ ބޫލުނުކުރެޤަ  ދެން  ޙުސައިން  ވެއްޖިއް ކަމަށް  ޙުކުމެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ޔާ  ށް 

 .  އިރުގައިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އިންނަވާ ޖުޑިޝަ އިން އަމްރު ޢަމަލުކުރައްވާނީ ހިނެއްތޯ ޙުސަކި

 

 : ންއްކެވު އަމްރު ވާހަކަދެ ސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ނީ  ކުރަންޖެހޭމްން ޙުކުތުން ވެއްޖިއްޔާމުން ފަނޑިޔާރުވެސް އޮންނަ ގޮއި  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދި ގާނޫނުގަޤަގަނޑު  ޅުއަ

ޒާތީ ޙުކުމެއް ތިބާވެއެއްކި  ން މަސްލަޙަތުތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާވެ  ޙުކުމެއް އަޅުގަނޑު ހި  ،ބެ. އެފަދަ  ތުން  އެކަހަލަ 

  ގައި ޞަބެއްގެ ތެރޭއްޢަގަޑީގައި ތިއްބެވޭނީ ކޮންމެވެސް ޒާތީ ތަ   އެނީ ވޭބެއްބޭފުޅުން ތި  އެ  ފަނޑިޔާރުން ކުރަންޏާމުން 

އިންފުލުއެންސެއް ޕޮލިޓިކަލް  ތެރޭގައިނޫނީ  އެހެންވީމާ،  ގެ  ތަންދޭ .އެސް.ސީޖޭ.  ގާނޫނު  ންނާ  ބޭފުޅު  އެ ހަމަ    ގެ 

  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ. އަޅުގަނޑު ހިތުން ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން. 



  

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ބަރުންމެޅަނގު ދާއިރާގެ ންވޭރު ހުހެ

ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދެންމެ އަމްރު    ޝަނުގެވިސް ކޮމި ޝަލް ސަރ ޑި ސުވާލަކީ ޖުވަނަ   4ޝުކުރިއްޔާ.  

ނެއްތޯ  ރު ކިހިމްއަ  ތުން  ގޮގުޅޭ ތަކާ  ބަދަލު  . އެ ކަމަށް  ގިވަޑައިގަންނަވާ ނ ލެއްވި ވާހަކަ. އަދި އެއި ޖެ ބައްލަވަޅުވެއްދާވި

 .  ލާޙުޞް ންނަވަނީ. އެންމެފަހުން ދެވަނަ އިއިގަދެކިވަޑަ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އަޅު ތެރޭގައި  ބަދަލުތަކުގެ  އެންގަނޑައެ  ބޮޑަށްށް  އޮޓްމަންޓްރޑިޕަ.އޭ،  .ޖޭޑީ  ވެނީ ފާހަގަކުރެ  މެ  ލް  ޑީޝަޖު  ފް  

ދަށަށް ގެނައި ގެނައުން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުސް.ސީގެ ޖީ.އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަސާސީ އެކުލެވިގެން  ނޫނޫޤާ  ގައި  

   ދަށަށް ރީމް ކޯޓުގެ ރާރަކުން ސްޕް ޤަ ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  އޮވެފައި    . ތަށްވެސް އޮތީ އެގޮ  ންއިނުމަވެސް ފުރަތަ  އައިއިރު 

އޭއިނީ  އިގެނެސްފަ އެހެންވީމާ،  އޮންނަން ޙަތި  .  ގޮތަށް  ޖެޤީޤަތުގައި  އެ ހޭ  ޖުދެ  .އޮތީ  މިހާރު  ހަމަ  ޑީޝަލް  ން 

ރިއެރުން ދިނުމާއި  މުގެ ކުޤާރުމާއި މަކު ޔަންއްޢަ  ރުންޔާދަނީ. ފަނޑިއަށް ގެންކުރިކަންތައް    ކޮމިޝަނުން އެ  ސަރވިސް

 ޑު ދެކެނީ.  ނގަޅު ބަދަލެއް ގޮތުގައި އަޅު، ރަނގަ. އެހެންވީމާކުރެވޭނީ އް ކަންތައްތަ މި  ބަދަލުކުރުމާ

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުރާގެ މެދާއި  ޅަނގުންވޭރު ހުހެ

  ؟ންތޯނަވައިގަންކަމަށް ދެކިވަޑަ  ނިވެރި ފަރާތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުސީގެ ބެލެއަސާނުނޫޤާ ވަނަ ސުވާލަކީ  5

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އަސާސީގެ  ނޫނުޤާ  ކަށް. އެއްވެސް ބާރަކޯޓެއް ނޫން  އި ސްޕްރީމްލަތެއްގަޙާ ގެ ބެލެނިފަރާތަކީ އެއްވެސް  ސީއަސާނޫނުޤާ

ނޭރޭނެ.   ނޫން. އެހެންލޯ  އޮންނަނީ ކޮމަން    މި އި އްޖޭގަރާ   ، ވެސް  ބާރު   3މައްޗަކަށް  ޔެވިފައި އޮންނަ  ލިވީމާ،  އެއް 

އެހެންވީމާ،    މިސާސީއެއް  އަނޫނުޤާ ހަ  ބާރު   3އޮންނަނީ.  ހިނގަވެސް  ދަށުގައި.  ނޫނުޤާޖެހެނީ  ންމަ  އަސާސީގެ 

 ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑު  އިގަ ސްޕްރީމް ކޯޓު ކަމު، އެގޮތަށް ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ރިވެނި ސީގެ ބެލެސާއަނުނޫޤާމާ، ވީންއެހެ

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންވޭރު ހުހެ

އެ އެ ންނެދެ  ސުވާލޭ   5ލު.  ންމެފަހު ސުވާ އަޅުގަނޑު  ސުވާ  ،ހެންނަމަވެސްވުނީ.  އެއް  އަމްރު    އިތުރުވެއްޖެ   ލު އަދި 

ގިނަ ވާ މަޖިލީހުގެ  ވާނެބަބުން. އެނގިވަޑައިގަންނައްގެ ސަތަކެފުޅުހަކަދެއްކެވި  މެޖޯރިޓީ     މިރައްޔިތުންގެ    މި ވަގުތު 

ދިވެ  ދިވެހި  ކް ރެޓިމޮކް ޑިރައްޔިތުންގެ  ހި  އޮތީ  ދެން  ޑިމޮކްރައްޔިތުން  ޕާޓީއަށް.  ތެރޭގައި ޚާއިންތި  ޕާޓީ ރެޓިކް  ގެ    ބު 



  

އެއް އްކި ދެ  ކެމްޕޭނުގެ އެޖެންޑާ  ވާހަކައަ    ތެރ19ޭކީ  ސިޔާސަތު  އިންގެ  ގާއިމުކުޞާގައި  ކަ.  ވާހަ  މުގެ ކަރާނެފު 

މެނިފެސްޓޯއެނޑުމެންގައަޅު  ،ހެންވީމާއެ އެބައޮގެ  ސިޔާސަތުއް  އެތް  އިންތަކެއް  ގާއިމުކުރުޞާބަހުރި  ޓަކައި.    މަށްފު 

ޙުކި އަ  19ޑާ  އެޖެންއޭގައި  ރުގެ  އަމްސައިން  ހާބަރަކަށްތޯ  މެނިފެސްޓޯ  ދި އާއި  ކަންކަން   އިގަ ޖަޒީރާ    ހުރި 

ހޯޞާއިން  އެއީ   ލުފުޅުކުރައްވަނީ ބޫޤަ އޭގަޖެހޭކުރަންދޭންއިދަފު  އަދި  ކަމަށް.  ކަންކަން  ކަމެއް    ނުކުރެވޭބޫލުޤައި   

 .  ކޮށްދެއްވާތިއްޔާ އެކަމެއް ފާހަގައޮ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އަޅުގަނޑަށް އަނެއްހެން  އޭގައި  .  އިނގޭތޯ  ހަމަ އެއްޗެއްކީ ވަރަށް ފުރި އަ  19ންޑާ  އެޖެމަ  ހަމަ  ވާނަދަންނަ  ށްޤީޤަތަޙަ

ކަމެއް  ކަމެއްޖެހޭ ދޫކޮށްލަން  ވަކި  އަވަރުގެ  ނުއެއް  އެހެންވީމާ،    ޅުގަނޑަކަށް  ގާއިމުކުރުމަށް ޞާއިންހަމަ  ފެނޭ.    ފު 

 ންކަން.  ކަ  ޖެހޭންރަން ހަމަ ކު ހެއި ކޮންމެއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ   މުން ދާ ކަމަކީމިހާރު ކުރެވެ ޓަކައި

 

 ން:ފް ވާހަކަދެއްކެވުޠީޙަސަން ލަ  ންބަރުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންވޭރު ހުހެ

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ޔާސަރި

ލައިއްޔާ  ކުރިއްޝު ޙަސަން  މެންބަރު  މިޠީޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  ވިލިއަ   ފް. އަޅުގަނޑު    ގެ އިރާދާ   ގިލިނރުވަނީ 

 ށް.  ންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނައިއްޒަތްތެރި މެ

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ގިލި ދާއިރާގެނވިލި

ޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން   ސުވާލުތަކެއް ކުރެވިއްވަރަށް ގިނަ   ށް އައިއިރު  ހަމައަނޑާގައަޅުރު.  ރިއް ޤަމު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ  ކުރާ މެންބަރެ.އެސް.ސީ ރެޕްރެޒެންޓްންގެ ފަރާތުން ޖޭންމު އާއަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ

ކޮ  ހައިސިއްޔަތު  މިހާރު  ޖުޑީޝަ  މެންބަރާ ސީގެ  ސް. ޖޭ.އެއާންމުންނާއި  އިތޯ  ބަލިބިއްޖިއްޔާ  ންދާ  ނގަމުހިއެ  ރީގެ 

ގެ  މު ރައްޔިތުންނަށް ޖޭ.އެސް.ސީ ންއާ  ،ޓުންއްގާއިމުކޮށް ބެލެހެ އެ ގުޅުން    .އޮންނާނެ ގުޅުމަކީ  ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ކަޖަވާބުދާރީކަންތައްތަކަށް    ނގަމުންދާހިން  ތުފަރާ ކުރެވިދާނެ  ޓަކައި  ކޮބައިތޯ.  ވުމަށް    ތަނަށް މިހާންތައްތަކަކީ 

ހުރި ފަރާތުން  ރައްޔިތުންނަބަރަ މެން  އާންމުންގެ  ޖޭ.ކަށް  ނެތް  ކަންތައްތަކެއް  ޖުޑީޝަރީ  އާއި   އެސް.ސީކަށް  ގެ 

 އެއް.  ފަވިސްދެ ގެނެވާ މިންވަރަކަށް ނުން ބޭރައްޔިތުން

 



  

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ދެކޭގޮ ތިއަޅުގަނޑު  އިންނަންޖެހޭނީ  ޔުކޮމި  ތުގައި  އެނިކޭޝަން  ބޭރައިއެތެރެ  .ތެރެއަށްބޭރުން  ނީންނާނެ ން    ކަށް 

މާނައަނިކޭޝަނެއްޔުކޮމި ބަހުގެ  ބުނާ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީގަ.  މިސާލަކަށް  ކުރެވޭކީ  ގުޅޭގޮތުން     މަސައްކަތާ  އި 

މަސައްކަތަކީނީންނާނެ    ށްއަޅުގަނޑަކަ މިވެނި މައްސަލަތަކެއް ފަ، މިވެނި  އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިވެނި    ނޑިޔާރުންނަކީ 

ދަނީލަބަ މި  އާންމުންނާ   އެއާ ހައްޓަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު  ސިއްރު ހިފަ.  ކުރެވޭކަށްޞާއްޙި   ންނާއާންމު  މުންނޭ    ޚިލާފަށް 

ކަންތައްތެރެއަށް އެ  ބޭރުން ގެންނަ  އާން ތަ   ތެރޭގައި  ހޯދިދާނެކުގެ  ޚިޔާލު    އަށް ޖޭ.އެސް.ސީ  މިސާލަކަށް   މުންގެ 

ކުން  ވެވުނު މިންވަރަ އި ފަލާބަ ކޮބައިތޯ    ޚިޔާލުތަކަކީރައްޔިތުންގެއި ށް ޓަކަކުރުމަޙުޝަރީ އިޞްލާނޫނިއްޔާމުން މި ޖުޑީ

އިޞް މަސައްކަތްހަމަ  ގެނައުމަށް  ހިތުން    .ނެވިދާކުރެލާޙުތައް  އަޅުގަނޑު  ކަންނޭނގެ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ، 

   .ކަންނޭނގެ އިންނާނީ އިޞްލާޙުތަކެއް  ބޭރުން އެތެރެއަށް ގެންނަ ކުރެވެނީ.މަސައްކަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިންޙު ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

އަނެއް ހަމަ  އަތޮޅުދެން  ޖުޑީޝަކަމަކީ  ވަސިސްޓަލް  ތެރޭގައި  އަދިވެސް    ށް ރަމް  އިންނަނީ  މި  ދީމީ  ޤަބޮޑަށް 

ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އަތޮޅު ސިސްސިސްޓަމެއްގެ  މިއޮތް  ރިޕްރެތެރޭގައި  މާލޭގައި  ޖޭ.އެސް.ސީ  ރާއިރު  ކު ޒެންޓްޓަމާއި 

ފަމިހާރު ބެ  ހުށަހެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާނޑިޔާރުންނާ  މި   އެންމެ  ނަހާތަޅުމަކީ  ފޯމެއް  . ކުޑަކުޑަ   ޕްރޮސެސްގޫ ދައުނށް 

  ނި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސް ނުފެވެބްސައިޓުން ވެފަހަރަށް  އެ ފޯމު ވެސް ގިނަ  ލާފަ. ދެން  ނެ ވެބްސައިޓަށްންނާހު

ގޮ ބެހޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ  ޝައެ  ހުޖޭ.އެސް.ސީކުވާ  ތުން  ވެސްއަށް  ފިޔަރ  ކަމެއްގެ  ބިރުވެރި  ށަހެޅުމަކީ  ގޮތުގައި 

ސޭހެ ނިޒާމެއް އެބަ  ފަ މި އެ ފަސޭހަ، ލުއި ން. އެހެންވީމާ،  ގޮތުލަތު އޮތް ޙާ ނީ މި ޤައުމުގެ ކުރެވިފައި މި ވައޭޓްކްރި

ބެހޭ ގޮތުން ޖޭ.އެސް.ސީ ކުރާ ގޮތުގައި  ބޫލުޤަ. އަޅުގަނޑު  ކައިޓަ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  އަށްބޭނުންވޭ ފަނޑިޔާރުންނާ 

ޝަކުވެއް ހުށަހެޅިޖިއްޔާ  ހުށަހެޅުމާއި  ހުރި  ވާ  އާ  ޝަކުވާއާފައި  އާމެންބަރުން  ންމުގުޅިގެން    ންމުންނަށް ނަށް، 

ސޭހަ ނިޒާމެއްގެ  ޞަތު ވަރަށް ފަޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް.  އެއީ ވަރަށް މު ން   އެނގުލޫމާތުޢުމަ

އޮންނަންތެރޭގަ މިހާއެހެންވީޖެހޭނީ.  އި  ޖޭ.އެމާ،  ގަވާއިދުސް.ސީގެ ރު  އައު  ވަރަށް  ނުގެ  ގާނޫއައު  ،    ގިނަ  ދަށުން 

ވިގެން  ވާލެޅުހު  އެ މާ،  އެހެންވީ  ދަނީ.  .އެސް.ސީއަށް އެއްކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން މި ޅި ޖޭމުން  ވިގެވާލެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅު

ކުރިން  ދާ   މިހާ މަލުކުރަމުންޢަޖޭ.އެސް.ސީން  މާޙައުލެއްގައި  ގޮތްތަކާއި  އަލަށް  ރުދިޔަ  އަންނަ ލުކުމަޢަ    ރަމުން 

 ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ނެ އްޔިތުން ބޭނުންވާރަމު  ނުން ވެސް އާންޤީރެއްގެ ފަރާތުން އެ ޔަބައާންމު މެން  ގެ ތެރޭގައި ގޮތްތަކު

ފަނޑިޔާރުންނާ ލޫމާޢުމަނުވަތަ   ގޮ  ތުތައް  ކަންތައްތަބެހޭ  ގިނަގުނަ  އަންނާނެ.ތުން  އަތޮންވީއެހެ  ންދެ  ކެއް  ޅު  މާ، 

ސި  ޖުޑީޝަލް  ވަ ސްޓަތެރޭގެ  އާންމުމް  ޓަކައި  މެންބަރުގަދަކުރުމަށް  ޖޭ.އެސް.ސީގައި    ފަރާތުން  ރެއްގެ 

 ؟މީދެއްތޯއްއޮތީ ކޮން އު  ވެންރު ރައްޔިތުންނަށް ދެއިރާ ކުޕްރެޒެންޓްރި



  

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އިންޅޭ ހުށަހެމައްސަލަ   އަށް.ސީމަކަށް މިހާރު ދެން ޖޭ.އެސް ކަމަފުރަތަ   ނުންކޮށްގެން. ވަޞީލަތެއް ބޭ  ނަނީ ތިން  މި 

ސި އީމެއި އެއީ  ޒަރީއާއިން،  ފޯޓީ  އަދި  ޒަރީއާއިން  ހުށަލްގެ  ރަހަޅައިގެމެއް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ށްރަށުގައި  ން. 

މިހާރު   ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ރަށެހިތު  އަޅުގަނޑުދެން  ދިރިއުޅުއްވާ  ހުރިހާ  އިންން  ވެސް  ލިބޭނެ  އްގައި  ޓަރނެޓް 

ހުށަހަޅަން އޮންނަ    މިޖިއްޔާމުން  ވެއް  އެހެން  ގޮތުގައި.  ކުރެވޭބޫލުޤަ  ށްއަޅުގަނޑަންނޭނގެ  ކަ   އް ހެ ގޯގޮތް  މައްސަލަ 

ކަންނޭނގެ.   ވެސް  ޒައީމެއިލްގެ  މިސާލަކަށް  ހަމަ  ނޫން  އޮތީތީވެރީއާއިން  ކޮންމެފޮނުވޭގޮތަށް  ސިޓީ.    އެއް ހެން 

ފޯނޫނި ގޮއްޔާމުން  ހުށަހަޅާ  ކަންނޭނގެ. އަ ތަމެއް  ނޫން  ޕްރެޅުކަށް  އަސްލު  އެކަންގަނޑަށް  ގޮތެއް    އޮންނަ  ކްޓިކަލީ 

އި އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާމުން  ގަވާއިދުގަ  އެނގެނީ. ށްޅުގަނޑަ ތް އަގޮ އޮންނަ އިދުގައި ގަވާ އަޅުގަނޑު ން ނޭނގެ. ދެ

ބޭނުންކޮށްގެން ވަޞީލަތެއް    ކޮސްޓްލީ ށް  ވަރަހިތުން    ގަނޑުޅުވީމާ، އަޅިދާނެ. އެހެންހުށަހެ  ކުވާމައްސަލަ ޝަ  ތިން 

ލް  ކަޕްރެކްޓިއެހާ    ދި އަން  ދު އުފެއްޔާމުން ޖޭ.އެސް.ސީގެ ގޮތްޕެއް ރަށެއްގައި ނޫނިއް  ވާނީ ކޮންމެންނޭނގެ  ކަކަމަކަށް  

އެރަނގަޅު ވެސް ކަމެއް. ދެފަހުން ކުރަން ހަމަ    ށް ނުވެދާނެ. ދެންކަމަކަ   ށް މިސާލަކަ  ށް ގަނޑަޅުޚިލާފަށް އަ  އާން 

ދާއިގސިންމެޑި ޑޮކްމި    ރުއިބަލާ  ރާއަށްގެ  އެބައަންނަ  މަޖުބޫރު  މަސައްކަތްޓަރުން  ރާއްޖެތެރޭގައި  ވަކި  ވޭ  ކުރަން. 

ނޫނިއްޔާމުން  އަ  3ރު،  އަހަ   5،  މެއްރޓަ އަލައަ  7ހަރު  މިހާރު  އެގޮތަށް  ފަނޑިޔާރުން  ކު ހުވާ  ށްހަރު.  ރެވޭ 

ގައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުތައް ނުވަތަ  ޓުކޯ   ނުވަތަ ހައިކޯޓުތައް  އާ އޮތް ސުޕީރި  މާލޭގައި މި  ހަމައަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނީ  

އަމާމަސައްކަތް ބަދަލުގަ ހިފާފައި    ޒުކުރަން  އޭގެ  ސަހުރިތަން.  ކަން  ރުރުކާ އި  ކޮންމެވެސް  އުވެސް  އް  ސޫލެހަލަ 

ވިދާޅުވިހެން  ގެންގުޅެވިދާނެ. ތި  ދެރަވަރު  އަސްލު   މިހާރު  ވަރަށް  އޮތީކޮރަށްރަށުގައި  ،  އްގެތަފަނޑިޔާރު   ށް 

ކޯޓުޓްމެޖިސް ކޯޓުތަކުގައި ދެ  ތައް.ރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ތަކެއް  ދުވާއިގަ   ކަހަލަ   ލާޒިމުކުރުވާ  ރުން ތްކުމަސައްކަ  ން 

ވަރެއިގެން  ހަދަ ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުއޭ   ،މެއްރޓަ  އްގެ ހަމަ  ހިތުންރުން  ޕް    އަވަސް  ރޮސެސްއެ    ވާނެ ވެސް 

 . ނެވާގައިމެއް ކަމުގަޅު ނިންމުވަރަށް ރަނ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައިކަންނޭނގެ. އެއީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ފަ ހަމަ  ގޮއްލެހު ސުވާ ދެން  އެޖެންޑާ  ދަ  ގައި ތު ގެ  ބޭނުންވަނީ  ހިނގަމުން  އަދި   އަށް   19ންނަވާލަން  މި  ދާ  މިހާރު 

ތެރޭގައިޕްރޮސެސްތަ ގޮ.ސީގެ  ޖޭ.އެސް  ކުގެ  އިން  މި  ވިތުން  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ޔަ  ސްނުންޖޭ.އެސް.ސީގެ  ނުން  ޤީހަމަ 

ނގަމުންދާ ޖުޑީޝަލް  މި ހި ރުހާ . މިނެއިވާވިފަވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެ   ށްތް އާންމު ރައްޔިތުންނަވެސް މިހާރު ހުރި ގޮ

މަސައްކަތުގެ ތެރި ފާހަގަކުރެއްވިރޭ ފޯމް  ދެންމެ ތި  އެހެ  ،ގައި  ބޭފުޅުންމިތާނގެ  ސުވާލުތަކާ   ން  ގެން  ގުޅި  ކުރެއްވި 

ބަވެސް   މި   ،މް ސިސްޓަމްލް ރިފޯޑީޝަޖުންދާ  ލާއިރު. މިހާރު މި ހިނގަމުރި ޖަވާބުތަކުން ބަ އި ހުއެއް ލިބިފަ ހަމަ 



  

ވަރަށް  މަރިފޯ އެބޮށް  އުޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ލިބޭނެ  ޖޭއެ  .ރަނީކުމީދުއްއްބާރުލުން  ގެ  .އެސް.ސީހެންވީމާ، 

ހައިސިބަމެން މަސައްކަރެއްގެ  ކުރެވޭ  މި  ރައްޔިތުންނާތުގައްޔަތުން  ގުޅުމެއްގާ  ންމެ އެ  އި  ބޭއް ތް  ހަމަ  ނި  ކަ އެވޭނެ 

ތުން ހަމަ  ޒިޝަން ހުރި ގޮ، ދެން ހުރި ކޮމްޕޮ. އެހެންވީމާވާތީމަށްކަ  މެންބަރަކީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ހުންނަ މެންބަރު

ވިސްނުމެއްގެ   ބޭފުޅުއެއް  ތެރޭޖޭ.އެ އެހެންވީމާ،  .  ންތިއްބެވި  ވިސްނުމާ މަސައްކަތްގައި  ސް.ސީގެ  މި    ކުރާއިރު 

 ؟ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވަނީ ކަމުގެ ކިހިނެއްތޯ ކުރެވޭނެތް މަސައްކަގޮތަށްއެއް

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުންސައިޙުއަލްއުސްތާޛު 

ހިތުން   ވާހަކައަކީސީގެ.ޖޭ.އެސްއަޅުގަނޑު  ފެންނަމުންދާ  އެ  މިހާރު  މަސައްކައެ    ދާ  ކުރެވެމުންތްތައް  އްވާނެއްގައި 

އެ ފިސިޔާ  ގޮތަކުން  ސް އްވެކުރެވުމަކީ  ކުރެ ސީ  އަޅުގަނއްކަތެމަސަވޭ  ކުރެއްގައި  ގޮތުގައި  ނުދެކެވޭ.  އްގެ  ޑަކަށް 

ހިތުން އިއްތި  އަޅުގަނޑު  އެމް.ޑީ.ކަންނޭ  ފާޤެއް ދެން  ނިސްބަތްނގެ  ރައީސެޕީއަށް  މަޖިލީހުގެ  އަދި  ވާ  ހުރުމާއި  އް 

ފަރާތަކީ  މަޖި ހޮވުނު  ބޭ.ޑީއެމްލީހުން  އިއްތިށްފުޅަކަ.ޕީ  އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑު    މު އެކަ  ކަށްވެދާނެ.ޤަފާވުމަކީ  ހިތުން 

ނުވި   އިޚްލާޞްތެރިނަމަވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  އެތަނަށް  ން  ކުރަތް މަސައްކަ  ކުމާއެ ކަޙަޤީޤަތުގައި  ވަޑައިގަންނަވާ 

އެ  ބޭފު މިހާރު  ހަމަ  ވެސް  މަސަކުރައްޅަކު  ކުރައްވަން އްކަވާ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ވާނެ.  ންނަ ހިވަޑައިގަޖެ  ތްތައް 

ގޮތުންކަގޮތައެއްވެސް    އީއެމާ،  އެހެންވީ   ން. ކެދެ  އެއްނުއަޅުގަނޑު    ގައި އްގެ ގޮތުސައްކަތެމައްވާ  ކުރަ   ށް ސިޔާސީ 

ވެސް    ވީމާ،އެހެން އިޚް   މިއަޅުގަނޑު  ކުރަމަސައްކަތް    ލާޞްތެރި ދަނީ  އެހެންންތެދުވެރިކަމާއެކު  ކަމުގައި  .  ވެއްޖެ 

 . ދާނީމުންރެވެކު  މަސައްކަތްތައްއެ ގައި އެއް ފިކުރެއް އަޅުގަނޑާ ނަމަވަނީ



  

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ޖޭ.އެސް.ލާ މަރުޙަ  ޤީޤުތަޙުރަށް  ގިނަ ފަހަ  ގޮސީގެ  ގައި  ރަށްރަށަށް  ށްފައި  ކޮ  ރައްޔިތުން  ،ގެފަނޑިޔާރުންސް  ޓީމުތައް 

ދެން  ބެހޭ ގޮތުން.    ޟީންނާށުގެ ޤާރަށްރަ  ،ށްނުވަނީ އާންމުކޮމުތައް މި ފޮޓީ  ރަށްރަށަށްގެން  ގުޅި  ޝަކުވާތަކާ  ހުންނަ

  ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ދެއްތޯ މި   ޑީޝަލްއެ ޖު  ،ޟީންނާޤާ   މަ އެ ވަނީ ހަމި ފާހަގަ  ފަހަރަށްގިނަ  ރާއި މުތައް ދާޓީއެ  

ހަމަ އެކޮމަ  މި ހިގެން  ޖެކަންކަން  ހަމަޖެދަނީ.  .  ގޮތުންގުޅޭ  ސުމާއް ހަމަޖެ  ކަންތައް  ދަތުރުގެ  އްސުމާއިޑޭޝަން 

ޖޭ.އެސްއެހެންވީ މި .ސީގަމާ،  ގޮތަ  އި  މިކަން  ކަނޫން  ކުރެވިލުކުރުމަޢަ ށް    ވަރަށް  ؟ތޯރޭވިދާނެ  ތަކެއް ގޮތްދާނެ  މަށް 

އި ގުޅިފައި  ތެރެލް  ޝަޖުޑީ  ންނަނީބޮޑަށް  އެ  ސިސްޓަމުގެ  އެ  ދާއި  ދަތުރުތަކުގެ އިން  ފަނޑިޔާރަކު  ޝަކު ރު  ވާކުރެވޭ 

ވެ މަ  އާޝަކުވާސް  މާކުރިން  އެ   ތައް ލޫމާތުޢުބެހޭ  ނަ  ހެންވީމާ،ލިބިފަ.  ލިބޭ.  އްހެކި  އެބަ  ފުރުޞަތު  ތާލުމުގެ 

ވަރަ ރައްޔިތުންނަށް  ބޮޑައެހެންވީމާ،  ފަނށް  ތަޑިށް  ކުރެވޭ  އެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ހުރި އެ  ޤުގައި  ޤީޙުޔާރުންނާ  ،  ދީފައި 

ތުން  ރައްޔިމެއްގެ ތެރޭގައި  ކަރުވެރިބި   ށް ހަމަނުމައް ވެސް ދިންޖެހޭ ބަޔާންތަގުޅިގެން ދޭ  ރި ޝަކުވާއާ އެއްކޮށްފައި ހު

 ؟ތޯބައިތަކަކީ ކޮކަންތައްފިޔަރ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ އެހެންވީމާ، މި ބެނީ. ތި

 

   :ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ގާނޫއަޅުގަ ހިތުން  ކަނަށް  ނޑު  ބަދަކޮންމެވެސް  ގެނެސްހަލަ  ދޭ    ސްހެކިބަދެން  ވެސް    މިހާރު  ،ގެންލުތަކެއް 

ބަދަލުތަކެއް  ވީ. ދެން އެކަހަލަ    ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވިފައި ކަންނޭނގެރައްކާތެރިކަން ދޭފަރާތްތަކަށް  

ހިގެން  ގެނެސް އަޅުގަނޑު  ފަރާތްތަކަތުކަންނޭނގެ  ހެކިބަސްދޭ  ހިމާޔަތް  ށްން  ދެން    ރައްކާތެރިކަމާއި  ދެވޭނީ. 

ވަޑައިގަމައްސަލަތަކުގައި އަ ބޭފުޅުންނަތޮޅުތަކަށް  ދިމާވާ  ންނަވާ  އެ  ޕްރެކްޓިކަލީ  ށް  އާންމުކޮށް  ގޮންޖެހުންތައް، ދެން 

ފާހަގަބަލާ މި  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތައިރު  ގޮތުގައި  ސެންކުރެވުނު  މައްސަލަވްސިޓިށް  ހީ  އަޅުގަނޑަށް  އެ  ތަކުގައި  ވަނީ 

ސަ ޕޮލިސް  ހިތުން  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފަރާތުން  އެހެކަން  ދޭ ރވިސް  ވެއްނޭނގެ.    ޖިއްޔާ ން 

ފިފަރާތުން  ންގެއާންމު ލި  ގެއްލުމެއް  އުނދަގުލަކަށްޒިކަލް  ކަހަލަ  ކުރިމަތިބިދާނެ    އްނުވޭ ޔެހި  އްހެނެވާނެ ރުކު 

 ގަނޑަކަށް. ޅުއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ސު ރައްޔިތުންނޭ  އަޅުގަނޑުގެ  އާންމު  އެ  މިވެރިކަމެއްގަބިރުވާލަކީ  ވާހަކަ    ފަނޑިޔާރުންނާތިބި    އި  ގޮތުން  ބެހޭ 

ޓީމަށް ތަޙުޤީޤު  އެ  މިހާރު    ދައްކަން.  ޓީމެޖޭ.އެސް.ބަޔާންދޭން.  ތަޙުޤީޤު  ދިސީން  ރަށްރަށަކަށް  އެ  އް  ޔައީމަ 

ނުކެޝަކުވާ ވެސް  މީހާއަށް  ޓީމަށް  ކުރި  އެ  ފަހުން  ބުނެވެނީ  ރޭ  މި  ފަހަރަށް  ގިނަ  އެގޮތަށް.  އާނ،  ބަޔާންދޭން 

ނަމުމަންތި ބޭނުމެއްނަގެ  ބަޔާންދޭން  އެ  އިންކާރުކުރު  ގައި  އެންނޫނޭ.  އެ  ސަބަބަކީ  ކަންތައް.  ކަހަލަ  މި  -ޓިމާއި 



  

ވަރަ ކޮމިޝަނަށް  ފަ  ،ވޭލެކޮށް ވާ ގިނަ ޝަކުށްކޮރަޕްޝަން  އާއެ  މާސޭހަކަވަރަށް  މެންކީގައި  ވަރަށް  ންމު  ބަރުންނަށް 

މި ބޮ ހުޅުވާލެވިފައި  ފަ  އެ ހެންވީމާ،  އެއޮންނަނީ.    ޑަށް  ނިޒާމެވަރަށް  އެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ    ،. އެހެންނަމަވެސްއްސޭހަ 

ޓީމުތަ  ،ޝަކުވާކުރުމާއި އެ ޝަކުވާ ފެށުކުޤުފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާ ތަޙުޤީ  ކުން ތަޙުޤީޤު  ކުރި   އެ ޝަކުވާމުންރަން 

ތިބި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މި އަންނަ ޕްރެޝަ އާންމު ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތްތަކަށް ހެކިދޭން    ށް މަ އްކާތެރިކަރަރާއި އެ 

މަރުޙަލާ  އެ މި  އެހެންވީމާ،  ފިޔަރއެ ހެކިދޭ.  ޝަކުވާކުރުމަކީ  ގޮތުން  ބެހޭ  ޖުޑީޝަރިއާ  ރައްޔިތުން،  މެދުގައި އް    ގެ 

އުފެރަ ޗުނެ  ފިޔަރއަކީ   އެ.  އޮތް އޮތްލީ  އެއްޗެ  .ދިފައި  އެހެންވީމާ،އުފައްދާފައި އޮތް  އެބަ    އް.    ޖެހޭ ޖޭ.އެސް.ސީން 

އާން ބޮޑަށް  ނިޒާމަކަށް  ލުއި  ތުންނަށްރައްޔިމު  ވަރަށް  ތަޙުޤީޤުކުވާކުރުމާޝަ  ފަސޭހަ  ތަޙުޤީޤަށް    ،ކުރުމަކީއި 

ފަނޑި އާންމުބަޔާންދިނުމާއި  ޝަކުވާއަކީ  ކަމެއްކަރަ ކު ކޮށް  ޔާރުންގެ  ވިންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު    ން. ސްނަން 

ޖޭ.އެސް.ސީނމެނުވީ ރަ  އައިސްގެން   އެހެންވީމާ، މި ޗޭންޖް  ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ    ށް ނުލިބޭނެ އަގަޅު ޝަކުވާތަކެއް 

ނީ  ން ލިބޭރައްޔިތު  ކަންމި ލުއި   ޔަ ގޮތްތަކުން ކުރެވެމުންދިމަލުޢަކުރިން    ގޮތުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހިނގަމުން މީގެ 

 ވީމަ.ޅަކަށްއުޅުއްވާފައި ހުރި ބޭފު ތަޙުޤީޤުތަކުގައި  ،އްގައިމެސްނުވި ކޮންކަހަލަ 

 

   :ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ހިންމު  ދެން ކަމުގެ މު.  ދާނީ  ފިޔަރ  އެ  ކަންނޭނގެ  ދެވިގެންނޑު ދެކޭގޮތުގައި ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމެއް  ގައި އަޅުގަތީ

އެބެކަމާ   ގޮތުން  ކަހަލަ    ކުރުމާރވެއަ ހޭ  ދެންމި  ހިންގައިގެން.  ފަރާ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ގޮތު  ށްތަކަތްއެ  ން  ގާނޫނީ 

ތުން ގާނޫނީ  ންނޭނގެ އަޅުގަނޑު ހިއޮންނާނެ. ދެން އެއީ ކަ  ރއެ ފިޔަ   ސް ވެ  އަބަދުހަމަ  ންޏާ  ވެން ނުދެރައްކާތެރިކަ

 ގޮތުން.  ގުޅޭއެކަމާ  ކީ ލާޙަވިދާނެ އިޞްގެނެގޮތުން 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދާއިރާގެ  އުތުރު ހެންވޭރުއަރުވަނީ    ޞަތު މިރުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފު  ސަޢުދު.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު ތެރި ޒަތްއިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އްޒުޢިމު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ޢަމް   މަރުޙަބާ ކޮށްލާ ސުވާލަކީދެ  ރު.ޙުސައިން  އަޅުގަނޑު  ރިފޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަ   މިހާރު   ން  ނިޒާމު  މުކޮށް،  ރުޢީ 

މައިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައް   ގެއެސް.ސީޖޭ.ވަގުތު  މިކުރަމުންދާ،  ސައްކަތް  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ    ، ކުރުމަށްތްކައާންމު 

ވަރަށް   ޕްރެޝަކުރުމަކީ  ޕްރެޝަރެ ބޮޑު  މި  ދެން  ޖޭ.އް.  މަސައްކަތް  .އެސްރގައި  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ސީގެ 

 ؟އޮތްތޯ ބަބާރެއް އެމުގެ ކިހާވަރެއްގެ އިތުކަކުރެވިދާނެ



  

 

 : ންހަކަދެއްކެވު އަމްރު ވާސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

މަސައްކަތްއަ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ހުރީޅުގަނޑު  މާ  ކޮށްފައި  ޖޮޕް   ތިއަށްވުރެ  ބޮޑު  އެހެންވީމާ،  ރެޝަރ  ބެއްގައި. 

ދާއިރާގެންސިފޮރެ ޕްރަންޓްއި  ކް  ވެސް  ލައިތުރުން  ކުރިން.  މަސައްކަހަމަ  ންގައި  ޕްރެޝަން  ތްތަކެއް  އެހެންވީމާ، 

އެއްވެސް އްވިއްޔާ އިރާދަކުރެއެއީ  ކުރުން  ންޑްލްހޭ މަ  ނުޖެހޭނެ  މަސައްކަތު އްސަލައެއް  ޕް .  އާންމު  އަދި    ރި ރެޝަގެ 

 ހަމަ ތައްޔާރަށް މި ހުރީ.   ނޑުކަށް ވެސް އަޅުގަތަޖެހޭ ޕްރެޝަރުންކުރަފްރަންޓް ކޮން ،މާވާފަރާތުން ދި



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

  ވާހަކަ ތި   ރިކު ސްގައި މަސައްކަތް ސަރވިސް ޕޮލިސްވްށްލާނަން މޯލްޑި ގޮތުގައި ކޮލެއްގެ  ވާ ސުގަނޑު ފަހު  މިހާރު އަޅު

ދޭތެރޭގައި ބައެއް ކަހަލަ    އާއި ކޯޓުތަކާ   ލިސް ސަރވިސްޕޮ   ލްޑިވްސްބަ ފެނޭ މޯއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދެން  .  ޅުވީވިދާ

ހޯދުމުގައި  އަ އަރާރތަރައް، އެ މައްސަލަތަކެމުރު  ދެމްއަ  ދެންތަން.    ކެއް  ވެގެން  އްކިހިނެ  އީއެ ވަޑައިގަންނަވަނީ  ކެރު 

މައްސަ މަތަކު ކޯޓުއެއީ  ؟ ލައެއްތޯދިމާވާ  ސަރވި  ތަނުވަ  ލައެއްތޯއްސަ ގެ  އިންޕޮލިސް  އަމުކޯޓު  ސް  ހޯދުމުގަ    އި ރު 

 ؟ކުރަނީތޯކޯޓުތަކުން ނުދޭން މަސައްކަތްނީ ނޫ ؟ކުރަނީތޯކަތް މަސައްހޯދަން ފަށް  ޚިލާ ނޫނާގާ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުޛު ސްތާލްއުއަ

  ޔާސީ ގޮތުން  މިދިޔަ ސިއެކަމު ދެން  ނގެ.  ވޭ ކަންނޭއެއް ދިމައެއްނުއި އެ މައްސަލައަޅުގަނޑު ހިތުން އާންމު ގޮތެއްގަ

ތެރޭގައި،ދިޔަ  މި އަހަރުގައި  އަހަރުގެ  ދެ  މައްސައި  ގަ  2017  ، 2018  މިދިޔަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އް  ލަތަ ތި 

އުޅުނުދިމާވެގެ ފުލުހުން  ގެނކަންނޭ  ން  ނުރުހުމުގައި  ވެސް.  ފުލުހުންގެ  ހޯ  ކޯޓު،  ލަތްތައް  ޙާ   ދަންޖެހުނުޢަމުރުތައް 

ލަތްތަކުގައި ވެސް ކޮންމެވެސް  ޙާއެކަމަށް ބޭނުން ނުވާ    ފުލުހުން   .ނީ ލިބެލޫމާތު ޢުވެސް އައި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަ

މަޖުބޫރުކަމެއްގެ  ކަހަ ކޯޓު ލަ  ކަންތަކެއް  ޅެއު  ހޯދަން  ވެސް  އްރުތަމުއަ  ތެރޭގައި  ކަހަލަ  އެ  ކުރިން  ންޖެހުމާއި 

ގަނޑަކަށް  ޅުއަ   އެއްވެސް ކަހަލަ ޝަކުވާއެއްންތުން އެ މައްސަލަ ދިމާވެގެނޑު ހިގަޅުއަމިހާރު    ކު. އެކަމަކަންދިމާވި

އަޑެ ހިއަޅުއެހެންވީމާ،  ނީވޭ.  އްވެސް  މައްސަލަތުގަނޑު  އެ    ޕޮލިސް   ންދެ  ކަންނޭނގެ.އްލުވެފައި  ޙަ  މިހާރު  ން 

އެހެއަ  ސްގައިރވިސަ މުއައްސަސްލު  އަޚި  ސާތަކާ ން  ދެޅުގަނޑަލާފަށް  ސަރވިސްގައި ޕޮލިސް  ކޮންމެހެން  ންށް     

އެއް  ކުރީތީވެ މަސައްކަތް ވަރަށް ން ވިޔަސް ވެ  ނޫން. އެހެޗެއް ބުނާ  ތެ   ސް  ނިޒާމެއްގެ  ރެއިން ހިނގަމުންދާ  ރަނގަޅު 

ގޮތުގައި  އައްސަސާއެއްގެ މު ދެކެނީ.   ބެލި  އަޅުގަނޑު  ޑިޕަކަމުއައި.ޓީއަށް  އެހެން  އަދި  ވިޔަސް  ތަކަށް  ޓްމަންޓްރގައި 

ހަމަ  ގައި    95އްގައި % މު ގޮތެއްޢާހަމަ    ވިޔަސްޓްމަންޓްތަކަށް ބެލި ކަމުގައި  ތަޙުޤީޤީ ޑިޕާބެލި ކަމުގައި ވިޔަސް،  

 ނީ.ކެއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކުރާ މު ނގަޅަށް މަސައްކަތް ވަރަށް ރަ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންތުން ވާ ރިޔާސަ

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  މުޢި  .ޝުކުރިއްޔާ  ކޮށްލަން    ޢަމްރުއާސް  ވެ  ނޑުއަޅުގަ  .އްޒުއިބްރާހީމް  ސުވާލެއް  ދެތިން 

 ؟އެބަދޭތޯ   ގުޅޭ މައްސަލައެއް ހިނގަމުން  ރާމް އަމެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި  މަ ކަޞްދުކުރަން. އެ ފުރަތަޤަ

 ؟ތޯތްބައޮކޯޓެއްގައި އެއްސަލައެއް  އެއްވެސް މަ ހިމެނޭލަޙަތު  މަޞް އްޔާނޫނި

 

 : ންދެއްކެވު އަމްރު ވާހަކަސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 



  

 ނުދޭ އިނގޭތޯ.

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސުވާލެއްގެ  ޖޭ.އެސް.ސީފަހު  ގޮތުގައި މި   ދެވަނަ  ބޮޑެތި  ން  ވަރަށް  ތެރޭގައި    އޭގެ   ފި.މުންތަކެއް ނިންމަވައިނިންން 

އިފި. އަދި އިތުރު  ކުރަން ވެސް ފެންނަ ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމަކިމުން ވަޔާރު މަޤާއްތަމަ ފަނޑިހިރާއްޖޭގެ އު ދިވެ

ކަމަނިންމާފަމިހާރު  ވެސް  ވަކިކުރަން  އް  ޔާރެފަނޑި ފެންނަ  އޭ   މަޖިލީހަށް  ށްއި  އަދި  އޮތް.  އެބަ  ގެ  ފޮނުވާފައި 

ވަކިކު ތުރުން  އި ފަނޑިޔާރެއް  އެއް  ކޯޓުގެ  ފެނި،  ސުޕްރީމް  ފޮނުވަރަން  ވަކިވެސް  މަ  އިމަޖިލީހަށް  މިހާރު  ޖިލީހުން 

ފަކޮވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރެވިއްޖެ.   ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އުއްތަމަ  ރު   އުއްތަމަ ފަނޑިޔާ ޖޭގެނޑިޔާރު، ދިވެހިރާއްށްލަން 

ގޮތްވަ ކޮށްފައިވާ  މި  މިހާރު  އެކަން  ކަމެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ކިހިނެއްތޯކިކުރުމަކީ  ހު ޖުޑީ؟ ދެކެނީ  ،  ރި  ޝަރީގައި 

ޙުސައިން ޢަމްރު    .ންނަން މި ޖެހެނީ ގެބަދަލެއް  މިހާ ބޮޑު  ނީރެވެކަމަށްތޯ ލަފާކު  ގުޅިގެން  ކަކާކޮންކޮން މައްސަލަތަ

 ؟ނީ ކިހިނެއްތޯސްނުން ހުންނާންތައްތަކުގައި ވިކަ  މިހާރު މިދާ ނަމަހުރެފިގައި މިޝަނުޝަލް ސަރވިސް ކޮޖުޑީ

 

   :ންވުހަކަދެއްކެ އަމްރު ވާސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުޢަލައިކުމް.  އައްސަލާމް ފަގަނޑު  އުއްތަމަ  އިތުރު  މްޕްރީސުއަދި    ނޑިޔާރާޖޭ.އެސް.ސީން  ކޯޓުގެ   

ކުރުމަށް  ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙު ހަމަ  ރު  ޅުގަނޑު މިހާ ން އެއީ އަކުރިކަ  ން،ރަކިކު ވަ  އިތުރު ފަނޑިޔާރެއް  ކާއިޔާރަފަނޑި

.  ނޫން ބޭފުޅުންނެކޭ ދަންނަވަނީކީ ނޫން  ލުގޮތުން ޤާބި  ހޭ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ތަޢުލީމީ ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ

ގޮތުންތަޢުލީމީ  ހަމަ ބޭފުޅުންނަށްބިލުޤާވަރަށް      އެހެން      ވެދާނެ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށްވިކަމަށް  އެ  އެ    ޔަސް 

  ގައި އްޒެނުފޫ  ވެސްއެއް  ބުން އެއްކިބާވެ،ޞައްކުރެވުނުއިރު އިންނާނެ ޒާތީ ތަޢަކުމްހު  ވިޔަސް  ގޮތެއްއްބަވަނީ ކޮންމެ  ތި

ކުރަހުނެތި   އަކުމްތައް  ދެން  ހިން.  ފަނ  ންތުޅުގަނޑު  އެއް  ހަމަ  ގޮތަކަށް  އެއް  ވެގެން  ތަކެއްޑިޔާރުންއެއްފަހަރާ 

އެ    ޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން   ނުން ޖެހުހެން ގޮތަކަށް ކުރަކުމް އެހުންވެގެން އެ  އެ ފަނޑިޔާރުހަމަ  .  ށްފައްކޮކުމެހު

ކޮންމެވެސް ތިއްބެވީ  އޭރު  ތެރޭގައި. އެހެންވެނުފޫ  ބޭފުޅުން  ކަމުޒެއްގެ  ވަނީއްޖެ  އެހިސާބުން    މަނަގައި  ބޭފުޅުން  އެ 

އެކަމުގައި.  ޤާ ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ  ބަބިލު  އަނެއްކޮޅުން  ބޮޑު ދެން  ލާއިރު  ދެން  ގެ  މައްސަލައެއް  އެންމެ 

ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންބޮޑުގޮތުގައި  މައްސަލަ   ގޮތުގައިވާ  މެންބަރުންގެ    12މި  ފާހަގަކުރެވެނީ    އެއްގެ 

ހާސް    60އްޖޭގެ  މެންބަރުންނެއް ކަމަކު އެއީ ރާ  12.  އުރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަ   ވަނަ  18  މިދިޔަ  ،މައްސަލަ

ދަންނަ  ކަ ހަޔިތުންގެ ވާ ރައް ތަމްޞީލު  60ނީ.  ވަމި  ރައްޔިތުން  ބޭހާސް  ވެސް    ވާހަކަ. އެއީ   ތަކެއްގެފުޅުންކުރައްވާ 

ސަކަ ގާތްގަނރާތްބޮޑު  ހަދައިގެން  ވައަހަރެ  ޑަކަށްގަނޑަކަށް  ގޮތެ  ވެސް  އެއަށްދެން  ންއް  ނުނިންމަ އެއްވެސް    އި އް 

އަޅުގަނޑު ތިއްބެވުމަކީ  ހިތުން ތިއްބެވި  ފަނޑިޔާރުޒިންމާދާމި      ލަސްކޮށްގެން،  ތަކެއްންރު  މައްސަލަ  އެ  ނަމަ 



  

ކޯ ސުޕްރީމް  ދެކޭގޮތުގަނޑުޅުއަ،  އެހެންވީމާ  ވާނެ.ތިއްބަނު  އި ގަޓު ޕާކްކޮށްގެން  ތަމްރީނުތަތަޢުގައި    ގޮތުން    ކެއް ލީމީ 

ބޭފުޅުގެން  އްވައިކުރަސިލުޙާތަކެއް  ޗް.ޑީޕީ.އެ  ގެ، އްޅު ސެޓްފިކެޓްތަކެ، ޤާބިލު ރަނގަލިބި   ން ތިއްބެވި ކަމަކު ތިއްބެވި 

އެ    އިއަދާކުރުމުގަ  މަޤާމުމި    ވެސް އަފަނޑިހެންވީމާ،  . އެދިފަނުކުޅެތިބީ  އެ ބޭފުޅުން  ގަނޑު  އަޅުސްލު  ޔާރުކަމުގެ 

އެހެންވީމާ، ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ނިންމި ނިންމުމަކީ    ހަމަނުވޭ.  އްމިހާރު ޝަރުތެ    ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ކުރާ ގޮތުގައިބޫލުޤަ

 އް.  ވުމެހަމަ ރަނގަޅު ނިންމެ ޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރެ  އަޅުގައަދި  ކަމެއް  ރާއްޖޭމެނޑުވޭ  މި  ކޯޓުގައި  ގައިންނަށް  ދަށު  ފަހަރުގައި  ބައެއް  ޖުޑީޝަރީގައި  ހުންނަ   

ކޯޓުމައް ސުޕްރީމް  މައްސަލަސަލަތައް  އެ  ގެންދަވާން  އެބަ  ފައިލް  އެތްތަކުގައިލަޙާ އެއް  ބަ  ތަކުގެ  ފަރާތުން  . ދެން   

ގާއިޞާލުއިންޢަދު  ފާހގަކުރަނީ  މަތީ  ފު  އެންމެ  ސުޒިންމުކުރުމުގެ  ފަރާތަކީ  އޮތް  ކަމާ  ކޯޓު  މިފަދަ  މަށް.  ޕްރީމް 

ކޮންކަ އެއީ  ގޮތުހަލަކަންކަން  ކަމެއްގެ  ދެގައި  އެ  އެގޮތަށް  ދެކެނީ.  ކޮބައިތޯ.  ތޯ  ސަބަބަކީ  ގޮތަކަށް  އެ  ކޭ  ކޮންމެ 

 ؟ތޯ ކޮބައިސަބަބަކީ ކޭ ށް އެ ދެނަދެކު

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އަޅުގަނއަސްލު ދެކޭގޮ  އެޑު  އެކަތުގައި  ވެސް  ޓުތަކޯ  އާސުޕީރި.  ނުވާނެކުރެވިގެންން  ގޮތަށް    ގެ ކޯޓު އެ  ކަށް 

ށް  ތަމި މައްސަލަތަކާއި  މަދަނީ މައްސަލަމިދެންނެވީ    .މާނަކުރެވެނީ   ސާސީ ޤާނޫނުއަ  ތެރޭގައި ހަމަ   ގެ ތަކުސްތިޞާޙުއި

ބެ އެހެލުއަމިއްލައަށް  ލިބިގެންވޭ.  އިޙުތިޞާސް  އޮ މުގެ  ފޯނުފޫޒު  ރުގައި އިތްން  ސުޕްރީމްވަންރު   ކޯޓަށް    ވެގެން 

އެ ގެންގޮސް،  ދެކޭގޮތުގަފައިލްތައް  އަޅުގަނޑު  އެހެން  މި  އި އީ  ނޫން.  ގޮތެއް  ކުރެވިގެންދާނެ  ކަންތައްތައް  ކަންތައް 

ނީ. ދެން  ނުކުރަބާރުޕްރީމް ކޯޓަށް މިހާރު އިތުސު  ހިތުން އާންމުން ވެސްމަ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑު  ޔައީކުރެވިގެން ދި

 ތުގައި.ނުދޭ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮންތައް ކުރެވެމުން ގޮތަށް ކައެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާރި

  ކޮބައިތޯ ނުވަތަ   ރާތަށް ށަހަޅާ ފަމައްސަލަ ހު ދަނީގެން ޖުމްލަގޮތެއްގައި މި ގެއްލިޤެއްތޯ އްދިޔައީމަ ކޮން ޙަގޮތަށް ގެންއެ

 ؟ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމަކީގެއޭ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު  މްރު އަސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 



  

ގައި މައްސަލަ މި  ތަކު ފު، މިހާރު ކޯޓުޞާ އިންނީ ނގެއެގެން  އޭގޮތަށް މައްސަލަ ގެންދިޔީމަ ވެސް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ 

ން މައްސަލައެއް  ސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުވީމާ، އެގޮތަށް އެ މައްފު ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި. އެހެން ޞާލުއިންޢަދުހުށަހަޅަނީ  

މަތީށަހަޅާފައި  ހު ކޯޓު  އޮއްވާ،  ދަށު  މައްސަލަ  މި  މައްސަލަ ކޯޓަކުން  އޭގެން  ގެ    މަތީ   ނގެނީ އެ  ގެންދިޔައީމަ 

ނުފޫކޯޓު ކޯޓުތަކަށް  ދަށު  އެހެންވީމާ،  ތަކުން  ފޯރުވާކަން.  އެއްވެސް  ލަ މައްސައެއްކަލަ  ޒު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   

ނޯންޤީޔަ ކަމަށް. އެރީވެރި ޝަފުޞާނާނެ އިންންކަމެއް  ކަންތަކަކީ    ކަންތައް. އަނެއް   އީ ވެސް އެއް ޢަތެއް ލިބިދާނެ 

ފައިމިސާ ސުޕްރީލަކަށް  ގެންގޮލް  ކޯޓަށް  ގެންގޮއްސަނިނޫ  ސައްމް  ކޯޓަށް  މަތީ  ބޭއްވުޕާކް  އްޔާމުން  ފަހު  މަށްކޮށްފައި 

އަނެއްކާ ދަ  ދެން  ކޯވެސް  އޭތިށު  ދުވަހެއް    ޓަކުން  ވަގުތުތަކެއްވަރަ  ށީމަފެ  ބަލަން  ފަހުންއެތައް  ގިނަ    ، ވަރަށް ށް 

 އްސަލަތައް.ރު މަބައިވަ  މާވާގުޅިގެން ދި ގެން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެކަމާއްލި ގެތި ޙައްޤުތަކެއް  ބޮޑެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އަދި    ،މަވެސް. އެހެންނައެއީކީ  ތަކަ ސުވާލު ހުރިކުރަންއަޅުގަނޑު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި    ރު.، ޙުސައިން ޢަމްޝުކުރިއްޔާ

އޮވަ  ގައިކޮމިޓީ އިގުތު  އަޅުގަނޑު  މެންތުމާއެކީގައި  ޙަތުރު  ފުރުޞަތު،  ލަޠީފަބަރަކަށް  ފުރުޞަސަން    އަދި   ތެއްށް 

 .އަރުވާނަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަދި  އަޅުގަނޑު  އެންޝުކުރިއްޔާ.  އި  ސުވާލެއް  ޙުސައިންމެ  ވަޑައި މްއަ  ނގޭތޯ.  ތި  ޖުގަންނަރު  ޑީޝަލް  ވަނީ 

 ގިނަ  ންގެ ތެރެއިން ވަރަށްރައްޔިތުދިވެހި    . ގައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުޞީލުކުރައްންމުން ތަމްރވިސް ކޮމިޝަނަށް އާސަ

ދެކޭ އަޅުގަނޑު    ބަޔަކު  ނުފިކުރުގެ    ޅާފައިވާފަހަނައަހައްދުދިނީ    އިކުރާ ގޮތުގަބޫލުޤަކަމެއް  ރާއްމީހުންގެ  ޖޭގެ  ފޫޒު 

ކީ  ސުލޫ ގެ  ންއް އެއީ ފަނޑިޔާރުތެވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާނެ އެއް މަސައްކަ ސަރ ލް. ޖުޑީޝަކޯޓުތަކަށް ފޯރާފައިވާކަން

ތިބި ފަނޑިއަދި  މާއި  ބެލުލަތައް  މައްސަ ސުލޫކުގައި  ކަށަޔާރުން  އެކަންކަން  ގުޅޭ    ފަނޑިޔާރުންނާ  އިވަރުކުރުމާތޯ، 

ލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ ދީނީ  ބޫޤަވަރަކަށް  މިން  ސީގެ މަސައްކަތެއް. އެއްވެސްޖޭ.އެސް.  ޓުމަކީލެހެއްކަންކަން ބެ   އިހައެންމެ

 ކަމަށް.  ގެ ކޯޓު ސިސްޓަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާޖޭފޫޒު ރާއް ނުންގެމީހު އިވާ ފަޅާއަނަހަހައްދުފަ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ޙަޤީ ދަންނަވާއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ސީދާ  ނަޤަތަކަށް  ގޮތަށް  މަ  ދެންނެވި  މިއަޅުގަނޑެތި  އަޑެއްނާހަން  އް  ހާތަނަކަށް 

ލާދީގޮތުން  ދީނީ ދެންނެވީ  ފިތި  ދެއްތޯ.  ނީ  ފި ލާދީކުރު  ވާހަކަތޯ   ކުރުގެނީ  އޮތް  ކޮށްފައި    ދީނީ   ނީނޫ  އަސަރުތައް 

 .. .ގޮތުން ހަރުކަށި



  

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ނީ  ކަށި ދީރުހަ  ،އެހެންނަމަވެސް  އިނގޭތޯ.  ބާރާތްތަކެއްޢިބާރާތް، ތި ބޭނުންކުރެއްވި  ޢި  ނަން ތި ނުދަންނަވާޅުގަނޑު  އަ

   އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ރުގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ފިކު

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

 އިވިފައެއް ނެތް. މިހާތަނަށް އަޑުކަ އަޅުގަނޑަކަށްހަވާ  އޮތްކޮށްފައި  ރުސަ ކުރުގެ އަކޯޓުތަކަށް ހަރުކަށި ދީނީ ފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތް ޙަންމެ  ރި ތެޝުކުރިއްޔާ  ލަބަރު  ޙަސަ  އަދި  ޠީފް.ސަން  ފުރުޞަތަކަށް  އިތުރު  އަދި  ޒަރީރުއަޅުގަނޑު  ،  ން 

 ދެން. ރުޞަތެއް ފު ސް ޒަރީރަށް ވެސަން ޙަ ރު އެދޭތީވެމަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ތިވެރިމަ

މުޝު ކުރި    2018  ރުއަރީފެބް  1ރު.  އްރި ޤަކުރިއްޔާ  އެ  ކުމްހުގައި  މަނިކުފާނު    ކުމާހު،  ދޭތެރޭގައި 

ކި އެ  އަހާމި    އެހެން ؟ އޭހިނެއްތޯދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ޤާން  ފަހު  ކުރި ކުމްހުލީ      3،  ނަގާފައި  ވަގަށް ޟީއަކު  ދެ 

އެ    ންޟީޤާ ތިބެގެން  އެބަހުއަނެއްކާ  ބަދަލުތަކުމަށް  ހުރި  ގެނެއްސަ.  މަނިކު  ކެއް  ގޮތުން  މިކަފާގާނޫނީ  މާ  ނު 

 ؟ނެ ކަމެއްތޯމިއީ ކުރެވިދާ ؟ހިނެއްތޯދޭތެރޭގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކި

 

   :ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

އެއްޗެ މީހެގާނޫނީ    އަޅުގަނޑަކީ  ކަމަކަށްފުރަތަމަ   އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ. އެކަމަކު  ނޫން  ކުމާ  ހުއް  އް 

ދަންނަހޭ  ބެ ނޭނގެގޮތުން  ކޯޓުގެ  ދެ.  ވާކަށް  ސުޕްރީމް  ޙުކުމަކީ.    އެ   ކުމެއް ހުކުރި  ވެގެން  ނޑިޔާރުންފަ  5ން 

ހެން  އީ ކޮންމެ ށޭ. އެ ޅަނގަރަމް ކުރީ  ކުހު ން.  ނެތި  އްކަށެވާގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަ   މާކުހު ހެންވީމާ،  އެ

ދަންއެގޮކުމެކޭ.  ހުކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑު  އެތަށް  ނެތިން.  ފަނޑިޔާރުން  ކޮށްކުމްހު  ށްއެގޮތަ  ކުމަކަނަވާކަށް  ދެ  ފައި، 

ބަދަލުކުރި  ހުރުންވެގެން އެ  ޔާފަނޑި  3  ލުވިމިމަށްފަހު، އޭގައި ޝާށް ނެގުގަމިދެންނެވިހެން ވަ ،  ވަގަށް ނެގުން ކުމް 

ދެކޭގޮތުއެއީ އަޅުލުކުރުން  ދަބަ އުގަ ގަނޑު  އެއީ އާންމު  ރަސޫލެއި  މަށް  ސްނުވި  އްޔިތެއްގެއްގައި ރައްޔިތުން، އާންމު 

 ބޫލެއް ނުކުރަން.ޤަނޑު ށް އަޅުގަކަސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަރު ވެލާއިބަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްޝު މެންބަކުރިއްޔާ  ޒަރީރު.ޙަ ރު  ތެރި  ސުވާ ތްއިއްޒަމެން  އަޅުގަނޑު  ސަން  މެންބަރުންގެ  ލުތައް  ތެރި 

ވަރަށް ބޮޑަށް    މުގެ ކުރިން.ބޭނުން ނިންމާލު  ން ލެއް ކޮށްލަވާ ހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެއް ސުނިމިފައިވާތީ، އަދި އެ 

ޖުޑީޝަ ދައްކާއިރުފާހަގަކުރެވޭ  ވާހަކަ  އެޚާ  ގައި ރީގެ  މި  ފާހަންއްޞަކޮށް  މި  ބޮޑަށް    މް ސުޕްރީ   ނީކުރެވެމި    ގަމެ 

ބައެއް    ގެޓުކޯ އަހުރި  ޖުމްޅުކަންކަން  ގޮތެއްގައިގަނޑުމެން  ކޯޓުތަކުލަ  އިތުރު    ވެސް ލަތައް  މައްސަ  ހުރި  ގައި. 

ސުޕް   ރެވޭ.ކުފާހަގަ ފާހަގަވޭ  ކޯޓުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސި  ން ރީމް  އަދި  ސަ  ،ޓީއާންމު  ވެސް  ރކިއުލަރ  މިނޫން 

ގި ވަރަށް  އުސޫލުނަންނަމުގައި  ނެރެނަ  ގާނޫނުގެ  ފެނި  މެންނަށްޅުގަނޑުއަދޭ.  ންމުތަކެއް  ކަންކަމަށް  ބައެއް  ގެންދިޔަ 

ކުރަމުންހެދުމުގެ ވެސް  ގޮއްސަ  އް މަންޒަރުތަދާ   މަސައްކަތްތަކެއް  ފެނިގެން  އިވޭ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި. އެފަދަ  ހަމަ 

 ކަމެއް  އެފަދަ  ވާލަކީސު  ދެވަނަކީ.  ސުވާލަ މަ  ކަމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ފުރަތަ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ނަމަކަމެއް ދިމާވެއްޖެ

އި ކުރެވެން އޮންނާނެ  ގަ އޭޔަތުންއިސިއްހަ ގެ  އްބަރެޝަނުގެ މެންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި  ނަމަކަމުގައި ވަނީހިނގާ  

 ؟ތޯންކަމަކީ ކޮބައިކަ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ހެދޭނެ، ދެން     ނުއެއް ލީހުން. މި ގާނޫނު މަޖިދާ   ގާނޫނު ހަދާނީހަ  ނޫނުޑު ދެކޭގޮތުގައި ގާކަމަކަށް އަޅުގަނ  ފުރަތަމަ

ގާނޫނުއެކަމަކު  މިސާލަކަށް.  ކުރެވިދާނެރާފްޓްޑް މަޖިލީހުން.  ހަދާނީ    މި  ބޭފުޅުންނަށް   ދެން  އެ  އެހެންވީމާ، 

ހެގާނޫ އަޅުގަނޑަނުތަކެއް  ކަމަކަށް  އެޤަކަށް  ދޭނެ  ނުކުރެވޭ.  ދާކަބޫލެއް  އެގޮތަށް  އެކަން  މަ  ނަވަނީމަށް  ހެންވީމާ، 

ކޯޓުން  އެ  ސް.ސީން  .އެޖޭ ކަޚިލާ  މެންޑޭޓާސުޕްރީމް  ފިކުރަންތައްތަކެއް  ފު  ޖޭ.އެސް.ސީން  އެޅޭނެ  ންޏާމުން  ޔަވަޅު 

 ރަނީ.ކު ބޫލުޤަގަނޑު ކަމަށް އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދުވަސްކޮޅެއް   ގެމީ   ފެނިގެންދިޔަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައީމަ ކޮށްލަ ހަނދާނަށްއަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއް ސުވާލެއް  

މަންޒަރު. އެއީ  ދިޔަ  ކީގައި ކުރެވިގެންމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމާއެޓެއް ސުޕްރީޗާމަގުޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ކުރިން  

 ؟ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

ގެ ތެރޭގައި ވެސް  މެންޑޭޓުގެ  މް ކޯޓުން ސުޕްރީތު ހިލުން މިއީކީ އަޅުގަނޑުޝަރީ ޕްލޭނިންގ އެކުލަވާ ، ޖުޑީރީޖުޑީޝަ

ކަމެއް ފަރާތަކީ   ޖުޑީޝަރީގެ އެންމެ. އެހެންވީމާ، އަސްލު ކަންނޭނގެ  ހިމެނޭ  ކޯޓު  މަތީ     އޮންނަ ގާނޫނު ސުޕްރީމް 



  

އެހެންވީމާ،   ވެއްޖިއްޔާ.  ޕްލޭނެޑުމެން  އަޅުގަނގޮތުން  އެއްވެވާލަނީއެކުލަ   އް ޖުޑީޝަރީ  މައްސަލައެއް ކީ  ނޫން ސް    ،  

އެއީ  ؟ ކަންތައްތަކެއްތޯލަ  ހޭނީ. އެއީ ކޮންކަހަ ތައް ބަލަންޖޭޗާޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްމަގު    ދެންޓެއް ހެދުމަކީ.   ޗާގުމަ

ކަންނޭނއޮހިމަނާފައި  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ނެ  ހިމެނިދާ އެއީ  އިޝޫއަކަށްތީ.  އެ ނީވާގެ  އެ .  ޖުޑީޝަލް  ކްޝަން  ކަމަކު 

 ލައެއް ނޫން ކަންނޭނގެ.އްސަމަ އި ގަގޮތުދުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ޕްލޭނެއް ހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުސައިން  ޝު ދި   .ރުމްއަކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ވަރަށް   ވާހަކަގުކޮށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކުރަން  ދެކެވި، މި 

މްރާއެކު މި  އަ  ސައިންޑުމެން ޙުހިސާބުން އަޅުގަނމި  ގިނަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެއްޖެ. އެހެންވީމާ،

އިން ކުރުކޮށްލާނަޓަރގެންދިޔަ  އެވިއު  ވަޑައިގެންން.  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާދެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  .  އްވީތީ 

 ން ނިންމާނަން.ނެ ގޮތެއް ކޮމިޓީޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާއަ

 

 : ން އަމްރު ވާހަކަދެއްކެވުސައިންޙުއަލްއުސްތާޛު 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވުން: އްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ވި ރު ޒި އުއަށް ހާފައި، އެ އިންޓަރމާރވިއުއެއް ނިންއިންޓަ ކޮންމެ  ތަކީވީމާ، ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮމެން އެހެންނޑުއަޅުގަ

އަޅު  ދުފަރާތާމެ ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ފެނޭތޯ  ފޮނުވަން  ތަޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ބުނާ  މި  ގަނޑުމެން  ގަވާއިދުގައި 

ނިންމާނީ.  ކޮމި ނޯއް މެދިނު  މާކްސްޓީން  ފެނިވަޑައިގަން.  ންނާނެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ނަވާ  އެހެންވީމާ، 

ފެންނަ ކަމަށް ނުވަތަ  ނުވަން ށް ނަން ފޮތަޅުމަ އި ތަށް ބަލަ އު އެ ދިޔަގޮގެ އިންޓަރވިރުމް އަޙުސައިން  ދެންމެ ގޮތަކަށް 

ފެ  .ކަމަށް  ނޫން ކަމަށް  އާދެ!  ވޯޓުންނަ  ބޭފުޅުން  ދެން  އަޅުގައާދެ!    .އްވުންދެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ނޑުމެން 

ހަމަޖެހިފައިއިންޓަރވިއު  ގެންދެވުމަށް  ނެގި  މި    ނޑުމެން ދެންމެޓު ނަތީޖާ. އަޅުގަވޯ  މުޙައްމަދު.  ލީޢަ  ވަނީ  ކުރިއަށް 

ކޮމިޓީ ވޯޓު މިވަގުތު  ނަތީޖާއަކީ  ތިބީ  އަށްގެ  ނިމިއިއްތިފާޤާ  ރުންގެބަމެން  7.  މެންބަރުން  7  ހާޒިރުވެ  ފަ. އެކު 

މި  އެހެންވީ ފޮނުވޭނެ  ށްމަތަޅު  ނަމަކީމާ،  އެއެހެންވީ   ނަމެއް.    ޅުގަނޑުމެން އަވީމާ،  ންއެހެ  ކަނޑައަޅަން.ތަށް  ގޮމާ، 

ދާނީއިންޓަރވި ކުރިއަށް  ޢަލީ  އު  ޢައެކީ  އްމަދާޙަމު  ކޮމިޓީއަށް  ންޓަރވިއުއިގެ  މުޙައްމަދުލީ  ގައި.  މިކޮޅަށް   ،

މަންނަށް  ޅުގަނޑުމެއަ  ދެން.އެ  ހާޒިރުކުރަން މީ ރވިއިންޓަ  ލިބެނީ  ލޫމާތުޢު އިދާރާއިން  ދެވަނައަށް  ޢަލީ    ގައިއުގެ 

ގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އަޅު  ވެސް.އަދި  ނުވާކަމަށް  ޒިރުހާ   1851ދަފްތަރު    އްޞަޚާ  ސިޕަލްމުނިމާލެ  /މަނިކުމުޙައްމަދު

  ފައި ނިންމާރުނުވާ ކަމަށް  ހާޒިވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތުން    12:20މިހާރު  ޖެހިއިރަށް.    11ކީ    އިންޓަރވިއުއަށް



  

، މިޒްމާދު.  ކުމްމްޢަލައިއައްސަލާ  ޕިން..ބްލޫއމ/ޙްމަދު މިޒްމާދުތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މި އިނީ އަނީ.  ކުރިއަށްދާ

ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނ ޖުޑީޝަމި  ޑުމެން  ސަރވިސް  ލްހާޒިރުކުރެވުނީ  ތެ  އާންމުންގެ  މީހަކު  ކޮމިޝަނުގެ  ރެއިން 

އިންޓަރވިއު  ފައިވާތީލާކުރިމަތިން  ތުފަރާތި    ވާލުމުން ޅުހު  ކުރުމަށްޔަނުއްޢަ   އިންޓަރވިއު ދެން  .  އަށްއެކަމުގެ 

ގޮތްކުރިއަށް ހަމަ    ދާނެ  މަޖިލިކޮޞާޚުލާއަޅުގަނޑު  މި    201ގަވާއިދުގެ    ސްށްލާނަން.  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެމީހަކު    އެ މަޤާމަކަށް  ސްކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެރިހަމަވާ  ފު  ޠު ރުޤާމުގެ ޝަ އުގައި މަޔާންކުރަނީ ކޮމިޓީން އިންޓަރވިބަ

  ދާއިރާއާ   އެ   ،ވަތަ ނޫންކަންލިބިގެންވާކަން ނު  ހަކަށް  އެ މީލޫމާތު ޢުމަ  ގުޅޭ  ކާއެ މަޤާމަ  ، ން ނުވަތަ ނޫންކަންބިލުކަޤާ

އެއްވެސް ގު ނޫ  ޅޭގޮތުން  ނުވަތަ  ހުރިކަން  ދާއި  ،ންކަންތަޖުރިބާއިން  އޭރާ  އެ  އާންމު ނާގެ  ކުރިއެރުވުމަށް    އޮތް 

ތަޢާރުމީހެއްގެ  އެ    އިތުންނާމިއްލަ ގޮގެ އަމީހެއް   ން އެ ތު ގޮބެހޭ  ރާ ތަޞައްވު ޓުގެ  ނިމި  10ދިނުމަށް  ފެއް  އަމިއްލަ 

  ހު ފަ ފަށްތަޢާރުބަޔާންކުރަނީ. ދެން މިޒްމާދުގެ  ގަވާއިދުގައި    ކަމަށް  ންވާނެފުރުޞަތެއް ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވެސް ދޭ

މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  މަށް.  ލުކުރުސުވާ ނަން  ލާއިހުޅުވަ   ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެން 

  ތައް ވާ ކަންތައްށް، ފާހަގަކުރަން ބޭނުންމަނުފެއްދިގައި މި ބުނާ ގޮތަށް ތަޢާރުގަވާއިދު  މިހާރު ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ

 ފުރުޞަތެއް.ޓުގެ މިނި 10ފާހަގަކުރުމަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މިޒްމާދު

ބޮޑަށް ޝުކުރި  ދެއްވިތި    ބަރުންމެންޓީގެ  ކޮމިޑީޝަރީ  ޖު  ،ޔާއްޝުކުރި  `. ވަރަށް  އްޔާ. ދެން  ފުރުޞަތަށް 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަކަށް   2001ހު ނިމުމަށްފަން ކިޔަވާ ނުތަމައިރަށުމުގެ ކުރިން ފު ފެފު ޢާރުއަޅުގަނޑު ތަ

އޮއެއީ  ފެށުނީ   އެންޑް  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގ  ދެން  ރީއެއްގެ  ރެޓަ ސެކް  ޕްމަންޓްގެލޮވެޑި  ލްނެޝަނަފް    3ވަޒީފާ. 

ވާ އަޅުގަނޑު  ޕޮއަހަރު  އެ  ވަޒީނީ  އަދާކޮޒިޝަންގައި  ދެން  ފާ  އަހަރުގެވަ  2003ށްފަ.  އަޅުގަނޑު  ފަހު  ނަ  ކޮޅުގައި 

ކެގެއެދި އެއީ  ފައިވާނީޑިނން  ކަމަކާ.  ޞިއްޙީ  ބައެއް  ބްރޭކެ  1ހެދި    ދިމާވި  އެ  އިޔަރ  ދެން  ނަގަންވެގެން.  އް 

ވެތުގައިއްދަމު ދެ  ނިންމާވާގޮންސް  އަނެއް ސްކޫލް  މާފައި ސްކޫލްތަކުތަކީ  ވަޒީފާގެ  އާންމުކޮށް  އެހާ  ގައި  ޙައުލުގައި 

ކަ ހިބޮޑަކަށް  ނޭނގެ.  ންކަން  ގޮތެއް  ވަރަނގާ  އެކްސްޕީ ރަނގަށް  ދެން  ލަރނިންގ  ޕްލޭނިންގ  ވި  ރިއެންސަކަށް ޅު 

ތަންކޮޅެމި ވުޒާރާ  އްނިސްޓްރީގައި.  އެތަންންކޮތަ  ލާފަށްޚި  ތަކާ އޭރުގެ  އެންޑްގައި  ހައި  އިބްޅެއް  ޙުސައިން  ،  ރާހީމް 

  . ކުރަނީއިރިން މަސައްކަތްކަ ބޮޑަށް  ވަރަށް    ގައި ސް ބިއުރޯ ނިސްޓަރތަކީ މިވާގޮ. ދެން އި ހުރީވާފަކީމެން އޭރު ހިންގަ ޒަ

މަޑުކޮށްފައި    2003ދެން   ފަހުކޮޅު  އި   2004ގެ  ވެސްގައި  މެންބަރުންނަށް  އެނގިވައްޒަތްތެރި    ވާނެ ނަގަންޑައި  

އެ ރިފޯމް  ދެއްތޯ.  މިއައީ  މާޙައުލެއް  ކަހަލަ  އެހެން  ވަރަށް  ދެން    ކުރެވިފައިޢުލާނުއިއެއް  ޖެންޑާފަދައިން  މުޅިން 

އައި    އި އޭރުގަ ބަދަލުވާންޖެހޭނެ  ހިނގަމުން  ރައްޔިތުންނަށް  އުސޫލުތައް  ގިނަ  މިހާރުޤަކަމަށް  ދެން  ބޫލުކޮށް،   .

ބަލާއިރު  ތަޖު އެހިސާބުމި ނެގެނީ.    ގަނޑުއަޅު  ންޓުންޕޮއި  އެ   ން ދެރިބާއަށް  ވެސް ވަރަށް  ދެން  ން އެ ކަންތައްތައް 



  

ގާތުން ފޮ އަރަނގަޅަށް  އައި ފޮލޯ ކުރަމުން އައީ. ދެން  ލޯޅުގަނޑު  ވަންނަން  ށް  ޒަމަޖާނަލި  ބޮޑަށް  ންދެ  އްސަކުރަމުން 

އޭރުރަން. ދެ ކުހިނގި ބައެއް ކަންކަން ރިޕޯޓު  ރު ސް އޭވެޖެހުނީ   ވަޞީލަތްތަކެއް  މިކަ  .އެމާ ޓީ.ވީ  ވާގޮތަކީ   ން  ހަލަ 

ހުރޭ.  ނެތް.   ޓީ.ވީ.އެމް  ޓީ ޕްރައިދެން  މަޢާފުކުރައްވާ،  ގޮތްފެތުރޭ  މީގައި   ތަކެއްވީވެޓް  ނެތް.  ނެ  އެހެންވީމާ،  ތަކެއް 

ބައެއް އިވެންޓު ހިނގަމުންދިޔަ  ދިޔައީ އެ ފީ  ތައް ބޮޑަށް  ނަ  ވަ  2005  ކުރަމުން. ގޮސްކަތްމަސައް   ންޑުލްއަޅުގަނޑު 

އެއީކޮޅުފަހުރު  އަހަ އަޅުގަނޑު  ގައި  ހިސާބުގައި  ޓްރޭ.އެމްގެ  ޓީ.ވީއިންނާނީ    ނޮވެމްބަރު    ކަށް ނީއަޖާނަލިސްޓް 

އަސްލު.  މި   ސްކޮޅެއް ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަ  ސްލުއަ ގޮތަކީވާ ވެސް  ދުވަސްކޮޅަކީ ދެން އެހިސާބު، އެ ގަނޑު ވަނީ. އަޅު

ވާގޮދެ އިންނަނީ  ތަކީ  ން  މި  ވެސް  ތަނެއްގައި  ވަ  ،އްޕްރޮބޭޝަނެ  ތްސްމަން  3ކޮންމެ  ފަރާތްތަކުން  ޒީފާއަށް  އެ 

ނަގަންވެ އެގެން.  ޤާބިލުތޯ  ވާގޮދެން  އަކަމަކު  ބޮތަކީ  ދިމާވި ޅުގަނޑަށް  އެތާނގައި   ކާކަންތައްތަ   ޑަށް  އަސްލު    ހެދި 

ޑެސްކު    ލް ކަ ޕޮލިޓި  އިންނާނެ މްގައި  ޓީ.ވީ.އެ  ރު އޭ  ،ނެނާއިން   ސްކްޑެ  ކަލް އަޅުގަނޑު ޕޮލިޓި  އިނުން ފުރަތަމަނުހުރެވުނީ  

ސްޓާފުގެ   2އިންނަ   ހުރި  އިސްކޮށް  ތެރެއިން  މަސައްކަތް  ސްޓާފުންގެ  އަޅުގަނޑު    ކު މަ އެކަ  .ހުނީޖެކުރަންދަށުން 

ގެން ހުރީ  ށްކޮގަނޑު ޤަބޫލުވެސް އަޅު  ދެން އޭރު ބަރުތައް ގެނައުމުގައިޚަމިހާރު  ހެދި  ބައެއް ކަމަކާ ދިމާވި  އެތާނގައި

ނުމުގައި  ސްދިނެއެހެން ގެދެން  ކަމަށް.    ރާތުގެ ވެސް ބަސް ގެނެސްދޭންޖެހޭނެފަ  އް އަނެ  ގައި މީ  ރެ ބޮޑަށްއަށްވު ފެއަރ

ށް  ތަބޫ  ންގޑިޓިވަނީ. ދެން މީތި އެށްއް ކަމަފެޅުއްވި ސްޓާ.އެމުގައި އު ކުރިން ޓީ.ވީމީގައި ވާގޮތަކީން  ގެޔެ ޚަބަރެއް ލި

ހިނގާދިޔަ    .ނީއި  އިފަނަގާއިންޓަވިއުއަށް   އެއީދިސާ ޙާއައްޑޫގައި    ކޮށް ކުޑަގައި  ދިސާޙާބޭއްވި  ޕާޓީ  ސީ  ޔާސި  .އެއް 

ބޮޑުވެގެ ގެ  އެ ދެން    .ންހަމަނުޖެހުން  ވިއު  މި ނެ ފަރާތުގެ  އެ ނެގީ  ސްދޭންވެގެން  ނެގީމާ  އޭހިސާބުން   .  ތި   

އާދަމް  ފެއް  ހުރި ސްޓާ ދެން  އި ނޑާފުން އަޅުގަކުގައި ތިބި ދެ ސްޓާގެން ވާގޮތަކީ ޕޮލިޓިކަލް ޑެސްލައަކަށްވެ މައްސަ

ބަ މި  ދެން  ދަމިގްދާދު  އާލުކުރަނީ  އާމުންއޭރުގައި  ނިއުސް  ން،  ސް  ޕްރެތަކީ  ވާގޮ  އޭގައި ދެން    ންނާނީ.އިއޭރު  މު 

އެހެންފޮލީސް  ރި ދެން  ވާ ވީނުވާލާފައި  އަޅުގަނޑަގޮތަމާ،  އެހާބޮޑަކަށް  އެހެންވީކީ  ދެން  ކަމަކުނުދިޔަ.  އޭތި  ، މާށް 

މަކު މި  ދެން އެކަ.  ވަކިވީށް  މިއުޗުއަލްކޮ  އް އެއްޗެ ފަރާތްތަކުން އެދުނު  އެ  އި ގަންތްސް ޕްރޮބޭޝަން ވާގޮތަކީ ތްރީ މަ

ވީމުއް ދެންނެވި ދަތުގައި  ރިފޯމް  ފުދޭވައެތީ ރިފޯމް    ންހެގޮތަކީ  ޚާއްޞަކޮރަގައި  ލިބެމުންދިޔަ.  ފުރުޞަތު  ށް  ކަށް 

އްވި  ބޭރަން  ޅުކުރަނގަ  ން ކަންކަ  މްނަލިޒަޖާނގެ  މިތާސްޓުން  ރަ ޓްލްޑް  .ބީ.ސީ ވޯ ބީޔަ ން އޭރު ހިންގަމުންދިބީ.ބީ.ސީ

އޭގެދެބައިވެރިވެވުން.  ޝޯޓު ކޯހެއްގައި ވެސް    ،ޕްރޮގުރާމެއް ން  ސީއެމްބަކޯނަރ  ން  މެރިކައިތުރުން ވާގޮތަކީ އެ  ން 

ޓިކްސް އެންޑް  ލިޕޮ ،ޓުޕާލިމެން، ޓު އެންޑްއި ޕާލިމެންން. އޭގެ ތެރޭގަރު ހިންގުއޭ ލިޒަމް ކޯސްތަކެއް ވެސް ނަވެސް ޖާ

ޖުމްއޭ  ދެން  .ރިޕޯޓިންގ ވެ  ގޮތަކީ އެ ވާކޮށް ލަގައި  މި ދުވަސްކޮޅުގައި  މަ  ސް އަޅުގަނޑު ސްކޯޕް  ލީހުގެ  ޖިއިންނަނީ 

  އޭގެ ދެން  ރުމާއި  ކަވަރކު އަސްލު މަޖިލީސް  ޓިންޓުގައި ވެސް  ސްބްރީފް  އެއްކަލަ  .އެމް  ރުމަށް. ޓީ.ވީޓުކުން ރިޕޯކަންކަ

މަޖިލީއި އަހަންތުރުން  އަޑު  ދެންވަނުވަންނަ    ސް  އަ.  ވާގޮތަކީ  އޭރު  ޓީން  ށް  ލައިވްކުރާކަ އަދި    ން.ވީ.އެމުސްލު 

މަނުފަށާ ރައްޔިތުން  މަޖިލީހުގައި  ޚާއްޞަ  ވެސް.  އޭރު ންދެ  .ޖިލީސް  ވާގޮތަކީ     އް  އިންޓްރަސްޓެ ޑް  ޓަރެސް  ވެސް 



  

ބަޔަކު    ގަކޮށްލެވޭ ގަނޑުގެ އުމުރު ފާހަ ޅުއަ  ފަސްވަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް   ހަނދާންވާގޮތުގައި  ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ރީމާ ވާހު

އްސުރެ  ކުރީ ށް  ދުނު ހަމަ ވަރަނއިގެން އޭރު ހެއި ކިޔު ޖައްސަލެރީ ބަލަން. ދެން ހަމަ މިކޮޅުގަނީ ގެ ންނަށް ވަނައެތަ

އެށޭފެ އެ ގޮކަން ހިނގާ ކަންހަލަ  މިކަރެ  މަށްވުއު ދިގިނަފަހަރު  ގޮތަކީ ވަޒީފާއެއްގައި ތައް. އެހެންވީމާ، ވާކަން  ނެ    ތް 

ށިފައި  ހިސާބުން ނިމިފައި ދެން ވަޒީފާ ފެ  އިތުރުން އެ  ދެން އޭގެ   ޏާ.ންދަވެސް އެބަޖެހޭ އަސްލު މި ފީލްޑުން    މީހަކު

ގައި ވާގޮތަކީ މިހާރު  ރުމަޖައްލާއެއް ނޫން. ދެން އޭ އީ  ލާއެއް ގޮތުގައި.  އްނެރުނު މަޖަ  އި ންދާން. އޭރުގަ ސައިންނާނީ

ވެ  އޭތީގައި ނުކެރޭތީ ތްތަކަށް  ގިނަ ފަރާ  ޓަރުކަން ކުރެވޭގޮތަށް އިނަސް އެޑި  އޭރު ރި އެއްޗެހިތަކުން ވާގޮތަކީ  ހެދިފައި ހު 

އޭ އެއަ ދެން  ދާންޖެހުނީ.  މަސައްކަ  އި ގަށް  ދުވަސްކޮޅަކު  އެއީ    އި ކޮށްފަތްވެސް  ދެން  ވަނަ    2006ބޮޑުބައެއް 

ހެ   2007ދެން    .ގައިއަހަރު މެދުތެރޭގައި  އަހަރުގައި  އަޅުގަވަނަ    އެސޯސިއޭޓު ޒެކެޓިވް  ގްއެ  ނޫސް   ހާމަ ނޑު  ން 

ޖޮއިންވެފަޓަރައެޑި ދެނީންނާއި  އި ކަށް  މަސައްކަތްކުރަ.  އެތާނގައި  ވާން  ވެސް  އެތާނގައި  މަޖިލީސް  ނީ.  ގޮތަކީ 

ޖާއިގަރކުރުމުކަވަ ގޮތު ނަލިސްޓު  މަގެ  އެހިސާބުން  ކޮށްފައި ސައްކަތްގައި  ދެން  ގާތް   2009ވާނީ.  ގަނޑަކަށް  ގައި 

އަޅު ވެސް  ރިޕޯޓުގަނޑުއިލެކްޝަންސްގައި  އުކު   ވާގޮތަކީ ޅުނިންރަން  އެހިސާބުން  ދެން  އެތި ޒަނަލިޖާ  .    މް 

އިލީ ބައެއް   އާދެން ވާގޮތަކީ   .ތެރޭގައިހިސާބުގައި އެއީ މެދު  2009މުމަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް ނިގާތްގަނޑަކަށް ފީލްޑް  

އޮފަރއަކުން  ލިބުނު  ގައި    2011ރޭކެއް ނަގަނީ. ނަގާފައި  ން ބް ޒީފާއިސްލު ވައައަޅުގަނޑު    ގޮތުން  މުގެ ހުރުކަންކަން  

ޖެހިފައި  ހަމަޖޮބު އެކަމަކު  ށް  ފައި ގާތްގަނޑަކަޖޮއިންކޮށް. ދެން  . ރަނގަޅުއިގަ  2011  އީއެ  ހުގައި އޭރުއީސް އޮފީ ރަ

ސްޓެންޓު  އެސިއީ   އެމެދެއްހާ ތަނެއްގައި   ޖޮއިންވެފައިކުރީކޮޅުގައި    ގައި  11ޖެހުނީ  އި ހަމަގަހުންނާނީ ރައީސް އޮފީއި

ސްޓް އޮނަގޮތަކީ ންއި  ގެ ސްކޯޕް އެތާނގެ ވަޒީފާދެން   .ޓުސްރެޓަޖިކޮމިޔުނިކޭޝަން  ރައީސް  ރަސްމީ  ފީސް   އަސްލު 

ހުރި    ރު އޭހިންގަންޖެހޭ    އެބަ   ރުން އިތު   ވާގޮތަކީ އޭގެ ކުރިއަސް    .އިގަޑީނަ ބަންދުކުރާ ގަނެ އިންގަޑީގައި ބަންދުކުރާ

މިހާރު ގަ އެކީ  އާ ރީޓަ ރެސެކްޕްރެސް   ވެވާގޮއި  ރޭގަނޑު  ޚަ  8ސް  ތަކީ  އެގެ  އާދޭ.  ބަރު  އެބަ އާމީޑިބަ    ތަކުން 

އަނެއްކާއޭރު  ކަށް  ރަފުދޭވަ ދުވަހަކަށް  ހަލަބޮލިކޮށް  ހަލަބޮލި  ވާގޮތަކީ  ންވީއެހެ.  ދަނީ  މިދުވަސްކޮޅަކަށް    ވެސް  މާ، 

ނިއުސް  ރައީސްގެ އަ ޑޭޓު  ޓު  މިހާރު އަޕް  އަނެއް   އެރުވުމަށްތްޕުޅަށާއި  ންނަވާއިރު  ވަޑައިގަ  ހެނދުނު   ދުވަހު   ދެން 

ބް  އެބަ  ރީފިންގއަސްލު  ދެއްތޯ  އަޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލްތަކީ  ވާގޮ  މުޅިދުވަހު .  ވޭބޭނުންއެއް  ނީންނެވޭނެ  ވެސް    ކަށް 

އެހެންވީމާޚަ ކިޔާކަށް.  އަޅުގަނޑުމެންބަރު  ވާގޮތަކީ  މަސް،  މުލިޔާގޭގައި  ލިއޫގެ  ޕްރެސް  މުހިނގައްޔަތަކީ  ންދިޔަ 

ބެލުމުގެ ދަށުންރީ ޓަރެކްސެ ޑޭޓު  .ގެ  ޓު  އަޕް  ގަށް ކޮތަންކޮޅެއް  ދަން  ، އެޑިތަކެއް ވަކި  ދާންޖެވާގޮތަކީ  ހުނަސް  ވަރު 

އެކޮޅުން ވާގޮތަކީ  އެހެންވީމާ،  ވަކިވެދާންޖެހޭނެ.  އި  އެކަމަކު  ފައި  މަސައްކަތްއެގޮތަނީ.  ދެން  ކުރަމުށް  ގޮސް  ން 

ތަކީ  އި ވާގޮ އެތާނގަ ހުކޮޅު. ދެން ފަ ގެ  2011އި އިނީ. އެއީ  އްދާފަހި މާލެ އޮފީސް އޭރު އުފަ! ވެށިފަ ، އުހުނޖޮއިންވީ

ހުރެފައި  މާލޭ   އެއީ އި  ފަހުރެ  އް ހެޑެޕޮލިޓިކަލް   މޭޔަރ  ގެންގުވާގޮދެން    މި  ތަންޅެނީތަކީ  ތިބޭ    ވީއްލާފައި  ތަނުން 

ސްޕޯސަ އެޓު  ވާގޮތަކީ  އެހެންވީމާ،  އަސް  ޓާފުން.  ދަށުން  އޯވަރސީޕޮލިޓި  ލުބޭފުޅާގެ  މީތި  މީކުރާކަލް  ހަކު  ނެ 



  

ން  ށް. ދެމާލެ އޮފީހަހި ފަށިވެވީ  ނޑު ފޮނުގަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަޅުތަނަންޖެހޭ. އެގޮތުން ވާގޮ ހުންސްޓާފަކު

ފެށިގެން    2011  އެ ފެބްރުއަރީ 2012އިން  އެޙާދިމާވި    އެ  ގައިގެ  ހިސާބުން   ދިސާގައި  ބަދަލުވި  ވެރިކަން    . ދުވަހު 

ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑު    ދުވަހު   އެދެން އިންނާއަތު ވެސް  ތަޅުގައި  ބަދަލުވި ވަހު ވެރިކަދު  ދެން ހަމަ އެ   .ދަނޑިނެ    ން 

ބުން  ހިސާ   އެ ދެން  ،އެއީ ދެން  އިންނާނީ.  އި ވާލުކޮށްފަޙަ ސް  ސް އޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑި ވެނޑު ގޮރު އަޅުގަ ހަވީ ފަހުން

ވަޒީފާއަށް  ވީގޮތަކީ ފަހުން  އެދުވަހުގެ  ދު  ލިބުނުއަންގާރަ  ވަކިކުރިވަހު  އެ  ޗިޓު.  ވާ  ކަމުގެ  ބޮހިސާބުން  ޑަށް  ގޮތަކީ 

ކި  އެގޮތުން  އިސް  ށްވުމަޔެޖޮބަށްވުރެ  ޔުކަންދިނީ.  އޭ ނިވަރސިނޭޝަނަލް  އިންނަ  ޓީގެ  .  ލޯއެންޑް  ޝަރީޢަ  ރުގެ 

ފެށީ  ކްޓިސްކުރަން  އި ޕްރެގަ  2014ނިކޮށް  ދަ  މުންޔަވަކިމަ  ހަން  ރުއިތު    އޭގެ ދެން  އެގޮތުން ލޯގެ ފީލްޑަށް ވަދެވުނީ. 

ދިޔަ  ބުހިސާ   އެދެން  އެއް.މްޕެނީކޮސް  ރރެންޓަ. އެއީ  ކޮމްޕެނީގައި  ނެކްސާ  ބަދަލުގައި ފުދޭވަރަކަށް    ހިސާބުންގައި 

ކޯޓުވްކޮއެކްޓި ދާށް  ބޮމިތީ  ތަކަށް  ތަންކޮޅެއް  ކައިރިން  ހިނގާގޮތް  ފެނުބަލާ  ޑަށްކަންތައް  އެ    ނު.ލަން  ދެން 

ދިޔަ ބައެއް ގިނަ  ނގަމުންހިއޭރު  ފެށިގެން އަސްލު    އިން  2004ކޮށްދެންޏާ  ވެސް    ޖުރިބާޢަމަލީގޮތުން ދެން މީގެ ތަ

ދިމާވައަސްލު މީ  ލިބި ދެން  އުންޓްސްއެކަ   މުގައިންކަކަ އާއި މީގެ ޙައްލުވާން    ނީ ކިހިނެއްތޯގައި މައްސަލަތަކެއް މި 

އައްޗެހިތަ އެ  އެ ވަނީވިރެކު  ތަކެއްންދާޒާކުގެ  ލިބު  ފައި  މިހާތަނަށް  ތަދެން  މެއިން  .  ގައިޖުރިބާނު  އަސްލު  އެއީ 

ބޮވަޒީފާއަކަށް  .ވަނީޖުރިބާއަކަށްތަ މީޑަވުރެ  މިސާށް  ދާއިރާއެއްގައި  ވަކި  ވެސްލަހާގެ  އިންޓަޑްކަށް  ޓްރަސްޓެއް   

 .  ކުރެވުންމީހާއަށް ޤަބޫލު އެކަން ހުންނަ

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ތެރި  އަޅުގަނޑު ދެން އިއްޒަތް  ،ވެވާތީ ޞަތު އެރުވިފައިޓު ހަމަވީމާ، އެ ފުރުމިނި  10ބުނާ  ގައި  ދުއި ގަވާނޑުމެންއަޅުގަ

ފުރުޞަތު  ހަމަ ގެ  މެންބަރުން ތަރުތީބުން  އެންމެދާ  އަރުވަމުން  ނޯޓުކުރާ  ފު   ނީ.  މިފުރަތަމަ  އަރުވަނީ    ރުޞަތެއް 

 ޠީފަށް.  ބަރު ޙަސަން ލައްޒަތްތެރި މެންއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ލަޠީފް ންބަރުގެ މެދާއިރާ ޅަނގުހެންވޭރު ހު

އަދި ޝު ކޮމިޓީ  ކުރިއްޔާ  އެސުވާ   5،  4އަޅުގަނޑުގެ    އަށް.މަރުޙަބާ  ސުބައިން ލެއް  ފުރަތަމަ  އިނގޭތޯ.  ލަކީ  ވާ  

ކަމަށް  އާއި ދެން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ    ކުރައްވަންތޯ ފުޅުށް ޤަބޫލުފައިވާ ކަމަޖެހިކުރަންނިޒާމު އިޞްލާޙުފުގެ  ޞާންޢަދުލުއި

  ؟ތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީޙުކުރުމުގެ ގޮ ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ އިޞްލާވަންޏާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާދު މިޒް އަޙްމަދު



  

އަޅުގަނރި ޝުކު  !އާދެ އިޞްލާޙު އްޔާ.  ޤަބޫލުކުރަން  އެއީ  ޑު  ކަމަށް.  ވެ  އިން  2017ކުރަންޖެހޭނެ  ސް  ފެށިގެން 

އަކީ.  ޝަރީ ސްލު ޖުޑިއަ އޭރިޔާއެއް  ވެގެން ނުދާ   ބަދަލުމީތިގައި އަސްލު ކޮންޓެސްޓުގައި  ލު މީތީބަދަލު އަސްމިގެނައި  

ބަދަލުކުރަން ބަދަ ފަނޑި ންތަކުހޭ ކަލުވާންޖެދެން  މި މަ ކަމަފުރަތަ  ،ޔާރުންގެގެ ތެރޭގައި  އަ  ހާރުކަށް  ސްލު މި  ވެސް 

ފަޖެ މައްސަލައަކީ  އުޅޭ  ޤާނޫނުއަސާސީ ންނޑިޔާރުހިގެން  މުސްތަޤިއްލުކަން  އަސްލު  އެ އާ  ގެ  ގާނޫނުތަކުން    އި 

ލިބިފައި   އެއީ  އަސްލު  ސްކޯޕު  ންއިފަރާތްތަކަށް  މަޕަވަރގައި އެ  ކުރީގައި  ރަސައްކަތްކުރަން  ކަމަށް  ނގަޅުމާ  ވާނެ 

އޭތި  އެއީ ޤަ  ފަރާތެއްގެ    ބޫލުކުރަންވީ ފުރަތަމަ  އެއްވެސް އަނެ  ،ނުފޫޒުއެއްވެސް  ވާގޮތަކީ  ފައްކާ  ގެ  ރާތެއް  

އިންޕް ވަކިބަޔަކު  ޕަވަރރެއިސްނަގައިގެން  ޕޮލިޓިކަލް  ނޫނީ  ބަޔަކު ރުސްކުރުމަށް  ތިބި  ޒާތީ  ގައި  ނޫނީ  ޅިއެރުވުމަށް 

ސަބަބަކާ  އެހެން އަ  އްކަތްމަސަ  ހެދި   ވެސް  ހެދިޤާއި  ޓަލިޓީގަންމެ  އެ  . ސްލުނުކުރުން  ހުންނޫނުއަސާސީ    ނަ ފައި 

  ށް ހީވަނީ ގެންދިޔައިމާ އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް އެގޮތަ  ޔު ތަފާތުޢުރު ރަބައެއްފަހަ   ން ޓުގެ ދަށުން ދެގެ މެންޑޭކުގާނޫނުތަ

 .މި ބިލީފްއަސްލު  ސްލު ނުގެނެވި އިން އެންމެ މައިގަނޑުތި އަމީ . އެއީނގެއެއީ ކަންނޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ލަޠީފް ރުދާއިރާގެ މެންބަ ޅަނގުހުހެންވޭރު 

 ؟ ތޯކީ ކޮބައިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކަގެ ނިޒާމު އި ފުޞާއިންދުލުވަނަ ސުވާލަކީ ޢަޝުކުރިއްޔާ. ދެ

 

 މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު

ފެ ހުރަހަކަށް  މެއި  އިފަށިއަސްލު  މި ފެނިމި  ން  މިދެންނީއިންނަ  ފައި  ފުނެވިހެ  މީތިން  އަސްލު  ރަތަމައިނުން   

މިހާރު  ޔައި ދިވެގެންލުބަދަ ބަދަލުވެގެން  ތެރެއިން    ތިންއެހެން  ބަދަލުތަކެއް  ރެޑިކަލް  ޅެއް  ކޮންތަން  ހެއެރު  ބާރުގެ 

ތެރެއިން  ޓޮޕް ދިޔައީ  ން  ނުފެނިގެ  ބާރު   މި   ވެސް   ފެނުނު.  ހަރަކާތްތެރިވި ވަލެ   ތަންކޮޅެއް    މި ކުން  އަޑީބޮ  ލުގައި 

ތިމަންނަމެން   ނޫނީ  ންއިކަލް އެލަބޮޑު ޕޮލިޓި  ނީ. ދެން އޭގައި ވަރަށްވައިރު ފެށިފަވުމުގެ ބާ  ތަންކޮޅެއް ހުއްޓުންކަންކަ

ހަކަށް  ށް ހުރަ ތި ވަރަށް ބޮޑަލު އޭޕޮލިޓިކަލް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައެއްގެ ކަންތައްތައް ހިންގަން ހަދައިގެން އަސްލު  އަސް

ޤާނޫވަވެފައި ދެން  ރޫސާސީގެނުއަނީ.  އެކުލަވާލި  ގަޙު   އޭރު  އަމިއްލަ    ކަންކަންބައެއް  އި  ގައިގެން  ނަ   ބާރުވެސް 

ޚާއްޞަބަދަލުކުރުން ވާގޮ.  އެޑްމިނިކޮށް  ކޯޓުޓި ސްޓްރޭތަކީ  އެންމެމަތީ  ބާރު  ނަގަވް  މިން  އެކަހަލަ    އި  ހިންގުމުގެ 

ވަރ  ޕަ  . ން އެއީއުކަންކަން ދިފެދޭގޮތަށް  ލު އުދެން ބައެއް ސުވާ  ފަހު މަށްނެގުއެހެން      ވް ބާރުތަކާއިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި

ވާގޮތަކީ   އޭރުގަގާނޫނުތަކުއާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ  އަސްލު  އަސްލު  ގެނައިއި  އޭތި    ގެޙު ރޫ    އަސްލު  އިތުރުން 

ބާ  އިހޯލްޑުކޮށްފަ އަސްލު  އަމިއްލަ  ޓޮޕްއެބައެއްގެ  ކުޑަކޮށް    ގެނައި  ންލެވަލު  ރުވެރިކަން  މީތި  އަސްލު  ހިސާބުން 

   އިންނަނީ. މި ގޫވެފައި އުނދަ

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޠީފްން ލަ ޙަސަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޅަނގުންވޭރު ހުހެ

ސުވާލަ ވަތިންއްޔާ.  ޝުކުރި ބަނަ  ފަނޑިޔާރުންކީ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޅުލުފުބޫ ޤަ  އެއް  މާއްދާ   141ކުރައްވާ  ގެ  ވަނަ 

ސުޤާފު  ޞާޢަދުލުއިންދަށުން   އިސްފަރާތަކީ  އެންމެ  ކޯއިމުކުރުމުގެ  އެދެން  ކަމަށް.  ޓުޕްރީމް  މާ    މުގެ އްވުނަކުރެ 

  ފަނޑިޔާރަކާ   އްގެޓެ  ކޯއެ  ކުރައްވާ ޅުފުޤަބޫލުން  ބައެއް ބޭފުޅުތެރެއިން    އޭގެ  ،ވާއް ޅުކުރަލުފުބޭފުޅުން ޤަބޫ  އި އެރޭގަތެ

ނޭ ވެސް  ފިޔަވަޅެއް  ކަމަށާއި ދޭތެރޭ  ފަނޑިޔާ ޅޭނެ  އަދި  އެރު   ހަމަ  އެއީ  ބަސް  ފަހު ގެ  މި  ކަމަށް    ސް ބަ  ންމެ 

 މަޢާފުކުރައްވާ!   ދުމިޒްމާ؟ ދުދާއަޙްމަދު މިޒްބޫލުކުރައްވަނީ އެ ޤަ އްތޯކިހިނެ. ބުނާނެއި އްޖޭގަދިވެހިރާ

 

 މާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒްމި އަޙްމަދު

ޤާނޫމިހާ ޝުކުރިއްޔާ.    !އާދެ ގާ  ސީ ނުއަސާރު  އައާއި  ފަނޑިނޫނުތަކުގައި  މިސްލު  ޤާނޫދޭ ޔާރުން  އާއި    ނުއަސާސީ  

.  ނިންމިދާނޭތެރެއިން   ޔު މީގެޢުރަ  ންނަ ގައި އިކުމައްސަލަތަ  އަސްލު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަމަށް  ގާނޫނުތަކުން ދެން

. އެއީކީ  ނީންނާއި  މި ފު ވިޔަސް  ޚިލާ  ކީ މިންގަނޑާތަކީ ސުލޫޅެއް ނޭޅޭނޭ ވާގޮފިޔަވަބޭރުން    ގެ އެކަމަކު ވާގޮތަކީ މީ

ރަނގަޅުއަ އެވާގޮތަކީނޫން  ގޮތެއް  ސްލު  ޤާނޫ .  އެ  ހަމަ  ބާރުދީފަ  ނުއަސާސީ  އިނދޭ  އިއިން  ،  ޝަންކޮމި  އެ 

ކަޝަނަކޮމި  ސަރވިސް   ޖުޑީޝަލްއަޅުގަނޑުމެން   ބެލިދާނެ  މައްސަލަ  ގެނެސް  ވެސް  ފު   ށް.މަށް  އަދި އެއީ    ރަތަމަ 

އެއް   އޭމައްސަލަ  ދާގަ ބަލައިގެން  އޭ   އިންޓުތަކުން ޕޮ   އި  ވާގޮތަކީ  ވެސް  ދެކޮޅަށް  މީގެ  ފަހުން  އެނގޭނީ    ގެ ދެއްތޯ 

މަރުޙަލާ އެބައޮހެކިތަކުގެ  ވެސް  އެހެން ޢުނާފާސްތިއި  ތް ތަކުގައި  އޭ  ންކަން.ކަ  އި  ވާ  ގެ އެކަމަކު  ތަކީ  ގޮކުރިން 

އޭތީގައި އަސްމައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ ކަ ރަނގަޅު ގޮތެއް  އެ ން ހަކަދެއްކުއެގޮތަށް ވާ ނޫނީ  ލު އިންޑިކޭޝަން  މުގެ    އީ 

 މާވެދާނެ.  ސްލު ދިހެއް އަޅަށް ގެންދަން އިންނަ ހުރަފެންނަނީ. އެއީ އަސްލު މިކަން ރަނގަ ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރުރާގެ ދާއި  ޅަނގުހެންވޭރު ހު

އަޅުގަނޑު  ޝުކުރި ސުވާލަ  4އްޔާ.  މިޒްމާވަނަ  ވަޑައިގަން  ދުކީ  ކޮމިޝަނަށް  ޖުޑީ  ނަވަނީތި  ސަރވިސަސް  ޝަލް 

ބޭފުޅެއް ގޮތުގައިޔިތުން ތަމްސީލު މު ރައްންއާ ޤަބޫލުކުރާ ތެރެއި  ތުންގެމު ރައްޔިން . އާކުރައްވާ    ން ވަރަށްގިނަ މީހުން 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޯޓުތަކަށް ދީނީށް އަކަމަ ށް  މަރާ ކަފޯ  ، ޒު ފޯރުވާފައިއަޅާފައިވާ މީހުންގެ ނުފޫ  ފަހަނަ ހައްދު  ޅުގަނޑަށް 

 ؟ ނގާ ކަމަށްއެކަން ހިތޯ އެއްވެސްވަރަކަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން ދުމާމިޒް؟ ކި މަރުޙަލާތަކުގައި ކޯޓުތަކުގައިއެ

 

 މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު

ރަށްގިނަ  ވަ  އެނގޭ  ވެސް އެބަ  ގޮތެއް  ތަކީ ކޮންމެކު ވާގޮ. އެކަމަފަލާއި ފީލްޑަށް ބަލަ  ތި  ގަނޑަކަށް ނޭނގޭއަޅުދާ  ސީ

  އެ ހަމަ    ވެސް ދެންނެވިހެން   ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ކުރިން  ތަކަށް ފޯރުވާކަން. އެއީ ފުރަތަމަކޯޓު  ކެއްގެ ނުފޫޒުތަރާތްފަ



  

މިކަހަލަކަމެއްގެ    ޝަންޑޭކޮންސިލަޕޮލިސް   ޕަވަރ  ޔަސްވި   ގޮތެއް  ންމެކޮބޭފުޅުންގެ    ތު ދެއްވި އެއެ ފުރުޞަ  ންޅުފުބޭ

ތި  ހަމަ  ގެ ތެރެއިން  ނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ނުރަން ދާ ވަރަށް ފަރާތު  ވާގޮތަކީ އެހެންވީމާ، އޭގެދެން    ވީ.އް އިން ދެތެރެ

  އެއީ.މެއްކަ ކަށީގެންވާ އެ  ވެސް ހަމަ ކަންތައް އައިއްސަ އޮތުން 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޙަސަން ލަޠީފް އިރާގެ މެންބަރުދާ ޅަނގުހެންވޭރު ހު

 ؟ ޅުކުރައްވަންތޯބޫލުފުޤަމަށް  ކަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަވާލު. ޤާނޫއަޅުގަނޑު އެންމެފަހު ސު

 

 މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު

ގައި  ކަމު ކަންބައެއްދެން  އަސްލު މިހާރު އިންގޮތުން  ނަކުރުމުގައި ބައެއް ކަންކަން  ނުކުރެވޭ. މާއްބޫލެޤަ  ށްގަނޑައަޅު

ވާވެސް  ބުނަންބަސް    ފަހުރިވިއުގައި  އަސްލު   ޤާނޫ   ފަހުނުއަސާސީގެ  ގޮތަކީ  ކަންކަމުގެ    ބުނީމަ   ބަސް  ބޭރަކުން 

ގާނޫނު    މިހާރު މި  ވާގޮތަކީ  ކަންކަމުގައި  ބައެއް  ބައެއް  ވައުނދަގޫވެފައިވެސް    ނަން ގެންޔު  ޢުރަވެސް  ނީ 

ސުގައިނިންމުންތަކު އަންނަ  ފަހުން  ވައިސް.  ކިޔަވާއިރުޓޫޑަންޓު  އެއްޗެހި   ހުންފައަންނަ  ދެން  ވެސް        އެ 

އުނ  ރިއަސްއިމުކުގާ  ޑެންސްޒިޕްރެ ބަ ވަރަށް  ކަދަގޫ  ބެލެނިއެއް  އެބަހުރި.    ށް ގަނޑަ ފަރާތް ކަމުގައި އަޅުވެރިންކަން 

   ދެކެނީ.ވެސް  ގަނޑުއަޅު . އެގޮތަށް ބޭއްވުންން ބާރު އެއީސީނުއަސާނޫޤާރެވޭ. އްނުކުޤަބޫލެ

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާ 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތުއަޅުގަ   .ފަށްޠީޙަސަން ލަ   ރު ންބަޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު  ދާއިރާގެ  އަ   މި   ނޑު  ކެންދޫ  ރުވަނީ 

 ށް.އިނަސަޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުއިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިންމެންބަރު ޢަލީ  އިރާގެ ކެންދޫ ދާ

ޝުކުރިއްޔާވަ ހަމަރަށްބޮޑަށް  އަދި  ކީއްބާޙަމަރު  ށްދަޝުޢާ  .  އަހާލަކުރަ.  އަޅުގަނޑު  ޖުޑީޝަލް  ންތޯ  ހަމަ  އޮތީ  ން 

 ؟އްވީ ކަމަށް ތި ކުރިމަތިލެއް ގެ މެންބަރެ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނު

 

 ކެވުން: މިޒްމާދު ވާހަކަދެއް  އަޙްމަދު

ދެގަނޅުއަ ފާހަންޑު  އަސްލު ގަކޮށްމެވެސް  މިކަންޓްރަ އިޑް  ބެސްޓެ ފިން  ވާގޮތަކީ  އަސްލު  ން  ންކަސްޓެއްގައި 

ވާގޮ މިހާރު  ސަރަނގަޅުކުރުން.  ޖުޑީޝަލް  ޕަބްލިކުން  އެކުލެރވިތަކީ  ކޮމިޝަން  އަސްލު    ން ގޮތުވިގެންވާސަސް 

ރައްޔިތުންބޮޑަމަޖިލީހުގެ  ގެ  ރައްޔިތުން ސް.  ރައީ  ންހުޖިލީމަ  އިތުރުން  އޭގެ  ންދެ  .މަޖިލީސް  ވާޓް ކަނެކް  ނާށް 



  

މެންޖިލީހުމަ ދެން  ގެ  މެންބަރެންއާއަދި  ބަރެއް.  އެހެންވީމާމުންގެ  ޕޮ  ،އް.  މީގެ  ޕަބްލިކް  ވާގޮތަކީ  ވާގޮތަކީ  އިންޓަކީ 

ރިވި  ވެސް  އުއޮފް  މިހާރު    ކަމާބަދަލު  މެއް ކަކަންބޭނުންވަނީ  އާއިނޫޤާ  އިވާންޖެހޭ  ތެ   ނުއަސާސީ  ރެއިން  ގާނޫނުގެ 

  ކަމަށް ނިންނާފައި   ން ބޭނުންވާ ގޮތް  އެއީ ރައްޔިތުންނަވަނީން މިދަމެގަނޑުތަކީ އެއަށް އަޅުދެން ވާގޮ  ގޮތަށް.   ނައޮން

މީ ތެ އޮތްގޮތް.  މިކަންކަން  ގެ  މިބުނިހެން  ހިނގަ ރެއިން  ދެން  ގޮތަކީ.  ދާނެ    ނައި ގެ  މިއިން    2004އިގެން 

  ރަށްގިނަ ޔާފައި ވަވެގެންނޭ ކިމިހެން ކެއް މިހެންމައްސަލަތަ  ކަކީ ވެސް އޭރުގައި ހުރި ރޫޙާއި މި ބޭނުންތައިޞްލާޙުގައި  

ތުންނަށް.  ޔިރައް  ވާގޮތަކީ ރަނގަޅު ކުރުން މި. އޭތިވަނީޔެފައި ގައި އެއްޗެހީގައި ލިކު ތަމްރަށްގިނަ ފޯއް ވަރައްސަލަތަމަ

މި  ދިއަ ވާގޮތަކީ  ވެސް  އާ  ރައްޔިތުން  އަސްލުވާގޮތަކީ  ޤަންބާރަކީ  ގުޅޭ.  ވަރަށް  މީހާއަށް  ތާއި  ޙަމަސްލަ  އުމުގެމު 

ގާއެ  ފަކީޞާޢަދުލުއިން އެ ތްގަނޑަންމެ  އެންމެބޮޑަމީހާއަށް  ކަށް  އަސްލު  މިބައިށް    އިންނަ.  ވާގޮތަކީ  ގައި  ގުޅިފައި 

ވެސްރަނގަޅު އަޅުގަނޑު  އެއީ  ވާ ކުރުން  ޕްރޮސެސްގަ   މި  ހަމަ  ކުރީގެ  ބަލާލެވިފައި  ގޮތަކީ    ކުރުން. ރަނގަޅުމި  އި 

ގައި ވެސް އުޅޭ  އާޑިމީށްލިން  ފާހަގަކޮ  ޅުގަނޑުއަދެން ވެސް  ކަށް  މިސާލަ ވާގޮތަކީ  ން  ތުގައި ދެނިޔަ  ، އެއެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަކަ.ވާ ވާގޮތަކީ  މިސާ   އެކަމަކު  ނުކުރެވޭބޫލެޤަލަކަށް  ވެސް  ބްރޯޑްކާއް  ކޮމިޝަނަ  ށް  ސްޓިންގ 

ގަނޑު  ދެންނެވި ގޮތުން ވާގޮތަކީ އަޅުމި  ކުއެކަމަ  ޓް ކަމެއްހެން.ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެހާ އެޕްރޮޕްރިއޭ  ލާފައި މިއަޅުގަނޑު  

މިކަންސްވެ އި  ވެސް  އާޞްލާޙުކަން  މިފަރާ ގެ  މުންންކުރަން  ކޮމިޝަނެތުން  ދެވިދާނެ   އިއްގަ ކަހަލަ  ތީ  އިންޕުޓް 

 ލީ.  ގަނޑު ކުރިމަތިއަޅު

 

 : ހަކަދެއްކެވުންންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

އެއިރެއްގައި ތިބޭ  ޔަކީ  ކުރާ ބަ ސްރުގެ ގޯޔާ ބުނި ޒަމާނުއްސުރެ ފަނޑިތުގައިގާގެ ރައްޓެއްސެއް އަޅުގަނޑު  ނޑުއަޅުގަ

ށް  ކޮޔާރުގެ ގޯސްއަށް ފޯރުވައިގެންނޭ އެ ފަނޑިޔާސީ މީހުންގެ ނުފޫޒު ފަނޑިޔާރުގެ، ސިހެންވީމާ. އެމީހުންނޭ  ސިޔާސީ

ސްޓޭޓްމެންޓާ ކަންތައްތައް  ނޫނީ   މި  ދަނީ.  ނައްޓައިގެން  މަގުން  ގޮތެއް    ވާލައް ދެކިދޭތެރޭގައި    ހަމަ 

 . އްވަފާނަންތޯވިދާޅުވެދެ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ދުމާމިޒްދު މައަޙް

ދެގަނޅުއަ ޕަ  ކެނީޑު  ސްޓޭޓްމެންއަސްލު  މީގެ  ރޝަލް  މިހާރު    3ޓެއް.  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ފުރަތަމަ  ގޮތެއް. 

އަމިއްލަ ފަނޑިޔާރު އެމީހުން  ވެސް  ވާގޮތަކީ  މަސްބަ   ންގެ  ކަޙަލައެއް  ހިމެނޭ  ދެން  ޔާގަމުންކަތު  ގޮތަކީ    3އި  ވަނަ 

ރަބަ އެބަދޭ  ފަހަރު  އެ  ންންކަކަ  ޅަށްނގައެއް  ވާގޮހެންވީމާ ވެސް.  މި  ޙާދާ  ޅަށް  ރަނގަ  ތަކީ،  ކަންތައް.    2ލަތާއި 

ލް މީހާއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ދެނީ ވެސް އަސްލުވާގޮތަކީ ޕޮލިޓިކަ  ޞަތު މިންނަށް ފުރުސްލު ފަނޑިޔާރުތަކީ އަވާގޮ  އަށްއެ

  ތަކީ ވާގޮ  އެ   .ގާދިޔަ ގޮތުންށް ހިނނަނޑު މިކަންތައް މިހާތައަޅުގަ  ބެނިފިޓްސް   އްގެފަރާތެ  އާއި އެ އެފަރާތެއްގެ ޕަވަރ  



  

އެޕަ   އެއްފަހަރުބަ ފަރާތްތަކަކީ  ހުންނަ  ނޫން  ވަރ ބަދަލުވީމަ  ފަރާތްތަކެއް  މުހިންމު  އެހާ  ،  މާ ންވީހެ. އެބޭފުޅުންނަށް 

އެވާގޮ ފާރަވެރިވާން  ތަކީ  ފިޔަ ނޫނީފަރާތައް  ނޫ  ވަޅުތަކެއް  މިއެޅިގެން  އޭކަން  ނީ  އަސްލު  ތައްތަކެއް  ބަދަލުވާ  ގައި 

ފެނުރުމަންޒަ ވާ  ވެސް  ތަމުސްގޮތަކީ  ނީމަ  އިންފު ވާގޮތަ ޤުބަލުގައި  އޭގައި  ފަރާތެއް  ޕޮލިޓިކަލް  އަދި  ލުއެންސް  ކީ 

ނީ ވާގޮތަކީ  އެއަށް. އެހެންނޫ  އެހެންނޫނީ ނުގެނެވޭނެ ނީ.  ލެއް ގެނެވޭމިއަށް ބަދަ  އުޅުނަސް އެހިސާބުން އޭތި އަސްލު 

ދާޓްވަމުރިޕީ މިހާރު  ން  މިތަން.  ވެސް ނީ  ހަމަ ކުހީ  މެންނޑުއަޅުގަ  ދެހާސްގައި  ބަދަލުވީމަ    މީތި  ރީ  ކުއްލިއަކަށް 

 ދައްކަނީ.   ވާހަކަތަކެއް މި އެއް  ރުގައި ދެއްކި އޭ  ،ވާހަކައެއް އެއް ކު މިހާތަނަށް ވެސް އެކަމަވާނޭ. ގަޅުރަނ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންން ވާ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ކުޤަ އަރައްވަންތޯ  ބޫލުފުޅު  ތަޢުލީމާއި  ލިބިފަދި ފަނޑިޔާރުންގެ  ގާބިލުއާ  ޖުރިބާތައިވާ    ންގެ  ފަނޑިޔާރު  ކަމާއި އި 

ދެކަމާއިތްތެރިޙަނަޒާ ރައްޔިތުން  ގޮތާ ނުވަތަ  އެއްކޭ  އޮންނަނުގުނޫނީ  ޅުމެއް  ސް ގުވެއި  މިދެންނެވީ    ޅުމެއް  ކަމަށް. 

  އެއް ފަލިބި  އް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމެ  ޔާރު ކު ބުނީ ފަނޑިޔައްބަ ޔާރުން އަޅުގަނޑުމެން އެފަނޑިހާރު  ން. މިސާފުކޮށްލަދޭނަ

އާއި  ވާފައި އެއްޅީގައި ބާ ފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އެއްފަންނަށް ލިބިފަނޑިޔާރުލަ ގޮތެއްގައި  ، ޖުމް ހެންވީމާނޫނޭ. އެ

 ގޮތެއް.  އިގަންނަވާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވަޑަ  ކާ މިންވަރަ ނެތް މާއި ގުޅުން އޮތްތްތެރިކަޙަފަނޑިޔާރުންގެ ނަޒާ

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ މިޒްމާދުއަޙްމަދު 

އޭގެ    ،ރިކަންތްތެޙަޒާނަ ތަޖުރިބާޢުތަ  ޔެވިކި އަސްލުވާގޮތަކީ  އޭ  ލީމާއި  ފަނޑިދެން  ވާގޮތަކީ  ލިބުނަސް  ޔާރުންގެ  ރު 

އަޙަނަޒާ ސުލޫތްތެރިކަމަކީ  މީގެ  ބަ ސްލު  މިންގަނޑުތަކެއް  އެކީ  އެބަޖެހޭ ނޑިފައް  ވީގޮތަކީ ޔާރުން  އޭތި  އަނެކަތި.     

ދިތަމައިނުފުރަ ވެސް  ކަންކަމުން  ކްލައުޑީ ތަކީވާގޮ  އިގަމާވި  އޭގަ  ވާގޮތަކީ  މިސާލަކަށް  ތަމް  އި .  ނޫނީ  އަދި  ރީނު 

ނެތް   އަޅުތަޢުލީމު  ވެސް  އެ ބޭފުޅުންތަކަކީ  ނޭނގެ  ވާގޮތަކީ މީގަ  ގަނޑަކަށް  ވެސް  ކަށް  މިސާލަ  .ހިމެނޭ  އި ބޭފުޅުން 

 އަދި  ލީހުންޖިހާރު މަމި  ށްފައި ފޮނުވިއް ސޮއިކޮންތަކެރުފަނޑިޔާ   އިރުދެމުންދިޔައެ  އިލީހުގަ  މަޖި ޞަންގެ ޚާއްއްޔިތުރަ

އަކޮ ގަވާއިދު  ގޮތަކަށް  ތިމަންންމެ  މަނަމެންޔަސް  މީޤާގެ  އެ  އިގަމު  މަޝްޙޫރު  ދޭ ފު  އީހުންނާނެއޭ.  ވަރަކަށް 

އޭޓިޝަނެޕެ ވާގޮތަކީ    ރު.އް  އައޭއެހެން  މިހާރު  އެކުލަވާރު  މި ދި  މަޞަޚާއް  ދަނީ  ލަމުން  އެހެންވިޔަސް    ޖިލިސް. 

ހާރު  މަ. މި ދިނީޔާރުންތަކެއް ސޮއިކޮށްފައި އެގޮތަށްރު ފަނޑިޝްޙޫމަ  ހަމަ  ބު އުސްނާގޮތަކީ އޭރު ފުދޭވަރަކަށް ފުންވާ

މަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްވާގޮތަކީ  ގާނޫނުތައް  އޭ  ޞަ ހުން  ދާއިރު  ނޭ  ތި މަޖިލީހުން  ގޮތެއް  މިވެނި ނގޭނެއަންނަ    ދޯ. 

ނީ އިކޯޓެއް  ވެސް  ގޮތެއް  ކޯނންނަ  ނޫނީ  ވެސް  ދެދާނެ.  މިހެން  ބާރު  ސް  އެއްވެ  ،ންވީމާއެހެ  އޮވެދާނެ.ޓުތަކުގެ 

ންނާނޭ.  މު ދެމިހުޤާޔަސް މައަނޫނު  މެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ގާއްތޯ ތިމަންނަނުވެވޭނެ ދެއޭރު ވެސް ވިދާޅުފަނޑިޔާރަކަށް  

އިތުރުން  އޭގެ  އެހިސާބުން  އަނެއްކާ ދެން  ފުންނާ    ހަމަ  ފަނޑިވާގޮތަކީ  އުސް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ޓުތައްކޯޔާރުން  ބު   ،



  

ވެސް އިންގައޭ   ންގާނޫނު އައުމު ތަމްރީނުޑިގްރީ އާ   އި  މީތީގެ  ރަނގަޅަށް އައިއްސަ އޮއްވާ    ތަކާއި  ވަރަށް  އެކީގައި 

އެއް ޖޭ.ކަ ހަމަ  ކުރީގެ  ފެންނާނެ  ރަހުވާ  މި  އިއެސް.ސީގަލަ  އޭ ނަމަ  ސްމިއްޔާތު.ކުރުމުގެ  ވެސް    ރުވެސް 

، މިކަހަލަ  މާ. އެހެންވީޅުންބޭފު  ބިގެން ތިމަ ކިޔަވައިފެނުނީ ހަ  މި  ނުންންތައި ތަސަފުންނާ  ންނަށް އިސްއަޅުގަނޑުމެ

ޙަކަކަން އަސްލު  ނަޒާޤަތުގައިޤީމަކީ  ހުރަސް  މަށްތްތެރިކަޙަ  އިމޭޖްމި  ޕަބްލިކް  ދެން  ޞަ ޚާއް  ،އެޅެނީ.  ކޮށް 

 ގޯސްވަނީ.  ގައި  ތީމު މީހާ ދެކޭ މަންޒަރު މީންރާ އާކު ޓްން މި ރިޕްރެޒެންއަޅުގަނޑުމެ

 

 : ވުންކެ ހަކަދެއްއިން ވާ ންބަރު ޢަލީ ޙުސަ ރާގެ މެކެންދޫ ދާއި

އި  ޑައިރު ރަށުގައި އުޅުނުއިރުގައި ސްކޫލްގަން ކުގަނޑުމެންވަނީ އަޅު ން ބޭނުގަނޑު ކޮށްލަފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުން އަޅު

 އެބަ  އި ލްގަ ދިޔާމަ ލޯ ސްކޫލޯ ސްކޫލަށް  ޅެފައި  ން އުޅެއުމާއްދާއެއް. ދެން އެހެ  ދުރޫސުލްއަޚުލާޤު ކިޔާ   ކިޔަވައިދޭނެ 

ނުވަތަ ގާނޫނު ކިޔަވައިދޭ    އިކޫލްތަކުގަގައި ހުރި ލޯ ސްހާރު ރާއްޖޭއް. މިއްދާއެ ކިޔާ މާ  ޝަލް އެތިކްސްޖުޑީވައިދޭ  ކިޔަ

ޖުޑީ ކިޔަވައިތަންތަނުގައި  އެތިކްސް  ޖުޑީޝަލް  ފަނޑިޔާރުންނަށް  އަދި  އެތިލްޝަދީ  ކި    ކަމަށް   ންޖެހޭ ޔަވައިދޭކްސް 

 ކުރައްވަންތޯ.  ބޫލުފުޅުޤަ

 

 ވުން: ދެއްކެވާހަކަ މިޒްމާދުމަދު ޙްއަ

ކޯހެއް  ގައި ވެސް  ވިލާ ގެ ވެސް ދެން  މް.އެން.ޔޫއެއެއްކަލަ  ނޑު ވެސް ވާގޮތަކީ  އަޅުގަ  .ބޫލުކުރަންޤަ  ނޑުގައަޅު  މިހާރު

އަހެ ދެން  ވާގޮތަޅުގަނޑުމެދިން.  ވެސް  ދިޔައިރު  އަކީ  ން  ގާނޫނު  އެއާއީފަނޑިޔާރުންގެ  ފުދޭވަރަކަށް  ގުޅިގެން    މަ 

މޯބްލޮ ބެކް  އެހިދެ.އެން.ޔޫގައި.  އެމްރުންތަކެއް  ޔާޑިފަނދޭ  ޗެއް  ޑުގައި  ފުދޭވަރަކަން  ވެސް  ގާނޫނު  ސާބުން  އޭރު  ށް 

ވެސް    މިއަދު  ،. އެހެންވީމާއަސްލު މި ސިސްޓަމް ކިޔަވައިގެން  ޅުން ބޭނުންވޭގިނަ ބޭފު  ،ފުޅުން ވެސްބޭ  އައީމަ އެ 

އަޅު ކަންކަން   ނުއިނގުގަނޑު  ވާގޮތަކީ އެމް.އެން.ޔޫގައި    ވެޓް ޕްރައި  ކުރީ ދަގޫވެގެން ރިކުއެސްޓްނއު  ގޮތުގައި ބައެއް 

 ގޮތަށް  ޅުވިތެރި މެންބަރު ވިދާއިންނަ މޮޑިއުލް އިއްޒަތް  ގޮތަކީ ތި ތަން ވެސް ވާ  3، މި  ންވީމާތަނެއް. އެހެ  ންއެހެ

  އި ކަހަލަ ކަންކަމުގަ މި  ޔާއި ބައިގަ  ގ ންޕްރެކްޓިސިބޮޑަށް  ގަނޑަށް ހީވަނީ.  ވާނެހެން އަޅުނގަޅުނީމަ ވަރަށް ރަދިކިޔަވައި

  އި ގަ ޢާޝަރީ  މަން ލޯ ނުދޭ. ދެން ވާގޮތަކީ ކޮއް  ންކަމެއް ކިޔަވައެކަ  މި  އާއި  ކްސްއެތި  ލޯ ސްކޫލް އެއީކީޑަށް  ބޮހާއެ

މޮމިއޮން މިޑިއުލްނަ  މިދަނީ  ތަކެއް  އަސްލު  ބައި ބައި  ހިރަ.  މިޕަގައި  އަންނަ    ރފޯމްކޮށް  ސްކޫލްތަކުގެ  މިހާރު  ބައި 

ދެބަ  މި   ކްސްތަކާ ތިއަންނަނީ. ބޮޑަށް މާހައުލާއި އެ  ގޮތަށް އެ  ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް    ޓް ޕަރޭއިންކޯވެސް  އިގައި  އޮތް 

 ގަނޑު ދެކެން. ޅުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

މިއިން. އަޞަޢަލީ ހު  ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޝު މި ޅުގަނޑު  މަ  ހާރު ފުރުޞަތު  ޖީހާން    ، ހުމޫދަށް އަރުވަނީ 

 ވަރު ދާއިރާގެ. ހިންނަ

 

 ވުން:އްކެދު ވާހަކަދެ މަހުމޫ ޖީހާންންބަރު  މެގެ ދާއިރާ ހިންނަވަރު

ގޮތުގައި އަންހެނުސުވާލެއް ކޮށްލާނަން. ފަނޑިޔާރު  3ގަނޑު  ރިރު. މަރުޙަބާ. އަޅުއްޤަކުރިއްޔާ މުޝު ން ތިބުން  ންގެ 

 ؟ ންތޯނީ ކީއްވެގެމުހިންމުވަ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ މިޒްމާދުއަޙްމަދު 

އެ ކަހަލަ  ބައެއް  އެބައާދޭ  އަ ޙާ ހެން  ތީގައި  މައްސަލަތަކަކީ  އަންހެނުގޮތަވާ ސްލުލަތްތައް. ބައެއް  ބައެއް  ގުޅޭ    ންނާކީ 

އުނދަގޫމައްސަލަތަ ދެން  ކަންކަން  ،އް  ޕޭޝެންޓްސް  ބައެއް  ކެތްތެރިކަމާއި  އެބައާދޭ  މީގައި  އެހެންވީމާދެން   .  ،

ކުރާ  ރފޯމްން ޕަޅުއޭގެ އިތުރުން މިކޮ  ދެންގަނޑު ދެކެނީ.  ހޭ ކަމަށް އަޅުޖެންށް ޓަކައި ހުންނަބުތަކަސަބަ  ވާގޮތަކީ އެ

ގްރޭޑިންގ ވެސް.  އަސްލު  ނީ  އުޅެ  ސް ހައިކޮށް މިއިރުން ކިޔެވި ގަނޑުމެ އަސްލު އަޅުރަކަށް ދޭވަ ލެޖްތަކުގެ ފުނަ ކޮގި

 ޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ގަބަލް ކަމަށް އަޅުކަށް ކެޕައެހެންކަމުން ހަމަ ފުދޭވަރަ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މޫމަހު ޖީހާންންބަރު ގެ މެހިންނަވަރު ދާއިރާ

ޖުޑީމިހާރު ކޮމިޝަނުގެ  ރވިސަޝަލް  ގެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަގޮތު  ބެހޭ  ނާމްޕޮޒިޝަކޮސް  ކިހިނެއްތޯން    އެއަށް ؟ ނީ 

 ؟ އްވަންތޯބޫލުފުޅު ކުރަޤަހޭ ކަމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ މިޒްމާދުއަޙްމަދު 

ކޮމްޕި  އިމިހާރުގަ އަސްލުޝަޒިއިން  އިޞްޤާނޫނު  އޭރު  ން  ކުރަމުންދިޔައިއަސާސީ    ، އިންނަނީ   އިލުގައަސްރު  ލާޙު 

އިންގޮމިހާ ފުބާރަ  3އަސްލު    ތަކީވާގޮ  ސް ން ވެތުރު  މެންބަރުން    10ގޮތަކީ  އިންނާނެ. އެއީ ވާ ބާރު  ވަރަކަށް  ދޭށް 

  އި ކަމަކު މީގަ . އެއިދޭއެބަ   ގެ ވެސްން މަޖިލިސްގެ ވެސް ޖުޑިޝަރީދެ  .3ވާ  އިރު ވާގޮތަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް ބޭތި

މިތަންކޮޅަކީ    ރުވާ އިތު ގާނޫނީ  މި ހަމައެކަނި  އިންފުލު ންވަކީލު   އަންނަ  ވާގޮތަކީ  ދެން  އަންނާނެ.  ނޫން.  އެންސް  އޭ 

އިންފުލުއެންސް  ދެން ވާގޮތަކީ  މަ ފުރުޞައައުމުގެ   އެކަމަކު  ބޮޑު  އި ހުރެވޭނީ. އެހެންނޫނީ މައްސަލައެއް  އްގަމެޤާތު 

އޭ ޤަޅުގަނޑު  އަކަމަކަށް    އޮތް އަސްލު  ނުކުރަން.  ވެރުގަބޫލެއް  ތިންއި  ވަ  ސް  ނިޒާމަކަ އޮ  ކިވެފައިބާރު    ށް ތް 

 ޗެކް އެންޑް  ށް ގޮތަ  ވާ އްޗަށް ނުފޯރުބާރެއްގައި މައްވެސް  އެ   ހެރީ ވިސްނުން އެ  ގޮތަކީ އެވާއޭރު ވެސް    ބަދަލުވިއިރު 

ބެހެލެންސް  ބެ މައްސަލަ  ތުންގޮއަޢްޔަންކުރެވެމުންދާތަކީ  ވާގޮމިހާރު    .އްޓިގެންގޮތެއްގައި  ތިންބާރު،    އިނގޭނެ 



  

ކުރާ  ޔަންޢައްނެއް ޖިލިސް ރައީސް ދެން އަންގެ މަޔިތުރައް  ، މެންބަރުންމުންއާ  ތަކީގޮ ވާ ސްކަށް މަޖިލިސްގެ ވެ ސާލަމި

މިދެން    .މެންބަރު ބަންޑާރަ އޮން  ސަރުކާރަށް  ކޮމިޝަނުސަ  ލް ސިވި  ، ނައިބު  ނަނީ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސު  ންރވިސް 

ދަކޯޓާ  ސްޕްރިމް   އި ކޯޓުތަކުގަ  ، ދެންމާންވީއެހެއްވާ.  އްޔަންކުރަޢަ މި  .ޓާކޯށު  އި   އަސްލުވާގޮތަކީ  ތަންތަނަކީ   ދެން 

މި   ވިސްނުން   ށް ޕަ ސްކޯއޭރުގެ  މިބުނީ  ވިދާނޭ. ދެގެންދެހަމަކޮށް ހަމަތަންތަނުން    ހުރީ  ރަށް މިއަންނަ ގާނޫނީ  އިތުން 

   ޅަކަށް އިންނަނީ.ޅު ސުވާލު އުފެދޭ ތަންކޮލު ތަންކޮކީވަ

 

 :ކެވުން ދެއްދު ވާހަކަމަހުމޫ ޖީހާންންބަރު ގެ މެރާހިންނަވަރު ދާއި

އަޅުގަނޑުއެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ.   ސުވާލަކަށް  ހިތް  ފަހު  ޖައަހާލާ  މަސައްކަތްވަނީ  ގޮތަށް  ކުރެއްވި  ރނަލިސްޓެއްގެ 

އިތުވާމުގައިކަބޭފުޅެއް   އޭގެ  އަދި  އާއި  ތިރުތީ  ވެސް  ރައްޔި  ން  ތަމްސީ ކުރިމަތިލައްވަނީ  ޖުޑީޝަލް ލުކޮތުން    ށްދޭން 

ރީ  ޑިޝަ މަށް، ޖުކުރުވަގުތު ރައްޔިތުން ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙު   މިރުހާ މިވިދާނެތޯޅުވެދެދާވިގައި.  ވިސް ކޮމިޝަންސާރ

ބަލާއިރު  އިހުރި ގޮތަށް އަޅަ  ޢޫރުތައްގެ ޝުރައްޔިތުން  .އްމެކަ  3ނުންވާ  ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ބޭއިޞްލާޙު

ހިރާ ލުކުބޫޤަޅުގަނޑު  އަ ދި  ކަމަށްރައްވާރާސާކު ތްވަނީ  ކަ  ،ނެ  ގެންދަވާނެ  ޚިޔާލުރައްޔި  މަށް ކުރައްވަމުން    ތަކާ ތުންގެ 

ވާ  ބޭނުން ޝަރީއަށް ގެންނަން  ޖުޑި  ،ކުރަން ބޭނުންވާޞްލާޙުރައްޔިތުންގެ އެންމެ އި  ،އި. އެހެންވީމާގުޅޭގޮތުން މިކަމުގަ

 އްވަފާނަންތޯ.  ޅުވެދެ ވިދާކަމެއް   3ވާ ޑައިގަންނަށް ދެކެވަޙުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ކަމަލާއިޞް

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ މާދުމިޒްއަޙްމަދު 

ވާ  ބޫލުޤަށް އޭތި ފެނިފައި އެ ބޮޑަށް ދެކެވެނީ ރައްޔިތުންނަ ރެއިން އެންމެ ރައްޔިތުންގެ ތެއްމު ޢާތަމަ ކަމަކަށް މި ފުރަ

ފަނޑިޔާފަނޑި ނޫނީ  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  އެ  މަސައްކަތްރަކު  ފައްވަކުރަޔާރު  އެއްވެސް  ނެތި  ރާތެ ނީ  ނުފޫޒެއް  އްގެ 

އޮއަސާޤާނޫނުހަމައެކަނި   ހެދިފައި  ގާނޫސީ  ތެރެއިނުތް  އެއީ  ތަކުގެ  ކަމަށް.  މިން  ގެ  ކަންތައްތަކު   އަންނަ  ނުފޫޒެއް 

ހިނގަ ބައެއް  ދިއިތެރެއިން  އެކަހަލަ  ވާ ތަކުގައިދިސާޙާޔަ  މިޙާގޮތަކީ  ނުފެނުން.  ވާގޮތަކީ    ށް ލަކަސާދިސާއެއް 

ނޫސައްމަ ރިވިޢުއަށް  ޖަޖް  ނީލައިގެ  އޭގެ  ހިސާބުން  ނަޓެމެންމައްސަލައެއް ލާ  މިހެން  ޙައިސް ސިޓީއަކުން  އް  ވާލުވި 

ކަހަލަ   އޮޅޭ  ރާތައްފައަކުން ވާގޮތަކީ ދެއި ސިޓީ ހޭ ކަމުގައް ދޭންޖެކުރިން ނިންމިފައޭ މިގޮތުގައި އިންނާނީ. ޖަޖްމެންޓެ

ނިބަޔާ ވެސް  ކޮޅަކަށް  ކޮންމެ  މިހާރު  އަނެއްކާ  ނެއް.  ދެން  ގާނޫވާމިދާނެ.  އޭތީގައި  ބޮ ވަކީލު  ނީގޮތަކީ  ޑު  ންގެ 

ވާސަޙުބަ ދަނީ.  އާކަށް  ފެނުންގޮތަކީ  މީހާއަށް  ކޮންފިއުޒްމު  ވަރަށް  ވާގޮތަކީ  ނީމަ  ވާގޮތަންއާވެފައި  މީހާއަށް  ކީ  މު 

ވަރަށްކޮންފިއުޒް ބޮވެފައި  އޭގެ  ދެން  ފެންނަނީ.  މަންޒަރެއް  ކަހަލަ  ފްރަސްޓްރޭޓްވާ  ކީގައި  އެ  ތަކާރަޢުޔުޑަށް  ބޮޑަށް 

. ދެން  އިނިންގލީމާއި މީގެ ޓްރެފުރަތަމަ ކަމަކީ އެއީ ދެން. ދެވަނަ ކަމަކީ ތަޢު  ން.ލިކަލަބޮ  އަނެއްކާ ވެސް ހަވާގޮތަކީ

މެންންއާ ރައްޔިތުންނަށް މު  އެމީހު ބަރުން  ވާގޮތަކީ  ވެސް  މިންވަރަކަށް    ބަލައިގަނެވޭނެ  ހުރި    ސިލުކޮށްފައި ޙާން 



  

ވަނަ ކަމަކަށް ވާގޮތަކީ    3. ދެން  ބިފަލިސް  ނުތައް ވެއި ތިބީ. އޭގެ ތަމްރީތަކުގަ ގެ  ޔާރު ކަން ފަނޑިއްނޑިޔާރުންތަކެފަ

ހައި ފުދޭވަރަކަށް  ކަމަށްލެވަ  ސުލޫކީ  ބޭފުޅުންތަކެއް  ހިފަހައްޓާ  ސުލޫކު  އޭ  ބޫލުކުރުން.ޤަ  ލްގެ  ތެރޭގައި  ދެން  ގެ 

ބައެއްސުލޫކީ ހިމެނޭ  މި  ވާހަ     ފަނޑިކަހަލަ  ދައުޔާރުން ކަތައް  އެހިސާބުން    ނުވުން.ރު  ގެ  ވާގޮތަކީ  ދައުރުވަންޏާ 

ކޮންކީގޮތަވާ ސަބަބަ  އެ   ކާ މެވެސް  ވެސް  ނަ  ހެދި  ދޭން  އިސްތިޢުފާ  ނުވަތަ  ތަނާޒިލުވެ  އެބަޖެހޭ  މަވެސް.  ބޭފުޅަކު 

ކަމަކަމިތަކީ  ވާގޮއެ އޮރިއެންޓެޑް  މުސާރަ  ބޮޑަށް  މުޖުތަބޮޑަ  ވުރެށްކަމަކީ  މަސްލަށް  އޮގުޅި  ތާ ޙަމަޢުގެ  .  ންނަފައި 

ޑަށް  ބޮއެކަމަކު ވާގޮތަކީ މާ  ދާނެ.ސް ހިނގާފައި ވާހަކައެއް ފެތުރިވެ  ގެއް ރެޔާހަމަ މިހެން ފަނޑި، ސުލޫކީ  ންވީމާއެހެ

ޔާރަކަށް ހުރެފައި އަނެއްކާ  ޓެއްގެ ފަނޑިރުކޮށް ކޯހަމަ ތަކުރާ  ވާ ބޭފުޅަކު ށް ގިނަ ފެތުރި މީހުންގެ ތެރެއަ  އޭގެ ވާހަކަ 

ޑީމޯޓިވް  ހަމަ އިސް  ސް އެ ވެވެގެންވެސް ވާގޮތަކީ  މަ ވާގޮތަކީ  ދިމާވީކަންކަން    ހަލަމިކަ  އަކަށް.ޟީޤާހެން ކޯޓެއްގެ 

ޕަބްލިކްންއާ ދެންވެލް    މު  ފްރަސްޓްރޭޓްވޭ.  އެހެންވީމާއޮން  ފުދޭވަރަކަށް  އުސޫލުތަކުން.  އެހެން  ވާ ،  ނަ  ގޮތަކީ 

  ގެ އެ ދުރުކުރުން ކަންނޭނ  ޑީއަކުންނަ ބޮއޮން  އެއަށް އިސްތިޢުފާދޭން  އި އަމިއްލަގޭގަޑިޔާރުފަނވާގޮތަކީ  އޮންނަންޏާ  

 މުހިންމު ކަންތަކަށް ހުރީ.  މީގެ  ތައްންކަ 3ބޭފުޅުން އެ 

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މަހުމޫ ޖީހާންންބަރު ގެ މެހިންނަވަރު ދާއިރާ

 ގަނޑުގެ ސުވާލުތައް ނިމުނީ. ރު. އަޅުއްރި ޤަގޭތޯ މުނއްޔާ އިރިޝުކު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާ ރިޔާ

އިޝުކުރި މެއްޒަތްތެއްޔާ  ވެރި ދާއިރާގެ  މަތިއަރުވަނީ    ފުރުޞަތެއް މި  ހާރުމިނޑު  ޅުގަހާން މަހުމޫދު. އަންބަރު ޖީ ރި 

 ށް.  ން ޒަރީރައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ން ޒަރީރު ޙަސަ ންބަރުމެވެރި ދާއިރާގެ މަތި

އަޙްމަދު  ރު. މަރުޙައްރިޤަމުޝުކުރިއްޔާ     ރި ހު  ރޭތެ ދޭ  އި ފަނޑިޔާރުންނާތެރޭގަންގެ  މުންވެއްޖެ އާޅުވިދާ  މިޒްމާދު.ބާ 

ފަގައި ތަޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭ މާބޮޑަށް އެޢުލީމީ  ވަރަކަށް  އެބަހުރި. އަޅުޝަކު  ނޑިޔާރުން ކޮންމެވެސް  ގަނޑުގެ  ވާތައް 

ބޭފުފަނއުއްތަމަ  ކޯޓުގެ ވެސް މިވަގުތު    މް ކީ ސްޕްރީސުވާލަ ޕީ.އެޗް.ޑީ  ހުންނެވީ    ، އެހެންނަމަވެސްއް.  ޅެޑިޔާރަކަށް 

  ށް ގަނޑު ހިތަބާވައޭ އަޅު ނެތިގެންނީ. މިއީ ހަމަ ތަޢުލީމުދަ   އެ  މުން އްސަވަގެ ގާނޫނަށް ގޮންޖަ ޖޭ.އެސް.ސީދާމަ ސީހަ

ގާނޫނާއި  ރަނީއަ  މި މިގޮތަށް  މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުން  ދާސީ  ފަށްޚިލާ  އާ ޤާނޫނުއަސާސީހަމަ  މަތީ  ވެސް    ރާއްޖޭގެ 

ފަނޑިއުއް ބަތަމަ  ވެސް  ބަޔާންތަ   އެއް ޔާރު  އަ  އްކަހަލަ  މަނިކުނެރެނީ.  ސުވާލަކީ    ފާނު ޅުގަނޑުގެ 



  

ތަޢު ޑައިގަންދެކެވަ ވާ ލީމީ  ނަވަންތޯއޭ  ކަމަށް.  ނޫނީ  މައްސަލައެއް  މަކޮބައިތޯހަކައަކީ  ދެކެވަޑައި   ވާ  ގަންނަ ނިކުފާނު 

 ތަކީ. ގޮ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ މިޒްމާދުއަޙްމަދު 

ވާއްޔާ. ސީކުރިވާލަށް ޝު ސުއްވި ކުރެ މައް ތަގޮތަކީދާ  ވާގޮތަކީ  ސަލައެއް ޢުލީމުގެ  ވީމަ  އްރެފަނޑިޔާ  ނޫން. އެކަމަކު 

ނގި  މު ނޭ ޢިލްސް ނޭނގި ވާގޮތަކީ ގާނޫނީޕްރޮސެތި  . މީބޫލުކުރޭޤަގައި އޭތި  މެންޓްސް ރއަންޖެހޭ ރިކުގޮތަކީ ހުންނަވާ

  ޝަރީ ޖުޑިވާގޮތަކީ  އަސްލު  ނަށް  ންމެގަނޑު އަޅުސްޏަކަރުމޭ ބުން ކު ރފޯމްމީތި ޕަ  ރަށް ރަނގަޅަށް ތިމަންނަމަކު ވަ އެކަ

ކުރުމަކީރަނގަޅަ  އެ   .ކަންނޭނގެ  ކަންކަމަށް ވާގޮތަކީ  ށް  ގާނޫނު  ނޫނުއަސާސީޤާ   އެނގިގެންއާއި  އެހިސާބަށް.    ތައް 

  ވި ހުންނެ މެ މޮޅަށް ކިޔަވާފައި  . ކިތަންއެއީ އަސްލު އެއްބައި އަސްލު  ވަރޑަކީ   ދެންނެވި ސުވާލުގައި އަސްލުދެން ތި

އެއްކިބާވޭޒުފޫނު  ނެއްކާ އަދެން    ކަމާއި   ނަޒާޙަތްތެރި  ރާ މުކު ޕަރފޯއެ  ތަކީ  ގޮވާސް  ބޭފުޅަކަ ސުލޫކީ    އެއީ .  ތަކުން 

ފަނޑިޔާރުވާގޮ ވެސް  ގާ  ގެންތަކީ  ފުދޭ ނޫނުގައި  ޕޮއިންޓުތައްވަރަކަށް  ސުލޫކު  ރިޢާޔަތް  ގިނަ  ފަ.  ކޮށްއެބައޮތް 

ހަމައެ ވެސް  ތަޢުލީމީ  ވާގޮތަކީ  އެކްސެއެހެންވީމާ،  އޭތި  ޕަރފޯމަންސްނަކަޕްޝަކަނި  މީތީގައި  ނުނެގޭނެ  އެއީ    .ށް 

  ގައި ސްލު އޭތީކަން ޕަބްލިކަށް އަނގާ ހިށްލިކުން އޭތި ރަނގަޅަ މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ޕަބްކަމާއި ތްތެރިޙަޒާން ނަހެމިބުނާ

މުހިވެސް    މީގައިރަން  ޤަބޫލުކު ބޭފުޅަކަ  މެއް. ދެންކަ  ންމުވަރަށް  ޓޮޕް  ކިތަންމެ  އެ  ވާގޮތަކީ  ވާގޮތަކީ    އި ލިބިފަ ސް 

ނުފޫޒު  އިން ވާގޮމެނުޕުލޭޓުކުރަން  ނަ  ފުރުތަކީ އަސްލު  ދެޞަ   ވާހިސާބު  ވޭދެ   ވެނީ.ތު  ނަޒާޙަތްން  ކަން  ތެރި ގޮތަކީ 

ދިމާވެ އަސްލު  ދެން  މި އެ  ޕްރޮސްޕެކްޓިވްއަންނަ  ން  ގެގެއްލުނީ.  އެތައްކަމެއް  ދިމާވަނީ.  އަސްލު      ވާގޮތަކީ  ދެން 

ފަހައްއަނެ ވަރަށް  ކުރީގައި  ދިދާންމިތަށް  ހެން  މި  ރާއްޖޭގައި  އަސްލު  މީތީގައި  މާހައުލުގެ ޖެހެނީ.  ސަލަ.  އްމަ  މާވާ 

ވާއަސްވަޒީފާއަކަށް   ހަމައެކަނިކީތަގޮލު  ވާގޮ  ތިމާއަށް  ބޭނުމުގައި  ނެގުމުގެ  މުސާރަ  އަ  ކީތަ  ވެސް    ބަދުތިމާއަށް 

ކޮމިޝަނެއްގައި ނޫނީ  ހޭނޭ  ހުންނަންޖެލުކުރެވެނީ ޤަބޫ މަނޫނީ  އެހެން  ނޫނީ  ޖަޖަކަށް  ބަދު ހަމަ  އަވެސް  އްގައި  މެޤާ 

ވުމުގެ މައްސަލައެއް  ށް ނުދެ ދަސްކޮ  އަސްލު   ސްކްކުގައި ކިޔަވާ ނުދެވޭ އެތިތަ ވާގޮތަކީ ސްކޫލުޑަޓް އެ ވިސްނުންރިޕީ

ވިސް  ވާގޮތަކީ އެހެންވީމާ،  . ދެން  އުޅެނީ  މި މަތީ މަ  ލީމު  ތަޢުކީތަ ނުން ނެތިއްޔާ ވާގޮއެ  މެއްގައި  ޤާވެސް ކިތަންމެ 

  މައްސަލަތައް މި   ސްލު އަންނައަދެއްވީމާ،    ޅަކުބޭފު  ފުރުޞަތު އެ  ވުމުގެ ޓު އިޕްލޮއްލައަށް އެކްސްއަމިކު  ވެސް އެމީހަ

ސީ އެހެންވީމާ،  ހަމަފެންނަނީ.  ފަނޑިޔާއެއްކައެކަނި  ދާ  މިކަމުގައި  އެރެއްގެމަކަށް    ރަން ރިޢާޔަތްކު   އްކަމަކަށް 

 .  އުނދަގޫވާނެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަ ވާ ން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަމެވެރި ދާއިރާގެ މަތި



  

ސު  !އާދެ ރާއްޖެ  1932  .ވާލުޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ  ވުޖޫއަށް ފުރަތަމަ  ގައި  މިހާރު  ޤާނޫނުއަސާސީ  އައީ. އަދި  ދަށް 

ފަހުން   ކޯޓަނޑުއަޅުގަވަރަށް  ސުޕްރީމް  ލިބިފަސް ވެ  ށްމެންނަށް  ގާ  ވާހަޔިތުއް ރަ  .ށްފައިމުކޮ.  މައްޗަށް  ކީ  އަކަންގެ 

ން  ށް އެތައް މިލިއަޗައަހަރެއްގެ މައް  މް ކޯޓު. މާލިއްޔަތުންޖޭގައި މިއިނީ ސުޕްރީ ރާއްޓެއްގެ ގޮތުގައިއެންމެ މަތީ ކޯ

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ  ނި  ންޓުމް ކޯ ސުޕްރީއެއްކަލަ  ވެސް،  ންނަމަ މިދަނީ ޚަރަދުކުރަމުން. އެހެނޑުމެން  އަޅުގަޔާއެއް  ރުފި

އެގިށް ވަރަތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ  ވާ ކަމަށް އަދި ގާނޫނީ ފުށުއަރާ  ޖެހިފައިސީ ކުލަ  އީ ސިޔާނަ ހުކުމްތައް އިނގޭތޯ 

ދޭތެރޭ   ތުގައި މިކަމާ މުން. މަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮނަދަނީ ބު ވެސް އެ ރުން ރަށްގިނަ މާހިވަށް ގާނޫނުން ކަމަ

މައިކޮބަ އެބައޮނިކުތޯ  ހުކުމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގޮކުމަނި  ތްތޯ ފާނު  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ގާފާނު  ނޫނާއި  ތުގައި 

 ؟ކޮށްފަފުށުއަރާގޮތަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 

 ކަދެއްކެވުން: ދު ވާހަމިޒްމާ އަޙްމަދު

ދެންނެވީ  ، ޝުކުރިއްޔާ.  ލަކޮށްމްޖު އަޅުގަތި  ވެސް  މައްނޑުކުރީގައި  ދިމާވި  ފާހަގަކޮށްލިން  ގޮތަކީ  ވާއެއެއް.  ލަސަ 

  މުމެއް ންގެ ނި ދެންނެވިހެން ފަހު ތި މް ކޯޓަކީ  ސުޕްރީވަރަށްބޮޑު  ގުޅިގެން އޭގައި އަސްލު   ނޑިއާ އްގެ ގޮރުންތަކެމެންބަ

މާނަކުރުގާނޫ މީގައި ނު  ނޫނީޔުޢުރަ  މުގެ  މައްސަލައިގައިއަކަށް  ޚިޔާލު  ވިދިމާ  އެދިފައިވަނީ.    ދެން  ތަފާ  ބައެއް  ތު. 

މީގައި  ދެއްތޯ  ނެފެންނަނީ މީގައި އެކްސްޕެކްޓުކުރާވެސް   އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުންވެސް ދިނީމަ  އި ކަމެއްގަ އެކަހަލަ 

ރައެ ނެރެޢުބަޖެހޭ  ނިޔެއް  މީގައި  އޭގެ  ފައި  އަޅުގަނގައިލު ދަބަންމުމެއް  ބޮޑަށް    މެންނަށްޑު  ވަރަށް  ފެނުނީ  ވެސް 

އުފެދިޕަބްލި ސުވާލު  ސްގެންދިޔަތަންކަށް  ގޮތަ .  ދޭތެޓޭޓުމަންޓެއް  ނަމާދު  ދެ  ސިށް  ވަނީ. ވާލު ޙަ   ޓީއުރައެއްރޭގައި 

މިކަހަލަ   ޕަބްވާގޮ  ސްލުއަ  ކީކަންތައްތަކައެހެންވީމާ،  އަދި  ނޭކް  ލިތަކީ  ފަންނު  މީހާއަށް    ޕަބްލިކް  ސްޔަގިގާނޫނީ 

  އެ   އާ ސީނޫނުއަސާސް ވާގޮތަކީ ޤާން ވާގޮތަކީ ފަހުގެ ނިންމުމަނުގާނޫރަށް މީގެ އިމޭޖު އަސްލު ހަޑިވާކަމެއް. ދެން  ވަ

ސް ތެއޮންނަ  ބުމުން  ނިންރެއިން  ކޯޕު  ނިންމުން  ބައެއްފަހުގެ  ބޭރުން  އޭގެ  ކަންތައްތަ  ށްހަރަފަ ނަނީ.    ން ކު ކުރެވޭ 

ހަމަ  ގޮތަށް  ދެންމި  ވާގޮތަކީ  ކަންކަން  ލުވާ ސުނެވި  މިސާލަކަށް  ވާއުފެދޭ  ނެގުން.ނެ.  ވާގޮތަކީ   ފައިލް    ދެން 

އަމިއްލަ  ޑިޔާރުފަނ ކަންތަގުޅޭ  ންނާއި  އަމިއްލައްބައެއް  ބައެށް  އަތަކުގައި  ބެއިސްނަގައިގެން  މައްސަލަތައް  ލުން.  އް 

ލު  އަސް   އްކާ މީގައި ނެއަކްސްޑް މެސެޖެއް  ރަށް މިވަ  ކަށްނގަންޏާ އޭގައި ޕަބްލިހިވި ކަންކަން  މާ، މިދެންނެއެހެންވީ

އަ  ވެސް ކަންތައްތަކެއް  ގޮތަކަށް ނެސަސަރީ     އެއްވެސް ހެން ބުނަންޏާ އްއަނެ އަސްލު    ހިނގަން އި  ތީގަމީ  ސްލު ނޫން 

ނުޖެ  އަސްލު  ވާގޮތަކީކުރަން  ކިލަނހޭ. ދެން  އެތި  އެއީ މުޅި  އް  ތަކެއްންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތަހެ. ދެން އެބުވާކަމެއް 

 .  ގަނޑަށް ފާހަގަވޭއަޅު އެކަން ހުރީ. އި  ހިނގާފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަމެވެރި ދާއިރާގެ މަތި



  

ފާ ގަޅުއަތިމާގެ ބޭފުޅެއް  ފާނުގެ އެއްވެސް  ނިކުސުވާލު. މަ. އަނެއް  ޝުކުރިއްޔާ   ނޑު އެއްބަ  ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންނޑު 

މާލޭއްބައެ އެގަފާ  މެޖިއި  ހުންނެކޯޓެއްގައިސްޓްރޭޓު  އްވެސް  މިވަގުތު  އެއް  ވިތޯ  ދެން  ލޯފާމެއްގަ އާއި  އި  ވެސް 

 .  ންނަވާނެތޯއާގެ ޝެއަރ އޮފާނުކުމަނި

 

 ކެވުން: މިޒްމާދު ވާހަކަދެއް  އަޙްމަދު

އި  !އާދެ ނުހުންނާނެ  ލޯފާމެ ތޯނގޭޝުކުރިއްޔާ. ނޫން  ނީންނާނެ. އަޅު. ދެން  ވެސް  ކޮއްގައި  ދިޔަ  ގައި  ނީޕެމްގަނޑު 

 ންނާނީ.  އި އިސްފަސްލު ބަދަލުގައި ގޮއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަމެވެރި ދާއިރާގެ ތިމަ

ފަނޑިޝުކުރިއްޔާ.   ސުވާލަކީ  އޮތް  ރިޝްދެން  ނަޔާރުން  މައްސަވަތު  ވަރަގާ  ދަނީ  ބާރުލަތައް  ފުޅާ    ވަރަށް  ،ށް 

ރައްދާއިރާއެއްގައި އަބަންގެ ޝަކުވާޔިތު  އެ ތައް  ދަނީ  ދައްކަމުން.  ވާ   ދު  ތެ  ދެންހަކަ  ގަރޭގައި  ރަށު  ދައަށް  ވަރަށް 

ކުފާނު  ނި. މަކަވާހަ  ލަ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމްތައް ބަދަލުކުރާޔާ ދީގެން ބައެއް ކަހަ ބަދިހަދިޔާ  އެއީ  ކެވޭ ވާހަކައެއްދެ

ރާއްޤަ ޝަ ބޫލުކުރާގޮތުގައި  ނިރުޖޭގެ  ރިޝް ޒާމުގައިޢީ  ކި  ނުފޫޒު  އެބައޮވަތުގެ  ކައޮ؟ ތްތޯހާވަރަކަށް  ށް  މަތް 

ޖޭނަވާބޫލުކުރައް ޤަ މަނިކުރަމެންބަ  .ސީގެ.އެސްމަ  ކޮބައިފާނު ހޮވިވަޑައިގެންކަށް  މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަފިނަމަ  ށް  ތޯ އެ 

 ؟ ނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެޅޭކައި އެންމެ އަވަހަށް ޓަ

 

 : މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު

އްސަލައިގައި  މަ  ކީ އަ ލަވި މައްސަމާ ދި  ސްގެން އައި ށިފުރަތަމަ ފެ  . އެއީ ޤަބޫލުކުރަން  ގަނޑު އަޅުޞަތު އޮތް ކަމަށްފުރު

އި  ގަސަޤާފަތެއް ރާއްޖޭ  މުގެ ލުކުރުޟީން ބައްދަފަރާތްތަކަށް އަސްލު ވާގޮތަކީ ޤާ  މި  ރާ ފަރާތާ އި ކު ފަރާތާ   ލިބޭ ވާ  ދަޢު

އަސްއެދޮރަކީ  ވުނު  ހުޅުތަކީ   ވާގޮމައިނުންފުރަތަ  . އެހެންވީމާ،އޮތީ އޯޕަކީ  ތަ ވާގޮމުކޮށް  އްލު. އާ އީ  ހަމަ    ންލީ މިއީ 

  ތް ސަޤާފަ މި  ހަމަ    ހާރުވާފައި އިންނަނީ މިގައި ވެސް ބުނެފި ޤާޟީ ބުނުއްހެން އެއްޗެހީ ކުގައި އާއި އެޑިޔާތައެއް މީބަ

ލަ  މިކަހަމާއި  އު ދިށް ތަންކޮޅެއް ހަމަ މީހުން ގިނަ ކެފޭތަކަލިކް  ޞަކޮށް ބައެއް ޕަބް ޚާއްކުރުމާއި ދެންބައްދަލު  އެބައޮތޭ

އަނެއްކާ އެހެ  .ވާގޮތަކީ މުމާހައު   ންވީމާ،  ކުޑަ  އެހެންވީވީމާއެއްމަޢު ތަޖުލު  ވާމާ،  މީގައި ގޮ،  ފުދޭވަރަކަށް    ތަކީ 

އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދިޔައީ.    ބޭފުޅުންނަށް އުޅެވުނީމަ   އެހާބޮޑަށް ވިސްނާ ނުލެވޭ ވާގޮތަކީ އެސައިޑުން  

ވާހަކަދެކެވެ އެއީ. އެފުވެސް  އަންނަ  އަސްލު  ންޏާ  ބޮޑަށް  އޮތް ފުރުޞަ  އެ   ގޮތަކީހެންވީމާ، ވާ ރުޞަތެއް  ކަމަށް    ތު 

ޤަބޫއަޅުގަނޑު މަކުރަލު  ބައެއް  އަނެއްކާ  ނިމިގެންދިއްސަ ން.  ބައިވެލައިގައިސަ މައްއި  މާއުލަތައް  ފަ  ރާތް  ރިވާ 

ދަޢުވާ ހަމަ  ފަރާތް  މިސާލަކަށް  މިފަރާތުން   އެ ނުދިޔައިމަ  ކުރާ  ބުނެފާނެ  ވަޑަޤާ  ކު އަދަ  ނޭ.  އެއްނުގަންނަވާޟީއެއް 



  

ފުދޭ  ދިގިނައިކަށް  ވަރަވަރަށް  އެދުވަ  ދާ މައްސަލަ.ގެންދެމިގުން  ކޮންމެ  ސިއްޔާ ވާގޮތަކީ  އްނައި  ހުގައިދެން ވާގޮތަކީ 

ފަ ގޮތަކީ  ވާ   ބަކަސްސަބަ ސްޕް ރާތަށްއަނެއް  އެ  ހަމަ  އެހެންވީ  އިންސިޑެންސް.  އެކަހަލަ  އެދިޔައީ  މާ،  ރެޑްވެގެން 

  ޔެއްނުވޭ. ދެން ވެސް ހި  ހެނެއްގަޅުވާނގައި އެބައެއް ރަކޮށް. އަދި މިވަގުތަށް އޭތީ ބޮޑު  ޞަތު އޮތީ ވަރަށްތަކީ ފުރުވާގޮ

ވެސް ފުދޭވަރަކަށް     ކޮމިޝަނުގައި ވެސް މިހާރުކީ ތަވާގޮ  ވެސް   ވާއިރު ޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްމިވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ކޮ

ން  މިކަމު ން މާ، ވާގޮތަކީ ކަންކަ އެހެންވީއެވާގޮތަކީ އެބަހުރި ންކަން ކީ ކަޔާރުން ގާނޫނަށް ސުލޫފަނޑި އި ހެދިފަނު ގާނޫ

  ތަކީ ނީ. އެވާގޮ ނުހުއްޓިވަންކަހުރީމަ، ބައެއް ކަންނަށް ނުކުރެވި  ކީ އެކަންކަން މިހާތަތަކުރެވެން. ދެން ވާގޮ  ތްއޮއެބަ

ގަންނަ ހިސާބުން ވާގޮތަކީ އެކަހަލަ  ލް މެސެޖެއް ލިބޭ ހިސާބުން ރަނގަޅަށް ހިނގައިއެހިސާބުން އަސްލު މީގައި މޯރަ

ހިން ފުކަންތައްތައް  ވާގޮތަކީ ފަ  ކޮންމެ  .ބޮޑުވަނީ  ރުޞަތު ގުމުގެ  އަދި  ގައި  މީތީނޫން.    ވަކިކޮށްގެނެއް   ހަރަކު 

މިހެންވި މިކަހަލަކަމެސްނުމެއް  ދިމާވެއްނޭ  ހިއް  އާއްނޖެއްޔާ  ޕްރޮސީޖަރގާނީ  ވާގޮތަކީ    އޭތި  ގައި.މު  އަސްލު 

އެންމެސިކުނޑީ ނޯމަލް  ންގެ ގައި  އެއްކަލަ  ޕްރޮސީޖަރަވެސް  އެކަހަލަ  ށް  ހިސާބުން  އަމިކަންކަވާ  އަށް  އްލަ ން 

   .ކުރާނީއްކަތް އް. އެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު ވިސްނައިގެން މަސަވުމަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތެ ހުއްޓު

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  ން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަމެ ގެ ރި ދާއިރާވެމަތި

ވަތިޔަ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ.   ޖޭ.އިގަޑަ  އާންނަވަނީ  ފަރާތުންންއެސް.ސީއަށް  މެންބަރެއްގެ    ކީ ނޑުގެ ސުވާލަ ޅުގައަ.  މު 

ފަރާންއާ މެންބަރެއްގެ  ހޮތުން މު  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  މަނިކުފާނަށް  މަނިކުފާއިގެންވިވަޑަ  ދެ ފިނަމަ    ނަވާ އިގަންޑަކެވަނު 

 ؟  އެއް ޒިންމާއަކީފާނުގެ އެންމެބޮޑު މަނިކުގޮތުގައި ކޮބައިތޯ

 

 މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު

މިއަށް  ވެސް    ންމުންގެ ފަރާތުންމީގައި އާވެސް    އޭރުގައި ބަރަކު  މު މެންންއާސީ ކޮންޕޮޒިޝަނުގައި ވާގޮތަކީ  .އެސްޖޭ.

އްޔިތުންގެ  ރަ  އް ތަނެރާ  ން އިންތިޚާބުކު ޔިތު ރައްމުންގެންރަކަށް އާ ފުދޭވައަސްލު  ނދޭ ސޭއެއް. ދެން ވާގޮތަކީ  އެބަ އި

ކޮމްޕޯ  ލީހަކީމަޖި އެއް  މަޖިލީހުގެ  އެ  މިއިންނަނީނަންޓެވެސް.  ގޮތުގައި  އާއް  ދެން  މެންން.  ވާގޮމު  ތަކީ  ބަރުން 

ސް   ވެ މު މީހެއްގެ ވިސްނުމުގައިންމަ އާ ދެން ވާގޮތަކީ ބައެއްފަހަރު ވާގޮތަކީ ހަގައި ދެކެވޭ ގޮތްތަކާއި މުންގެ ތެރޭ ންއާ

އެބަކަން ދައްކަ  ހަވާ އި  މިކަމުގަ ވަނޫގާކޮންމެހެން  ޖެހޭ.    ދެބައިގައި   ލެއް ކީނީ  މި  ދެން  ވާގޮތަކީ   ނޫން.    ވެސް 

މަސައަޅު ކަކުކަތްއްގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ރެވިދާނެ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  ކަންތަކަށް ކުރިމަތިލީ.  މަށް  ދެ  ވެސް    އެ 

މަށް  ކަ  ޔެއް ޢުރަ  ވަރފުލް ޕަ   އިފުދޭވަރަކަށް އޭގަ  ކީޔަޢުރަހަމަ އިންނަ  މުންގެ  ންއިރެއްގައި އާއެ  ންދެގެން.  ވިސްނައި

ދެކެ  އަޅުގަނޑު ތަނެއްގައި  ވެސް  މީހުންމައްސަލަނީ.  ގިނަ  ނެތިއްޔާ  ނުކިކިޔާނެ،  ނުނެއް  އެއް  ޔާނެ  ރައްޔިތުންނެއް 



  

އެބަ އެއް  މައްސަލަ  އަޅު  ޔާތިއްނެ  ،ދެއްތޯ  އެއީ  މައްސަލަތަ އެހެ  ވެނީ.ޤަބޫލުކުރެ  ށްޑަގަނއޮތެކޭ.  އް  ންވީމާ، 

 ވިސްނުމުގައި ހުރީ.އި ން މީގަ އުދިނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްޙައްލުކުރާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ން ޒަރީރު ބަރު ޙަސަންމެ ވެރި ދާއިރާގެ މަތި

ނޑުގެ ސުވާލަކީ  . އަޅުގަކަމަސައްކަތްކުރި ވާހަގިނަދުވަހު    ވަރަށްގައި  އާދާޅުވެއްޖެ މީޑި. ވިވާލު ސުފަހު   ގެއަޅުގަނޑު

މީޑި މައާމަނިކުފާނު  ޝަރުސައްކަތްކުރެއްވިއި ގައި  ކިހާވަރަކަށް  މީޑިރުގައި  ދާއިރާއިން  ނުއާޢީ  ފޯރާފޫއަށް  އި  ފަ ޒު 

ބޭފުޅު ؟އެބައޮތްތޯ ތި  މިއެއީ  ފެތުރުމު  ކަމާ ންވަނިންގެ  ޚަބަރު  ވަޞީލަތްތަ އެއްކޮށް  ނުފޫޒެއް  އްގެ  ހާވަރެކި  ކަށްގެ 

 ؟ ންތަކެއް އޭރުގައި އޮތްތޯގޮންޖެހު  ރެއްގެކިހާވަ؟ ފޯރުވިންތޯ

 

 މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު

އަ ދެޅުގަނޑަސީދާ  ތި  ވާ  ކުންނެއްންނެވި ސްކޯޕަކަށް  ބޮޑަށް  މަޖިލީސް ނޫން.  އެއްކަލަ    ރު އޭ  ރިޕޯޓުކުރުމާއި   ގޮތަކީ 

ޕޮޔަ  ދިއިހިނގަ ރިޕޯޓެއްޓި ލިބޮޑު  ވާއުޅުނީ.  މުގައި  ކަކަން  އެ  ،ކަލް  އޯގަނައިޒޭޝަނަގޮދެން  ސީދާ  އަންނަ  ތަކީ  ށް 

އެއް  ފެކްޓަރ ން  އިލައަންޑަ  ގައި ވާގޮތަކީ އޭދެން    އުޅެނީ.  އް ތަހަލަ ފެކްޓަރސް ކަލުއެންސާއި އެހެންފުޓިކަލް އިންޕޮލި

މި ސަރީޢަތުގައި  ވާގޮތަކުން  ހިސާބަކިވަ  އިންނަނީ.  ގޮތުގައި  ފާހަގަވޭ  އިން  ތެރޭ  އޭގެ  ދެންއަންނަނީ.  ނުފޫޒު  ކީ 

  ސަންދާނު ނޫސް    ނެރުނުއޮންލައިން    ކަލަފާހަގަވި އެއްޑަށް  ބޮވަރަށް  އިގަ  މައްސަލައެއްއަސްލު މީގައި އިނުން  ފުރަތަމަ

ފެތީއޭ  .އެތީގައި އަސްލު  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ގައި  ޙަވާލުވީފުށުމެއް  ވަގާނޫ  ވާގޮތަކީ  ގެން މެނިކު  .ރަތަމަ  ކީލެއްގެ  ނު 

ލު  ޔަ. އަސް ދިގެންޅުނު ފަރާތްތައް ޖަލަށްލެވި ދުވަހަށް އެކަމުގައި އުމުރުކަން ނުދީ އުދެވޭ އެހީތެރި ގައި ވެސްވެސް އޭރު

ވެގެން  އެއްކަލަ ޕޮލިޓިކަލް ފަރާތެއް ރުއްސަން  ކީ ގެންދިޔަ. ބޮޑަށް ހަމަ ވާގޮތަދެ އިޓަށް ވަލައިމްލަ  ޑަށްބޮށް ވަރަތަކީވާގޮ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިނުލައްވާނެ    އެ.  ވެގެން އޭތި ދިޔަ އަސްލުބޮޑު   ވަރަށް. އެކަމަކުވިފައި އިންކަމެއްއޭރު ކުރެ

އޭތި ސްޕްރެޑްވެގެންދިޔަ.   ހަމަ  ވާގޮތަ އެބަ އާދޭ. ދެން   ކަންކަން  ހަލަ ކަމާ، މި އެހެންވީގޮތަށް  ނޑު  ޅުގަ އައުޅޭމި ކީ 

  އެގޮތުން ދެން    ،ގިނަ  ގައިއުމުން އޭތީ އިސްފަރާތްތަކަށް ހުކުމް އަ  ރުއޭ   ސްޓާފުން  ސްވެ  ކުރި ތަންތާނގައިތްމަސައްކަ

ވާގޮ  ށްބޮޑަށްވަރަ ރިޕޯޓުވެގެންދިޔަ.  ނޫނީ  ފަރާތެއް  ނުރުހޭ  އިންނަނީ  ވަދެން    އޭރުގޮތުން  ގެންނަ  ތަކީ  ރަށްބޮޑަށް 

އެދުވަސްރިކުށްވެ އަދިކޮޅުވެގެން.  އިންނަނީ.  ކްލައިމެޓެއް ރުގެ  ހާމި     ނޫން  ހައް  ރަށް ވަ   ޔަރުކޮށްގެން  ގިނައިން 

 .  ންކަލަ ކަންމާއި މިކަހަ އުންދިގެ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންވާ  ންރިޔާސަތު



  

ދު  ޢުސަ  .ށް އެދިފަރުޞަތަފު ބައިން.  އި އެފަގަނޑު ފުރުޞަތެއް މުއިއްޒު އެދި. އަޅުބަރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެން

އަޅުގަތަށް  ފުރުޞަ  ވެސް ކޮށްލާނޭދޭތީ  ދެ ސުވާލެއް  އިނޑު   ވަރަށްބޮޑު  ން. އެންމެފަހުންލާނައިމަންނިންޓަވިއު  ފައި 

.  ށްނަ ކަމަކު ވަކިކުރަން ފެންޔާރަރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑި  ،ޔާރުއުއްތަމަފަނޑިވައިފި.  ން ނިންމަނިންމުމެއް ޖޭ.އެސް.ސީ

 ؟ ކޮބައިތޯ ކީދެކޭގޮތަ  ވަތަދުގެ ވިސްނުމަކީ ނު ގުޅޭގޮތުން މިޒްމާ އެކަމާ

 

 : ންދެއްކެވު ވާހަކަދުމިޒްމާ އަޙްމަދު

އޭގަ  !އާދެ އަސްޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުއި  ދެކޭގޮލު  ޖޭއަސް  ކީތަ ގަނޑުގެ  ނަ  އިން  އޭގައި  ހުޅުވާލި  ން.އެސް.ސީލު 

ތެރެއިން މެންޑޭޓުއެއްކަލަ    .ސީގެޖޭ.އެސް ބާރު  ދީފައި  ގެ  ތެރެއިންއިން  ފަ  ގެ  ވާގޮތަކީ  ނޑިޔާރެއް  އަސްލު 

މައްސަވުމަށާއި  ބުދާރީޖަވާ ފާހަގަވާ  ދެ  އަށްޑިޔާމީއަޅުގަނޑުމެން    ތައް ލަމި  ދެންވެސް  އެ    ވުނީ.  ވާގޮތަކީ  މީގައި 

ޖޭ.އެ މި   ވާ އަސްލު.ސީގައި އޮއްސްބާރުތައް  ޖަޖުމައްއެ    ނީދަންނަވަ  އަޅުގަނޑު  ކީ  ނީ ނަމަންޓަކަށް އަންސަލައިގައި 

ޑަށް މައްސަލައަކަށް  ނގަގޮތް އަޅު  ކުރެއްވުނުކީ އެފަރާތަށް ޢަމަލުމާވެފައި މިއިންނަނީ އަސްލު ވާގޮތަމީގައި ދި  ނޫން.

ކޮށް  ވާގޮތަކީ  ދެން    ،އެއް ނުބެލޭނެ ކަމަށްނީ. މައްސަލަ ނަންއިވެފައި   ލިގާނޫމިއޮތީ  ވަރަށް ކްލިއަރ  .  ފަޔެނުގައި 

އޮއް ވާގޮއެހެން  ވާ ރޮސެސްއަޕް އުޑިށް  އެއަތަކީ  ވާ  އެހި ޢަމަލު  ކީގޮތަށް  ނިންމެވީމަ  އެ  ސާނުކުރުމަށް  ވާގޮތަކީ  ބުން 

ކަންކައްސަލަމަ އިޞާއިންޓުތަކަށް އިން ޕޮހުރި   ނެގިފައި  ން އިގައި  ނުލިބި  ނުބުނީ ވާ  މިފު  ޞާންފު  ވި އެ  ކެދެހަކަ 

އަމިއްލަ ފަނޑިޔާރު  ވާގޮތަކީ  ދޫކޮފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުލެށް އަށް  ކަމަށް  ވާގޮތަކީ   ރަނީ.ކު ލުޤަބޫ   ވީ    އެހިސާބުން 

ކީ ރަނގަޅު  ންވީމާ ވާގޮތަހެއެދާން.  ށްއަކުރި  އި ގައްސަލަތަކުއްސަލައެއް މިބުނީ މަލޫކީ މަންމަވަނީ ސުކޮމިޝަނުން ނި

އެ  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ފުރުޞަތު  ވާގޮ  އީގޮތެއް  އެ  ދާގޮތަކަށް    ތި   ށް ފަނޑިޔާރަތަކީ  ދެން  ދެއްވީ 

 އެއީ.ޅުނީމަ ށް ހުށަހެށް. އެއަތަގޮ އަންނަ އެންސް ކޮންސިކު

 

 : ކަދެއްކެވުންން ވާހަރިޔާސަތު

ގޮތުގަ ސުވާލެއް  ފަހު  ކޮށްއަޅުގަނޑު  ސުލާއި  ޢަދުލުނީ  ކޯޓަކީ  އެންމެޞާއިންޕްރީމް  ގާއިމުކުރުމުގެ  ބާރު.  މަފު  ތީ 

ޓު.  ތަކީ ސުޕްރީމް ކޯރާ ފަ ބަސް ބުނާނެފަހުންމެ އެކުގެ  ކަންކަމުގައި މައްސަލަތަ ހުރި ގުޅުން  ޢީ ދާއިރާއާޖޭގެ ޝަރުރާއް

އެކުލަވާ ދާދިފަ ޗާޓެއް  މަގު  މެލެވުހުން  ރައްޔިތުންގެ  ޖުނު  ފާހަގަކޮށް އިތު  ދުމެޑީޝަރީއާދުގައި  ކަމަށް  ނެތް  .  ބާރު 

 ؟ޤަބޫލުކުރަންތޯ ؟ލިބިދޭތޯ ނޫނުންވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ގާމް ކޯޓަށް މިފަދަ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަސުޕްރީ

 

 : ންމިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވު އަޙްމަދު



  

ނުކުރަން. ދެން ވާގޮތަކީ  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް  ނެވާލެވޭއެކުލަ އޭތި މަގު ޗާޓެއް    ންހެއްއަނެކޮށް  ގަނޑު ޖުމްލައަޅު

ސްޓޭކްއެ މީތީގެ  ހައިސި ހޯލްޑަ  ކަމަކު  ފަރާއަސްލު  އްޔަތުން  ރއެއްގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ނޫނީ  އާއި  ތްތަކަށް  ޖޭ.އެސް.ސީ 

ގައި  ގެ މެންޑޭޓެއްކޯޓު  ޕްރީމްކީ ސީދާ ސުވާގޮތަ   . އެކަމަކުވޭމަށް ޤަބޫލުކުރެ ކަ  ވަރާކޮށްގެން ގުޅިގެން އާދެވިދާނެޝްމަ

ދިމާދެކަމެއް.    މެނޭނުހި އޭރު  ޑިން  ދެއްތޯ  ކަމެއް  ޖުޑީޝަލް  ވި  އޮފް  ގައި  މީ  .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޕަރޓުމަންޓު 

ދަފުރަތަމަ  ގޮތަކީ  ވީ  އަސްލު  ގާނޫނުބާރުގެ  އައީ  ގެ  ބައެއް  ގެ ށަށް  ކަންތަ  މާއުނަ އުނިކޮށްލާފައި  ދިމާވި  ކުގައި  މި 

  ...އްނުކުރަން. އެއީނޑު ޤަބޫލެ އަޅުގަށް ކަމަޅޭ މެންޑޭޓެއްގު  އީޅާވީ. އެފުޑޭޓު މެންޅެއް ންކޮވާގޮތަކީ ތަ

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

  އާ .ސީއިފި ޖޭ.އެސްވަފާހަގަކުރައް މެ  ލާނީ. ދެންއިފާހަގަކޮށްލާފައި ނިންމައްކަމެއް  ގުޅިގެން ހަމަ އެ  ކާ ރި ކަމަފާހަގަކު

 ؟އެގޮތަށްތޯ ތި ވިދާޅުވީވާހަކަ.  ވާޤަބޫލުކުރައް ކަމަށް  ވޭނެ ރެކަމެއް ކު ތުގެ ބާވަ ން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ ގުޅިގެ

 

 މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު

ޖޭ.އެސް.ސީއާލުބޫޤަނޫން   އެ  ނޭގުޅިގެން  ،  ގޮތަކީ  ޚިޔާލެ  މިދަންނަވާ  މިހާ  އްބޭފުޅުންގެ  ވާގޮތަރުދެއްވިދާނެ.  ކީ   

ފަނޑިސް.ސީޖޭ.އެ ކަންކަން  ށް ކޮރާވަމަޝް   ވެސް  ޔާރުންނާން  ކޮން  ޅަގަނރަން  މިކަންކަ  ،މިކަހަލަ  ގެންދާނީ  ށް 

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.   ށް ކަމަގެނެވޭނެ   ގައިކޯޕުސް  ވިތި ދެންނެތަކީ  ވާގޮއްގުޗާޓެ މަ ގައި.ން އެކުލަވާލުމު ކަންކަ

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

 ؟މަށްތޯ ތި ފާހަގަކުރެއްވީކަ  ދެވޭނެށްއަޚިޔާލު ޖޭ.އެސް.ސީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޒްމާދު ވާމި އަޙްމަދު

ދެ ކޯޓެ  ޕްރީމްސު ފަނޑިޔާރުންތަކަށް  ހިމެނޭ  މީގައި  ނޫން  ކަންވިއްއް  ކެޕޭސިޓީ ދާނެ  ޕަރސަނަލް  ވެސް.    އެއްނޭނގެ 

އެ ނޫނީ  ކަންކަ  ދެން  ދަތިވާ  ވާގޮންބޭފުޅުންނަށް  އެކަމަކު  ދަނޑިވަޅަތަ.  މި  ތި    ރަންޙައްލުކު  މިވެނިކަމެކޭ  ށްކީ 

ވާ ގެލު އަސްގޮތަކީ  ދަންނަވާ  ބައެ  ގެންދިޔަ  ކަންތައް  ތި  އަސްލު  ގެންދިޔަ  ކަމުއް  އަނެއްކާ  ންދިޔަގޮތް  ނުދަނީ. 

އަންދެވޭގެ ކަމަށް  ގޮތެއް  ޤަބޫލެޅުގަނެ  އެއީނޑެއް  އައީފާޑުމިދެންނެވި    އްނުކުރަން.    އެ އެދުވަހު  އަސްލު    މާކިޔުން 

 .   އަސްލުކަމެއް  ގުޅިގެން ދިމާވި ލަތާޙާ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

ޝުކުރިއްވަރަށްބޮޑަ ވަޑަ  ޔާށް  ވަގުއިގެންއިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫކޮޞާއްޙިތުކޮޅެއް    މާތު  ށް 

އަޞާއްޙި ބޭނުންޅުގަނޑުމެކޮށްދެއްވީތީވެ.  މަޢުލޫމާތުން  ވަރަށްގިނަ  ފަހުގެ    ތައްވާ  އެހެންވީމާ،  ސާފުކުރެވިއްޖެ. 

އަ ކަމުގައި ޚަނޑުމެން  ޅުގަފުރުޞަތަކު  ވާންޖެހޭ  ފުރުޞަތު  ބަރެއް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވަނީނަމަ  އަރުވާނަން.   

  އުއާ ވިރ އިންޓަޅުގަނޑުމެން މި ނިމުނުއްޔާ. އަމުނީ. ޝުކުރިނި  ވިއު މިރންޓަދުގެ އިޅުގަނޑުމެން މިވަގުތަށް މިޒްމާއަ

މަޖިލީ ފޮނުހުގުޅިގެން  ނަން  ތަޅުމަށް  ފެންވަންގެ  ވަނީނަ  ކަމަށް  އެދެން  މަނަ  ދެއްވުން  ވެރިވި  ބައި  ޓުގައި ވޯ  .ވޯޓު 

ވޯޓު  ކުފަރާތްތަ ލިބިފައިވަނީ.ފަރާތެއްގެ    3  ،މިވަނީ  ލިބިފައިން  މައެހެންވީމާ  ވޯޓު  ނަން  އެ  ތަޅުމަށް  ،  ޖިލީހުގެ 

ގެ ބްރޭކެއް ނަގާލަން  ހިސާބުން މިއަދު ، މިހާ އެހެންވީމާން އަޅުގަނޑުމެން މި ނިމުނީ.  ޓީމަށް ކޮމިކަފޮނުވަން ނުފެންނަ  

ތަޅުމަޖިލީހު   އެބަޖެހޭ ވެގެ  މަސައްކަތްތައް  ހުރުމާ މުގެ  އެ ސް  އިންޓަރވި   އެކީގައި.  ފަހުން  ވޯޓުގެ    އު ބޭފުޅުންނަށް 

ފަށާނީ  މެނޑު، އަޅުގަ. ގަޑިން މިހާރުނީގެންދާ  ގެންދާގޮތަށް  ށްއަކުރި ކޮޅަކަށްފަހު(  ތު)ހުސްވަގުޖަހާއިރު.    2ން ދެން 

ކޮމި ޖުޑިޝަރީ  މިނަ  ވަ  51ޓީގެ  `.  ކުރިބައްދަލުވު ބައްދަލުވުމުގެ  ފެށުނީ އަން  ވެސް  އަނެއްކާ    ށް 

އަޅުހާމިމަކަށްފަހު.  ލުކަނޑާމެދު މެދުކަނޑާލިއިރުގައިގަނޑުމެންރު  ނިމިއިންޓަރވިއު  ކާދެފަރާތަ    ވަނަ    3ފައިވަނީ.   

  ، . އެހެންވީމާ 5295ރު ދަފްތަރު ނަންބަ ، ވީމަދު ސާޙްދަން ދެން އިނީ އަންށް ގެއަކުރިއްގެ ގޮތަށް އިންޓަރވިއު ފަރާތެ

ޓީއަށް  ކޮމިގަނޑުމެން ސާވީ  . އަޅު ސާވީޙްމަދުމް. އަލައިކުޢަލާމްސަ އައް  ދެން.އެ  ށްމަކުރުޒިރު ހާފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް    އެ

ޖުޑީޝަލް  މި ކޮމިޝަނަށް    ގެނެވުނީ  މީހަކު  ންއާސާރވިސް  ތެރެއިން  ހުޅުރުމަކު އްޔަންޢަމުންގެ  ތި މުވާލެވުށް    ން 

ކުރިމަތިލާފައި ޚުވާތީފަރާތުން  ބައްދަލުވުންޞާލާ.  އަޅު  ކޮށް  ކިޔާދާނެގޮތް  ފުރަތަމަ  ލަދޭނަން.  ގަނޑު    10އެންމެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި    201ގެ  ވާއިދުމަޖިލިސް ގަ  އެއީ .  އެރުވޭނެ  ށްޅަޅުގަނޑުމެން ތިކޮއް އަފުރުޞަތެގެ  ޓުނިމި

ބަޔާންކުރަ ކޮމިމި  އިންޓަޓީނީ  މަރިއުގަން  ފަރާތަޠު ރުޝަ   ގެމުޤާއި  ކޮންމެ  ފުރިހަމަވާ  ވެސް އެ  އެ ޤާމަ  ކަށް    މަކަށް 

ނުޤާ  ކުމީހަ ނޫންކަންބިލުކަން  މަގު  މަކާޤާމަ  އެ   ،ވަތަ  ލިބިގެން   އެ   މާތުލޫޢު ޅޭ  ނޫންކަން،  ވާމީހަކަށް  ނުވަތަ  ކަން 

ތަޖު  އާދާއިރާއެ އެއްވެސް  ހުރިބާގުޅޭގޮތުން  ނުއެއް  ނޫރިކަން  އޮދާ  އެ  ،ންކަންވަތަ  އޭނާގެ  ކުރިއެރުވުމަށް  ތް  އިރާ 

ވޭނެ  ޞަތެއް އެރުގެ ފުރުޓުމިނި  10ފެއް ދިނުމަށް  އްގެ އަމިއްލަ ތަޢާރުމީހެ  ބެހޭ ގޮތުންނާއި، އެ  ރާ ވުތަސައް މު  ންއާ

ންމެ  ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮސުވާލު  ބަރުންނާމެންޅުގަނޑުމެން  ވުމަށްފަހު އަގެ ފުރުޞަތެއް އެރުޓުމިނި  10ކަމަށް.  

ލިބޭނެގެ  ޓުމިނި  10ށް  މެންބަރަކަ އެހެންފުރުޞަތެއް  އަފުރަ،  ވީމާ.  ފަރާތަށް  ތި  ގެ  ޓުމިނި  10ން  ޅުގަނޑުމެތަމަ 

 .  ނެވޭށް ގެންދެއަކުރި ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އެރުވީމަ އެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަވާ  މަދު ސާވީއަޙް

ރަ އަޅު  `. އުފަން  ސާވީ.  އަޙްމަދު  ނަމަކީ  މ.ގަނޑުގެ  މައުޅުއަތޮށަކީ  ދެން  ވޭވަށް.  ކޮންމެވެސް  ޙަ  ދުގައި 

ތަޢު  ޙާސިލުވަރަކަށް  ބެކުރެވޭލީމު  އޭގެ ތޯ  ވަކީލު   ލިން.  ގާނޫނީ  މައުއިތުރަށް  ކޯސް  ކޯސް  ޙަކަމުގެ  ހިންގެވި  ދުން 



  

ފުއަޅު ސަރުކާރަށްވަނީ    ކުރިން.ރިހަމަގަނޑު  ފަހުން  އޭގެ  އަހަރުގެ    1990ދެން  މަހުގެ  ވަނަ    ގައި   20އޮގަސްޓް 

އެ  މިނިސްޓްރީ އިންވެސްޓިގޭޓަރެ ޑިޔުއޮފް  މަކޭޝަންގެ  އަޅު  1990ދެން    މަށް.ޤާ އްގެ  ދާއިރާގެ  ގަވަނަ އަހަރު  ނޑުގެ 

އަޅު ފާހަގަކުގޮތުގައި  އަމިއްލައަށް  ދާގަނޑު  ގާނޫނީ  ކަމަށްވީރަނީ  އަޅުއިރާ  އެޓާގަމަ  ބަދަލުވީ  ރަލްގެ  ޖެނެ  ރނީ ނޑު 

ރިޔާ.  ތެމަކަށް ކިޔަނީ އެހީތާގެ ނައޭރު އެ  ކުރެވުނު.މަސައްކަތްގަނޑު ގައި ވަރަށްގިނަ ދުވަހު އަޅުނއޮފީހަށް. ދެން އެތާ

އެހީޖެނެ  ރނީއެޓާ ފަހުރަލްގެ  ބަދަލާތެރިޔާ. ދެން  އައި  ނަންތަކަށް  އެސި  ން  ސްޓްސްގުޅިގެން  އެންޓް  ޓާރނީ،  ޓޭޓް 

ހިސާބަށް  ރ ސްޓޭޓް އެޓާރނީއެޓާރނީ، ސީނިއާ   ސްޓޭޓް އޭގެ ފަކުރެވުނު. ދެމަސައްކަތް  އެހާ  ރުކާރުން  ހުން ސަ ން 

ގޮތު ބަދަލެއްގެ  އަތޮޅުގެންނެވި  މަވެރިކަގައި  އެންމެޤާމުގެ  ފޮނުއްވި.  ފުރަމަށް  ތިލަ  އަށް.  ތުރުބުރި އު  ދުންމަތީތަމަ 

ވަންދެން  3ގައި  ނއެތާ އެއަހަރުބައި  މަސައްކަތްނ ތާ  ލިބުނު.  ގައި  ފުރުޞަތު  އޭގެދެކުރަން  ފާން  ފަހުން  ޅު  ދިއްޕޮ 

އެތާއަށް.ޅ މަސައް  1ގައި  ނ.  މ.ކަތްއަހަރު  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ލިބުނު.  ފުރުޞަތު  ބަދަލުވެޅަށްއަތޮކުރަން  ގެން   

އެ  5ލަ  ޖުމް  ،ވަންދެންމަސް   6ގައި  ނއެތާ މަސަ  އަހަރު  އޭގެދެ  ށްލެވުނު.ކޮއްކަތް ދާއިރާގައި  އަނެއް ން  ފަހުން  ކާ   

ގައި  އެތާނއިސިއްޔަތުން  ޙަގެ  ލްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ ގުޅުނީ. ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޑް    ނެރަލްގެ އޮފީހާ ރނީ ޖެވެސް އެޓާ

އެންޓިއޭ   .ކުރެވުނުއްކަތްމަސަ ބަދަލުވީ  ދެން  ފަހުން  ކިޔާކޮރަޕްޝަން  -ގެ  ބޯޑެއްބޯޑު  އެތާ    އޮންނަނީ.  އި  ގަ ނއޭރު 

ދޮޅު މަސައްކައްއަހަރެ   އަހަރެއް  ދުވަހު  ދެންކުތްހާ  އޭގެ  ރެވުނު.  ޓެ  އަނެއްކާ  ޓްރައިބިއުނަލަ ފަހުން  އެޕީލް    ށް ކްސް 

ރަކަށް  ވަ  29ށް  ކަށް ގާތްގަނޑަރަން ސަރުކާ ވަހު އުޅެވުނު. ދެއަހަރެއްހާ ދު  5އި ގަނސިއްޔަތުން އެތާއިޙަ ރެއްގެ ންބަމެ

އްކަތަކީ  ވަތަ މަސަނު   އްޔަތުސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލި ސާރވި  ލް ޖުޑީޝަ. ދެން  ގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައިއަހަރު އަޅު

ފުއެވަރަ މުށް  ގޮތުން  އުސޫލުގެ  އޮންނަ  ޖުޅާކޮށް  ގެ  ކުރެއްވުމު ރަނގަޅު  ދާއިރާ ޝަރުޢީ  ޅި  މު  ،ޑިޝަރީޅި 

ނެވި  ކޯޓުން ގެން  ސްޕްރިމް  ،ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގައި. އެހެންނަމަވެސް  ޝަލް ންނަނީ ޖުޑީއެޅިފައި އޮ  ޔަތު މަސްއޫލިއް

ބައެއްގައިރޫލިންގ  ،ގައިއްލެދަބަ އުނިއެ   އައް  ދެން  އޮވޭ.  އެޤަޅުގަނޑު  ކުރައްވާފައި  ވެސް    ބޫލުކުރަނީ  ބަޔަކީ 

ސާ އޮންޖުޑީޝަލް  ކޮމިޝަންގައި  ބާރެއްރވިސް  ގޮތުގައި.  ނަންޖެހޭ  ހިން ގެ  ތަން  ޙަޤީޤަތުގައި    ގުން،މުޅި  ބާރު 

ނު ދެއްވުން ކަހަލަ  ނޫނިއްޔާ  މްރީކަން ތަންގެ ކަންރަނގަޅު ކުރެއްވުމާއި، ފަނޑިޔާރު ކަންކަން  އިދާރީ  ،ހޭއޮންނަންޖެ

އިޞްލާގެންނަން ބަދަލުޖެހޭ  ގެނަޙީ  މަސަތައް  މައިގަނޑު  ޖުޑީއުމުގެ  ކޮއްކަތަކީ  ސާރވިސް  މިޝަނުގެ  ޝަލް 

ދެންމަސަ ޖުޑީޝަލްއްކަތް.  މިހާރު  ކޮމިސާ     ގާނޫރވިސް  އަދަދު  ޝަނުގެ  މެންބަރުންގެ  ގޮތުން  އޮންނަ    . 10ނު 

ންމެވެސް  ޅެއް ކޮނެގިފައި އޮތްގޮތް ވެސް ތަންކޮ  .ބޫލުކުރެވޭޤަޅެއް ފުޅާ ކަމަށް   ތަންކޮޑަށް އޭގެޅުގަނއް އަންކޮޅެއެތަ

ގެނައުންލެބަދަ  ގެ ރެއްވަ . މިސާލަކަށް ކޯޓުތަކުން،  ހުރިންތައްތައް އެބަލަ ކައެއް ކަހައަރާ ބަ ށް ހިތަރަނގަޅުވެދާނޭ  އް 

ން  ކޯޓު  ކޯޓުތަކުން، ހައިއެކީގައި ދަށު  މަ އެއާ. ހަޔާރަކު އެބަ ނެގޭކުރާ ފަނޑިބުޚާކޯޓުން އިންތި  ކޯޓު، ސްޕްރިމް  ހައި

ފައެބަ ކޯޓުގެ  ދަށު  ނެގޭ.  ފަނޑިޔާރަކު  އެނޑިޔާ  ނެގޭ.  ބައިނފަ  3،  ހެންވީމާރަކު  ދަނީ    މި  ޑިޔާރުންގެ 

ގާއިމްޞާލުއިންޢަދު ޙަޤީފު  ބަޔަށް.  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ދާއިރާ  ޝަރުޢީ  މުޅި  ކު ޤަތުގައި  މަސަ ކުރުމަށް  މި  ރެވޭ  އްކަތް 



  

ކޮމިޝަޝަލް ސާޖުޑީ  ނީކުރަންޖެހެ ބަ އެހާބޮ،  މާނުން. އެހެންވީރވިސް  ވެސް  އެޑު  އެއީ  އޮތުން  ދެވިފައި    މާ އެކައް 

ގައި ވަރަށް  ން ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު ން އެހެގަނޑު. ދެއި އަޅުކަމުގެ ގޮތުގަ  ބަހައްޓަންޖެހޭ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުން 

ބޮޑެމަސް މައޫލިއްޔަތު  އެބަހުރޭމުޤާތި  މެ މިޝަންކޮ  ތައް  ގޮތުގައި.ގެ  މަޖި  ންބަރުންގެ  ރައީސް.  މިސާލަކަށް  ލިސްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަވަރަށްބޮ ސިވިލްތެއް.  ޑު  ކޮމި  ދެން  ތެޝަސާރވިސް  އޭގެ  ރައީސް  ހިމެނެންޖެހޭ  ނުގެ  ރޭގައި 

އަޅުއިސިޙަ އެހާބޮއްޔަތެއް  ނުކު  ޑަކަށްގަނޑަށް  ތެ  ރެވޭ.ފާހަގައެއް  އޭގެ  ޙަޤީދެން  ކޮށް  ރަކާތްތެރިޙަގައި  ޤަތުރޭގައި 

ކުރެ  އަޅުގަމަސައްކަތް  އައުން  އެއަށް  ގޮތެއް  މަސައްކަތްނޑައްވޭނެ  އެ  ހީވަނީ  ތަންކޮޅެއް  ކުރުމުށް  ގައި 

ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ކަންކަން ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި  ން  ކަ ކަންއި ގިނަފަހަރު ކޮމިޓީތަކާނެހެން. މިހާރު  ރަނގަޅުވާ

ބަޑައިގަޒިރުވެވަހާސާތަކަށް  ޖަލް ވެސް  އޮތުމަކީ  ފަހަރު  ދަތިއެއް  އިތުރަށް  ވެފަންނަނީ  އޭގެ  އަދި  ދެން    އެ . 

އަދާކޮށް   ވިސްތެދޭ  އެކަމާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެ ނޫ  އި ނަރޭގައި  ކަންތަ  ނީ  ހަދަންއްތައްކުރަންޖެހޭ  ޖެހޭ  ކޮށް 

ން ބަލާއިރު އޭތި  އޫލިއްޔަތެއް. ދެ މަސް ހަމަ ބުރަން ކުރުމަކީކަންކަ  އެ  އި ހިތައް ހަދައެއްޗެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ

ށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް  ވުމަކީ އަޅުގަނޑަގޭ ގޮތް  ރުން ނެށް މެންބަ ވޭނެ ގޮތަކަވެ ތްތެރިރަކާޙަކޮޅެއް  އަދަދު ކުޑަކޮށް ތަން

ޢީ  ވެސް ޝަރު  ޤަތުގައި ވަރަށް ކުރިންކުރުމަށް ބަލާއިރުގައި ޙަޤީލާޙުޞް އިރާ އިދާރުޢީ  ޝަ ދެން  ގަޅުވެދާނެހެން.  ރަނ

އަ އޮންނަނީ  ބާރުވެރި    ދުބަދާއިރާ  އޮންނަ ބައިގަކިފަރާތެއްގެ  ވެސް  ބޭނުންކު ފޫނުބާރެއްގެ    އި  ރުމުން  ޒު 

ފޯރުވޭތްޝަރީޢަ ނުފޫޒު  ގޮތަތަކަށް  މާކުރީއްސު  ށް.  ވެސް  އެއީ  ގޮތް. ކަ  އެ ރެ  އޮންނަ    ދުވަސްވަރަކަށް މި ވަކި    ން 

ން ހަނދާންތަކަށް  މެގަނޑުށް އަޅުއަކުރި  އެއީ މީގެ ން އެއީކީ.މެއް ނޫދުވަސްވަރަކަށް އަނެއް ދުވަސްވަރަކަށް އޮންނަ ކަ

ޖަސްޓިސްއަކީ  ޓްރީއަންނައިރުގައި މިނިސް އޮފް  މަކޯޓު  އެންމެ  ފަރާތް ތަކުގެ  ދެވަނީށްކަމަ  ތީ  ކޯޓު.  ތަކުން  ން އަދި 

އަސީއެ ނުދާ  ނަމަފޯރުނު މުރު  ރައީސުލްޖު  މިނިސްއޮފީހާއިއްޔާގެ  މްހޫރިވެސް  ޖަސްޓިސް،  ޓްރީ،  ޖަސްޓިސް    އޮފް 

  މާ ވުތާއި، ފޯރު ގެ ފުރުޞަ، ނުފޫޒު ފޯރުވުމުއްވާ ފަރާތެއް. އެހެންވީމާކުރައްޔަންޢަލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އީސު  ރަމިނިސްޓަރަކީ

ނައަޅާ  ފަހަތީ ހަމަ ހައްދުކަން އޮ  ގައި އެރު ށް އަންނައިއޮންނަ ކަމެއް. ދެން މިހާ ހިސާބަ   މަކީ އޭރު ވެސް ކަންކަ  އެ

ދެވަރަ އެށޭ  ހިތްތަމީ   ންނެވިދާނެ.  ވެހުންގެ  ތިމަ ކުގައި  ބަޔެއްކަންނަމެންނަސް  ކިހާވަރެއްގެ  ސިޔާކީ  ވެގެން  ސީ މަށް 

ވަރަށްބޮޑަށްގޮ އޮންނަނީ  އެ   ސް  ވަ  އިތުރަށް  ވެސް އެކަން  ރަ، އެކައެހެންވީމާ  ..ވޭ.ޒަންކުރެ މީހުންނަށް  ނގަޅު  މަކީ 

ވެސް އެއޮ  އި ންނަމަވެސް އޭރުގަހެޖެހިފައި އެންކުރަ ބަހައްޓައިގެން ވި  ންނަ ސަރުކާރަކުން  އި،   އެޔަށް އަތާ ސްނުން 

ނޫނިއްޔާ ނު  ޔާފަ ވެގެން  ގޮތަކަށް  ހަމަ   ބޭނޭނެ  ސުލޫކީ  އެއާއެ  އަދި  އަޚުޑުތަކާއިމިންގަނކީގައި  ލާޤީ  ، 

ޢަދުއިނޑުތަކާމިންގަ މިކަންކަން  ލުވެރިކަމާ،  ކިފަނޑި އެ  އި  ދެޔާރުންގެ  ހުރެގެން  ވެސް  އެ ފަރާތުބައިގައި    ން 

ސާރވިސް    ޝަލްޑީދެން ޖުގަކުރަން.  ފާހަ  އަޅުގަނޑު  ހެންރާއެއް. އެ ދާއިރެވޭނެކުނުރަނގަޅުނޫނިއްޔާ    ސްނައިގެންވި

ބަލާއިރުގައި  ޔަތާމަސްއޫލިއް ންގެ  ކޮމިޝަ ކަންކަމަށް  ސްޕް  ސްޕްރިމްއި  ފިޔަވައި    ރިމްކޯޓާއި،  ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުގެ 

ސްކުރެއްވުމާއި،  ރުން އިޔާވުމާއި، އަދި ފަނޑި ދެއްމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އިސްކުރުމުގައި ރައީސުލްޖު  ޔާރުން އެހެން ފަނޑި



  

މަކުރިއެ   މަޤާމުގެ ދެއްވުމާއި،  ފަމަޤާރުން  އަދި  ބަދަލުކުރުމާއި  ގޮ  ންނާޔާރުނޑިށް  ހުށަހެޅޭ  ބެހޭ  އް  ތަ ޝަކުވާތުން 

ޔާރުން  ޖެހޭ ފަނޑިދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ވަކިކުރަން  އެކަމާ  އި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލަ ނޫނިއްޔާ

ގޮބެ  ވަކިކުރުމާ  ކަމާ ހޭ  ހުށަހެޅުމާއި،    ތުން  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެބެހޭ  މިންހުށަހަޅައިގެން  ވަކިކުރުމާއި،  މަކީ  ކަކަން 

ހުންނަ  ލިބިފައި  އެ ބާރުތަކެއް.    ކޮމިޝަނަށް  ހަމަ  ގާއިޞާއިންޢަދުލުއެކީގައި  އާ އަދި  ކަންތައްތައް  މްފު  ކުރުމުގެ 

ޖިލީހަށް  ށާއި ރައްޔިތުންގެ މައަޔާމްހޫރިއްރައީސުލްޖު  ގައި ވެސްންކަމު  އެހެނިހެން ކަބެހޭ   އި އަދި ކޯޓުތަކާ ޔާހިންގުމުގަ

ޖުޑީއެލަފާ   ވެސް  ގާނޫނު  ޝަލްރުވުމަކީ  ކޮމިޝަނުގެ  އެއާ ސާރވިސް  ހަމަ  ބާރެއް.  އޮންނަ  ލިބިފައި    އެކީގައި ގެ 

ގާނޫނޫނުއަސާޤާ އާއި  ކޮމިޝަނާސީ  މަސް  ވާލުކުރެވިފައިޙަ   ނުތަކުން  ކޮމިޝަނުން ވެ  ކީ ތަޔައޫލިއްހުންނަ    ސް 

މަސްއޫލިއްއަދާ ބާ  ދެން  އް. ޔަތެކުރަންޖެހޭ  ހެދުމުގެ  ބަލާއިރު ގަވާއިދު  ފަނޑިރަށް  އަދި  ޔާރުގައި  ހޯދުމާއި،  ން 

ކަން  ،ކުރުމާއިއްޔަންޢަ  ންޔާރުފަނޑި ސުލޫކީ  ގަވާއިދު  ތައްތަކާފަނޑިޔާރުންގެ  ހެދުބެހޭ    ޝަންގެ ކޮމި  ،އިމާ 

އެއާނެ ގޮތަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާ ށް އަދާކުރެވޭރަނގަޅަ  ބުތައްއި ވާޖިމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  އެކީގައި  އިދުތައް ހެދުމާއި، ހަމަ 

  ކަންތައްތަކާ ށުއަރާ  ނުވަތަ ފުވާ  ޟުގުޅޭ ގޮތުން އެ ތަޢާރު  ލަހަތާ ކާއި އަމިއްލަ މަސްތަ ޔަތުފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއް

ގަވާ ކޮމިޝަނަށް  ބެހޭ  ވެސް  ހެދުމަކީ  އި  ލިބިފައި އިދު  ނޫނީ ޙުތިޔާހުންނަ  އެހެ  ރެއް  މި ންވީމާބާރެއް.   ،  

ތެދުވެރިކަމާލިއްޔަމަސްއޫ ވެސް  އަދާކުރުމުގައި  ފަރާތަކަ  ތުތައް  ވަކި  ނުއެކީގައި  މިނިށް  މާއި  ކަވަންޖެހި 

ފަރާތަކަށް ކަމާމުސްތަޤިއްލު ވަކި  ދެން  ނެއި  ބެލުމެއް  މި  ، ތުމާއި  ޖުޑީޝަލް ޢަދުލުވެރިވުމާއި،  ސާރވިސް    ކަންކަމަކީ 

ކިބައިގައި ހުންމެންބަނުގެ  ކޮމިޝަ އަދި ލިބި ނަންޖެރުންގެ  ގެ  އޭ   ލަން.ކޮށް ގައްގެ ގޮތުގައި ފާހަބާރުތަކެ  ފައި އޮންނަހޭ 

 .ންޏާ..ވަ  މަށްލެއް އޮވެއްޖެ ކައިތުރުން ސުވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު    ތަރުތީބުންޞަތަށް އެދޭ  ރުފު  ގެ ބަރުން މެންޔާ އަޙްމަދު ސާވީ. އަޅުގަނޑުމެން ދެން އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

އިއެގޮތުން  ދޭނަން.   ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ފުރަތަމަ  މެންބަ އްޒަމިވަގުތު  ޒަސަޙަރު  ތްތެރި  ފުރުޞަރަރީ ން  ތެއް  ށް 

 އަރުވާނަން.  

 

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

މުކޮށް މި  ންއާއޮންނަ  ކުރަން ޖެހިފައި ނޫނީ ދަތިވެފައި  ނުވަތަ ރަނގަޅު   ކުރުމަށްރަނގަޅު  ރޭގައިޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެ

މަ ފާހަގަކު ކަ  މުހިންމުއެންމެ  ލަތަކަށް  އްސަދިމާވާ  ގޮތުގައި  ލަސްލިބޭ   ފުޞާންދުލުއިޢަވެނީ  ރެމެއްގެ    ވުން. ލެއް 

ރައްޔިރާއް އެ  ތުންގެ އެންމެބޮޑު ޝަކުވާއަކީޖޭގެ  ރަ  ، ބާ ދިހަ،  އަހަރު  4އަހަރު،    3  ،ރުއަހަ  2  ވުން.ލަސް  ވެސް 

މަވެގެންދާއިރު އަހަރު ވެސް  ނުގެ  ލަނިއްސަލަތައް  ދިމި  އޭ  މާއި އުސްވެގެންދާ  މައްސަލަ.  ޢަދުލުވެރިކަން  ނުހުންނަ  ގެ 



  

މީ  އެއް ކަކަމަކަށް  ކޮންމެ  އެ މަކީގެ  ވެސް  ކުރިމަތި    ހުންދާއިރާއަށް  ދަތިތަކާއިވެފައި  އި،  އުނދަގޫތަކާ   ،ނަ 

ޔަށް ބެހިފައި   ބަގައި ހުންނަ ތިން ރޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެވެނީޑަށް ލަފާކުހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނ  އެ   ންތަކާގޮންޖެހު

އޮންނައިރުގައި ކޮ  ކޯޓު، ދަށު ކޯޓުތައް  ކޯޓު، ހައި  ހުންނަ ސްޕްރިމް ބޭފުޅަކު  ރޭވިފައި  އެއް ދާއިރާއަކުން  ންމެވެސް 

ކަމަށްކުރަގަޅުފައި ހުންނަ އިތުރަށް ރަނން ލިބިއިރާއިދާ  މާ އެ ނެންގެވީ ކަންތައްތައް ޖުޑީފާހަގަކު  ންޖެހޭ  ޝަލް  ރެވޭ 

ކޮމިޝަސާ ހުށަނަށްރވިސް  ފުރު  އެ ހެޅުމުގެ  ދާއިރާބިއޮތީ ލި   ޞަތު  ކޮންމެ  ބަޔަ  އަދި   އެއް ފައޭ.    ދި އަ   ކުން ކޮންމެ 

  އިސިއްޔަތެއް ޙަ  ވަންޖެހޭމިޝަނުގެ ރައީސް ހުންނަ ރވިސް ކޮސާ   ވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް. ދެން ސިވިލްކު  ޅަބޭފު

މި ކޮމިޓީތަންދެ  ނެތޭ  ބޮޑުވުމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަސަހާކަށް  ނެވީ  ނޫޅުއްވޭނެ ޢަގައި  އްކަތު ޒިރުވެވި  ގޮތުން  ،  މަލީ 

  ރަ ނެވީ. ބަންޑާ ދެން  ކަ މި ވާހަހެން އެ  ކުރެވޭތީ އެ ޑަށް ފާހަގަގަނޅުޅެއްގެ ގޮތުގައި އަތު ނުދެއްވޭނެ ބޭފުހުސްކޮށް ވަގު

ބަނަ ދާއިރާގައި  ލުކުރަނީ ބޫ ޤަގަނޑު  އަޅުލާއިރުގައި  އިބަށް  ގާނޫނީ  މުއަ  ޝަރުޢީ  ގާނޫނީ  ސާއްސަސަރުކާރުގެ  ތަކަށް 

ދެއްވުލަ ބަންޑާރަފާ  މަސްއޫލިއްޔަތެނައިމަކީ  އެހެންވީމާ،އްބުގެ  ތެރޭގަޤަ  .  ހުންނައުމުގެ  އުނި    އި  ގާނޫނީ 

ޅަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއް   އެއް ބޭފުޑަށްކަންތައްތައް އެންމެ ބޮ  ހިފައި ހުންނަ ޖެރަނގަޅުކުރަން  އި ކަންތައްތަކާ

އެޓާ ޖެނެރބޭފުޅަކީ  ހިމެނިފައި  އި  ޝަންގަ، ކޮމިމަކީތުއޮ  ނީ ޖެނެރަލް އޭގައި ހިމެނިފައިރމާ، އެޓާލް. އެހެންވީރަ ނީ 

ކަމެއް.ން މުހިށްގޮތުގައި ވަރަ  ކުރާބޫލުޤަމަކީ އަޅުގަނޑު  އޮތު ރައީ  މު  މަޖިލީހުގެ  ން  ސް، ރައްޔިތު ދެން، ރައްޔިތުން 

ވަގުތު    ، ވީމާއެހެންވާ ބޭފުޅެއް.  ހިންގަ   ޑު ބާރެއް ށް ބޮކެއް ވަރަތައްޔަތުލިމު މަސްއޫންވަރަށް މުހިއީސަކީ  މަޖިލީހުގެ ރަ

ނޫންތޯދެއްވޭނެ މީހެއްގެ  ތޯ  ދަޙަ.  މި  ހަރަކާތްތެ އިސިއްޔަތަކުންނޫން  ވަރަށް  މިސާލަކަށް  އުޅުއްވާ  ރިންނަވަނީ.  ކޮށް 

ބޭފު  ބޭފުޅެއް އެ  ދެންނެ  ދެއްވިދާނެ.  ވަގުތު   ށްޅަކަވެއްޖިއްޔާ  މި  ވަޑައަޅުގަނޑު  ވަޑައިގަތުމަށް  އެ  އިނުގަތުމުގެ  ވީ 

ދަތިތަކަންނަހު ބަލާށް ޔަތުތަކަމަސްއޫލިއް  ،ރުގައިއި ބަލާ  ށް   މަޖިލީހުގެ އި   ތެމެ  ރުގައި  މެންބަރުން  ންބަރުންގެ  ރެއިން 

ބޭފުނކަ ހިޅަޑައަޅުއްވާ  އެބަ  ވާމެނޭކު  އެ  ބޭފުކަ ހަ.  ވަކި  ދަންނަވަނީ  މި  ގޮތަކަށެއް ޅަކަ  ނިސްބަތްވާ  ނޫން.    ށް 

ން މަޖިލީހުގެ  ގެ ތެރެއިޖިލީހު ޅޭ ކަންކަމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި މަހެހުށަ ރު މަޖިލީހަށް  އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ދައު 

އް  އެހެން ދާއިރާތަ ،  ންވީމާ، ދެންހެކަމަށް. އެ  ވެނީ އެބައި ފުރިހަމަވާނެބޫލުކުރެޤަމާ، އަޅުގަނޑު  ވީއިންނެކު  މެންބަރަ

ކަމަށް. ވަބޫލުކުރެވެޤައަޅުގަނޑަށް   ރަނގަޅު  ތެ ކީލުންނީ  ބޭފުޅަކުގެ  ވެސް  ވަޑައި   ރެއިން  މުންގެ  ންނަވާ. އާންގައެބަ 

 ޅު ކަމަށް.ރަނގަ ށްނޑަބައިތައް އަޅުގަ ނޑައަޅާ. އެހެންވީމާ، ދެން، ހުރިމީހަކު އެބަ ކަން ތެރެއި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީރު ން ޒަސަޙަރު ތްތެރި މެންބައްޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ އި

އިރާތަކުގައި  ދާ  ގުޅޭ  އާރުޢީ ދާއިރާޝަށް  ން. ވަރަރާނަނުކު  ވާލެއްނަ ސު. މާގިލުއްޔާ. އަޅުގަނޑު ފަހު ސުވާ ޝުކުރި

 ވަރަށް   ވެސް އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް   ނީރ. އެގޮތަށް އެޓާ ދާޅުވެއްޖެކަމަށް ވި  ފިއިޅުއްވަ ނަދުވަހު އުގި  ވަރަށް   ނުމަނިކުފާ

ހިތަށްމަސައްކަތްކޮށްފި  ހުގިނަދުވަ އަޅުގަނޑު  އަހާލާ  .  ހަމަ  ކީއްވެމިއަރަނީ  ތި  ޤާމަ  މި   މަނިކުތޯ  ގެންނަމޭ  މަށް 



  

ޔަކިހާވަރެއް.  ލެއްވީވެރިވެ ޤުއުޝަ އެބައޮޤީގެ  ބުނާނަމަ  ތްތޯ ންކަމެއް  އްޖެނަމަ  ނެގި  ކަމަށްންބަރުމެ  މިސާލަކަށް 

މިއޮޤިމުސްތަ  ނިވަންކަމާއިމި ރާއްޖޭގައި  ރަނގަޅަށް  ލު  އުމާޙަތް  އްލުކަމާއެކު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް    އެބަ 

ވެސް.އްކިހިނެވެސް    ތައް އިޝޫދިމާވާ  .  އިނގޭތޯ މިވަނީ  ވަރަށް  ރެން ކުރިއްސު  ވިދާޅުވެއްޖެ   ކަން  ތި  ބޮޑެ  ވެސް 

އެބަހުއް ޚާއްކޯޓު  ޓޭ ނުފޫޒުތައް  މުއްސަނދިކޮޞަތަކަށް.  ރާއްޖޭގައި  ފަރާތުންށް  އެހެންކަމަށްވީގެ    އި އިރުގަން. 

އަދު އެހެންވީމާ،  މި  ނެ.ނާރެވިފައި ހުންށް ކުނައް މަނިކުފާކެ ތަޖުރިބާތަގިނަ  ގޮތުގައި ވަރަށް   ބޫލުކުރެވޭޤައަޅުގަނޑަށް  

  އްކޮށް އެ  ލުކަމާ އް ޤިންކަމާއި މުސްތަމަނިކުފާނަށް މިނިވަތްތޯ  އެބައޮމެއް  ންކަޤީކިހާވަރެއްގެ ޔަ  މަނިކުފާނު ހޮވިއްޖެނަމަ 

ޒިން ދެންވަޒީފާގެ  އަދާކުރެވޭނެކަމަށް.  ފާހަގަ އެއާ    ހަމަ  މާތައް  އަޅުގަނޑު  ބޭވިއްދައިގެން  ދެކޮށްލަން  ން  ނުން 

ސް ހަމަ  ކީ ވެނުންވާ ވާހަކަތަކައަހާލަން މި ބޭޝޫތައް ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ   އިތިޔަ ރެއިސްކުރިމަނިކުފާނު  

ކަންތަ ފޯރު އްލެއް.  ޙަޖުމުލަ  އްތަކަށް  މި  ނުފޫޒު  ވިދާޅުވީ  ހަދި  ކޮރަޕްޝަނާ  ،ވުމާއިއެ  ދިނުމާއިއަދި    ޝަރުޢީ   ،ޔާ 

ތި    ލް ސޮލިއުޝަނެއް ގެނެވޭނީ ޓޯޓަ  ޙައްލެއް، ލަ  ކަށް ޖުމްމި ކަންތައްތަ  ގުމުގެ ނެ ދާގޮތުގައި ފައި  އިޒްދާއިރާއިން ނާޖާ

ހިސާބަކު  ކިހިނެއްތޯ.  ގޮތުގައިދެކޭ  ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުމެން  ކޮން  ޖެހެނީރަޅުކުރަނގަންތޯ  މި  ކަންތައްތައް    ން  މި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ކައިޓަ މަށް ކުރުލާޙުއިޞް

 

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ އަޙްމަދު

ކަގޯ ރަނގަޅުކުރުމަށް މެ ސް  ބޭނުންވަނީ  އް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެންމެންޓަކައި  ގޯސްހުރިކަން  ވެސް  ގެ    މެދުގައި 

އެންމެކެ ންތަބޫލުކުރުޤަބޫލުކުރެވޭ  ޤަ އަންނަން.  މިންއް  ވެސް.    ބުން ސާހި  އާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ސާލަކަށް ނަށް 

  ކާރުން ނޫނިއްޔާ ސަރު ސް ވިޔަ  މެންބަރުން ކަމަށްސް މަޖިލި ،ވިޔަސް  ށް ވެސް. މަޖިލިސް ކަމަށްދަށަ ފެށިގެން އެންމެ 

ކަމަށްއުދަ ވެރިން  މަތީ  ވިޔަސް ސާއަކުންމުއައްސަ  ،ވެސް  ސްވިޔަ  ލަތުގެ  ކަމަށް  މިޤަ ރު  މިހާ  ސްވެ    އޮތް    އުމު 

އެންމެޙާ އެންލަތު  މީހަކަށް  އެ  ވެސް  މީހަކަށް  އެބައެނގޭ. ކޮންމެ  ވެސް  ޢަނަށް  ކުރިމަތިވާ   ދުލުވެރިކަން    ބޭނުންވެ 

، ހަމަ  ކުރެވޭ. އެހެންވީމާބޫލުޤަކަމަށް     ލިބެންޖެހޭ ޤުއްޙަގެ  އޭ  ކުރެވޭ  ށް ވަރަށް އިޙްސާސްތަކެއް އައި އޭނަގަދަނޑިވަޅު

ކުރިއެރުމެއް    ޕާޓީއަކަށް  ،ށްކަޔަކޮންމެ ބަ  ގައި ވެސްއްންޖެހޭ ކޮންމެ ޙާލަތެކުރަ  އުމެން އައަޅުގަނޑުދާންތައް  ނއެ ހަ

އަންނަ  ވަގުތުލިބެން  ވަރަށް   ތިބެހިތްހަމަޖެ  ގައި  ރޫލިންހިގެން  ނެރު ގއެނީ.    ތަކެއް އުސޫލު  ވާއިރުގައި އްއް 

ފައި ތިބެނީ.  ހިތްހަމަޖެހި  ވަރަށް ފައި  ތްޖަހާރަށް އަވެއްޖިއްޔާ ވަ   ލިބޭ ކަމަށް   ޓީއަކަށް ކާމިޔާބު ޕާއެ  ނެރުއްވާއިރުގައި  

  ދެރަވާ ޕާޓީއަކަށް    . އެ ނުވޭ  ގޮތަކަށް   ވޭ ހި އެ ހަޖަމުކުރެތު އެ އެއްޗެ ވަގުއަންނަ    އަނެއްކޮޅަށް ގެ  އެހެންނަމަވެސް، އޭ 

ތަބާއެއް އަމުރަކަށެއް  ނެރޭ  ކޯޓުން  އެ  އަޅު  ވަގުތު  ނުނުވެވޭ.  އެ  އެ ކުގަނޑުގެ  ޢަދުލުވެރިކަމަކީ  ލިބެންޖެހޭ    ތާއަކީ 

  ތެރެއިން ހަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން   އި އޭގެރަންޖެހޭނެކަމާފޯހިސާބަށް ވެސް    ނާ އެއްޗެއްކަމާއި އެ އެއްޗެއް އެންމެން

އެބަ  ހަމަ  ހި  ބާނައިގެން ނުވާނެކަމާއި މި އެއްޗެ  އި އަތް ބާނައިގެން ފަ ވެސް  މަ  ޖެހޭ. ހަބައެ  ބޫލުކުރަން ޤައެންމެން 



  

ހި  މާއި މި އެއްޗެދުލުވެރިކަޢައި  ނޑުތަކާ މިންގަ  ޤީޚްލާއަނީ  ލޫކީ ނޫރުންނަކީ ވެސް ސު ޔާޑިތަކުގެ ފަނއެއާއެކީގައި ކޯޓު

އޭ.  ދުލުވެރިކަން ނެރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހެޢައެ    ގެންބޫލުކޮށް ޤަ ވެސް  ހުން ނެ މީހުންކަން އެ މީނަންޖެހޭހުން

މުސާރަތަކަށް ރަފު ބަލާއިރުތަމަ  ވެ  ދަގައި  އެކަށީ އުސް  ވެސް ށްވަރަ  ވާގެންލަތަށް    ، އި ނާޔަތްތަކާޢިރަނގަޅު    ވުރެން 

ކި އަޅުގަނޑުމެން  ތިބެންޖެހޭޔައް ކު  ގޭގައިޔަނީ  ކުރީގައި  އެ  ށް  އެތީ  މީހާ  ހިތްހަމަގޭ  ބުނާތީ  އެ  އްޗެއް  ނުޖެހިގެން 

ދެވޭ   މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ނާޔަތްތަކަ ޢިވާހަކަދައްކަނީ.  ދަބޫލުކުރަޤަކީ  އާމްދަލައުނީ  ލިބޭ  ކުރަންޖެހިތަށް  ފައި  ނީން 

ހު  މުހިކަންތައްތަ  ހުރި  ންޖެހިފައި ކުރަ  ކަންތައްތަކާއި   ރިނުކުރެވި  އިތުރަންކުގެ  މިންވަރަށް  މުކަމާއި  ބޭނުންވާ  ށް 

އެކަށީގެބަލާ ވެސް   ންވާއިރުގައި  ކުރިވަރަށްވުރެން  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  އެ  އަމިއްލައަށް  މީހަކު  ދިގެން.  މަތިލަނީ 

ދަ ދޭސްއާ އާދޭސްކޮއުކޮށްގެން  ފަނޑިޔާރުއްނޫނޭ ށްގެނެލަތުން  ކުރިމަތިލަނީކީއެ  ވެސް  އެކަމަކަށް    ވީމާ، ންހެއް. 

މީހަކަށް  މަޔާރުކަފަނޑި ކޮންމެ  އާދެވޭއިރު  އެހެން  އިން    45000  ،ންއި  40000  ،ންއި  25000  ،ންއި  30000ށް 

އަރާ އެބަ  މައްޗަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އެ   ކާނާޔަތްތަޢި  ހެން ނިއެހެ  އަދި   ގޮސް  ވެރިކަން  ލުދު ޢަކީގައި. 

ވިސްނައިގެން  ޢަނުންތޯ.  ގެންނަންވީ ގެންނަން  ހަޢަދުލުވެރިކަން  ނޫނިއްޔަކާ  ގެނެސްގެން  ނުވާނެއޭ  ދުލުވެރިކަން  މަ 

ދެންއެއްގޮތަ ވެސް.  ފަރާ  އެ ހަމަ    ކަށް  އޮންނަ  ކަމާ ބާރު  އެ  ވެސް  ނޫޅުއްވީމާ   އިގެން ތްތަކުން  ފޯރުވަން    ނުފޫޒު 

އެގެއޭނޫންތޯ އިންޤަޤީޙަ    ނެ ޞާތުގައި  ވެއްޖިފުވެރިކަން  ކަމަށް  އެހެންނޫން  އަޅުރެވޭނީ.  މިސާލަކަށް    ގަނޑު އްޔާ 

އަޅުގައެތާނގަ އިނދެގެން  ވަކިކު އި  ވެސްރުނޑު  އިޚްތިޔާރު  އެބައޮވޭ މުގެ  ލިބިފަވެ  މަޖިލީހަށް     އެހެންވީމާސް   .  ،

ވެސްގައަޅު މި  ނޑު  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެތާ  ރަ  އީހަމަ  އެއްއްޔިތެދިވެހި  އަޅުގަ  ހެން.  ވެއްޖިއްޔާ  އެތާ  ކަމަށް  ނޑު 

ދައްކާ   ފޯރުވޭ  ،ވާހަކައަކުންއިނދެގެން  ނުފުޒު  އެ  ކަމަކުން  އަޅުގަނޑު  ކަ  ކުރާ  ވެއްޖިއްޔާ  އެއާ  މަށް  ހަމަ  ވެސް 

ވި އެބަޖެހޭ  އެހެންސްނަދޭތެރޭގައި  ވެސް  ން.  މީހަކު  ކޮންމެ  އެ  ކަންކަ   ލުވެރިކަންދުޢަވިމާ،  އެ    މާ އިސްކޮށްގެން 

ވިދޭތެ ރަނގަޅު  ސްރޭގައި  އެއީ  ރަނގަޅުކުރުމަކުޤީޤީޙަނައިގެން  ރަނގަޅުކުރުމަކަށް  މަސައްކަތްކޮށްގެން    ން 

އެކަންކަމެއް   އެ  އަޅުގަ ނޫނިއްޔަކާއެއް  ކަރަނގަޅެއްނުވާނެ.  މި  ނޑުމެން  ގިނަފަހަރަށް    ސްގޯންކަން  މިކުރަނީ 

ނަ  ނޭނގޭތިއްޔެއް މިސާލަކަށް  ނޭނގޭތިއްޔެ ނޫން.  އެހެންވީމާ،  ނޫ  އްމާދުކުރަން  ނަމާދުނުކުރަނީކީ.  ށް  ލުވެރިކޮދު ޢަން 

މައްސަލަތަ އޮންނަ  ހުށަހެޅިފައި  ގެންކުރި   އް ކަންކަންކުރަން  ގޮތާއަށް  ކުރިއެއްޗެ  އިދާނެ  ފެށިގެ ހި  ން  އްސުރެން 

ލިޔެވެލިޔެ އަ ވެމުން  ހުންނަނީމުން  ކަން އޭ  އިސް  ދީނީ  އެއްޗެ ގެ  އެ  ކަންކަމާއި  ގާނޫނީ  އަދި  އެބަހުރޭކަމާއި    . ހި 

ދިއުމަށްވުރެން ނޭނގިގެންދާ  ޓަކައި  އެހެންވީމާ،  މަންފާއަކަށް  ލިބޭ  ކަންކަން  ފަ   ،ކަނޑައެޅިގެން  އިދާއަކަށް  މާއްދީ 

އޭނައަށް  ތަކުން ނަމަވެސް  ންކަހަލަ ކަންބޭނެ އެހެނައަށް ލިއޭ  ތާނގައި  އޮތްއަށް  ނޫނިއްޔާ ދެން ކުރި   ކަމަށް ވިޔަސް

 ގޯސްކޮށް ގިނަފަހަރަށް  ހުރި މަގަކުން ދާންވެގެން  ން އެ މަޞްލަޙަތުރިގެތު ނެމަސްލަޙަ  ، ހުރި  މަސްލަޙަތު ންނާނެ  އަ

ހުންނަނީ ކޮށްފައި  އެހެންވީމާކަންކަން  ދެވޭ.  ރަނގަޅެއް  އެއަށް  އެންމެން  މަސައްކަ،  ނޫނިތޯ  ކާ  ޔައްތްކުރެވިގެން 

ގައި ވެސް  ތުޙަޤީޤަޑު ހަމަ  ނގައަނެއް ސުވާލަކީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އަޅުގަނޑަށް. އަޅު  ބޫލެއްނުކުރެވޭ. ދެންޤަ  ށްނޑައަޅުގަ



  

ބޭފުޅުންނަށް   އްވި އި މަސައްކަތްކުރެރުގައި . މަސައްކަތްކުރެއްވިންހުގައި މަސައްކަތްކުރިއޮފީ  ވަސް އޭ.ޖީވަރަށް ގިނަ ދު

ންމާ ނިންމުންތަކުގައި  ނިވެރިންނަށް    މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނާނީ. އަދިގައި  އެކީ ވެރިކަމާލުދުޢަ  ނަވާނެ އިގަންޑައެނގިވަ

ތޯ  ނޑަށް ފެންނަ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭށް ގޮސްގެން ވެސް އަޅުގަފަހަރު އަރިހައެއް ފަހަރަށްވުރެން ގިނަ  ސްވެ

އޭބަލާފައި   އެކަން  މަސައްކަތްހުންނާނީ.  ބޭފުޅުންނަށްރު  ސާފުކޮށް ހަ  ،ވަރަށް  ކުރެއްވި  ވަރަށް    މަ 

ގަނޑަކަށް  އަޅު،  ގައި ދެންކަމާ ދޭތެރޭން ނެތް ނުވަތަ ހުރިކަދުލުވެރިޢައިގައި  ބަ ޑުގެ ކިނނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަޅުގައެ

ބޭފު އެ  އުނޅަބޭފުޅަކު  ދޭދާނެތީދަގޫވެކަށް  ނަމެއް  ބޭފުޅެއްގެ  ފަސޭހައެއްނުވި  އުޅުވަޑައިގެބޭރު  .  ކަށް    3އްވާ  ން 

މަޑުޑިއި ގަ  4ރު  ގަޑިއި މިތާ  ބޭފުކުރަންޖެހިއްޖިރުވާއިރު  އެ  ފަސޭއްޔަކާ  އެހެޅަކަށް  އެކަން  ވީންހައެއްނުވާނެ.  މާ، 

މެން  އަޅުގަނޑު  ކަންކަން  ނަށް އެ ސަންމެންޙަ  ށް މިސާލަކަ  ހިތަށްއަރާ މިއަދު. އެކަމަކު   ގަޅޭހުށަނޭޅުނުކަން ވެސް ރަނ

އެނގޭނެ.  ވުނީމަސައްކަތްކުރެ   އެކުގައި ދާއިރާމަ  މަ އެ  ބޭފުޅުންސަގައި  ތަނެއް  ރާއްކުދި އިނގިލިނަށް  އްކަތްކުރެއްވި  ނެ 

ޑަށް  ނ އަޅުގަސަށް އޮންނާތީފުއްލަ ނަގަނޑުގެ އަމިންކަން އަޅުޤީއެކަމުގެ ޔަ.  ހަކަށް ވެސްމީ  އެހެން  އަދި  ނޯންނާނެއޭ

ޝަލް  ޖުޑި  ނީވެމި ދެންނެ  ސްވަރެއް. އެ ތަފާތޭދުވަ  ތަފާތު  ވަރަކީއެކީގައި އަދި މި ދުވަސް  ކަމާތެރިޞްޚްލާ އެނގޭ އި

ކޮމިޝަން އޮތްސަރވިސް  ކުރީގައި  ހަލުވިކޮ    މާ  ގެންދަށްވަރަށްވުރެން  ގެންދަމަސައްކަތްކުރައް  ވަން    ވަނީ. ވަމުން 

  ނީ މި ދިމާވަ   ޅަކާނަމަވެސް އެކަހަލަ ދަނޑިވަ  އުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ހުރި ޤަ   ދެން، ގެންދަވާއިރުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން

އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު    ވަންކަމާ މިނި  ކުވެސް. އެކަމަ ފެންނަ  ވާހަކަ  ދެންނެވީ  އަދިއެކީގައި    ގެ ކުރެވޭނެކަމު ޞާ އްޙި އެ 

ބަސްނުވެ  ދެ  ދެން  ގެ.ނަ ހުށަހަޅާ އެ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމު ޑަށް ފެންނ. އަޅުގަމަ އޮވޭންކަން ހަޤީޔަ

ވާހަކަ ކުރިއަށްރީތިކޮށް  މާދައްކައިގެން  ވެސް  އްދޭއުފެ  ޙައުލެއްގެންދެވޭނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ޤަނެކަމަށް  ބޫލުކުރެވޭ. 

 ން ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ.  ހެއެ  ނޭންއެހެ ޔަކާއެއް އެކަން ވާނީ މިހެންނޭނިއްނޫ ކަން ކުރިމަތިވީމާ ދެން، ކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރު ދާއިރާގެ  ރުވަނީ ހިންނަވަ މި އަގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅު  .ސަން ޒަރީރުރި މެންބަރު ޙައިއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ  

 ޖީހާން މަޙުމޫދު.  ރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ޖީހާން މަޙުމޫދުއިރާގެ މެންބަދާ ހިންނަވަރު 

މަރުޤަމުކުރިއްޔާ  ޝު އަޅުގަނޑުޙައްރިރު.  އިނގޭތޯ.  ސުވާގެ  ބާ  ފާހަގަސާވީ  ލަކީ  ފުރަތަމަ  ވި  އް ކުރެވާހަކަދައްކަމުން 

ބޮރައްޔިތުންގެ  އެންމެ  ކަންބޮޑު  ޖުޑިޑު  ދޭތެރޭގައި  ވުމަކީ  މައްހުށަހަޅާރައްޔިތުން  ޝަރީއާ    ފު ޞާއިންށް  ކަތަސަލަ 

ދެން އޭލަސްވީމަ  ލިބުން ސުވާލަކީ   .  މައްސަލަ  ސާވީ    އަޅުގަނޑުގެ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީއްލު ޙަނަޒަރުގައި  އަށް  ކުރުމަށް 



  

ތަމުންއާ ހަމްސީލުކުރާން  މެންބަރެއްގެ  ވަޑައިގެ  ލިބިއްޖިއްޔާފުރުޞަތު މުގެ  ރުކުތަމްސީލު ން  އިސިއްޔަތުން  މި     

 ށަހަޅާނީ. ންތަކެއްތޯ ހުން ހުށަހެޅުންކޮމަށް ކޮއްލުކުރުޙަމައްސަލަ 

 

 ން: ވުދެއްކެވާހަކަ  ސާވީ އަޙްމަދު

ވެސް އަޅުގަ އޮފީހުގަ   ނޑު  ދާނޫނީ    އި އޭ.ޖީ  ކުރިއަކުންމި  މަސައްކަތްކުރިއިރުގައި  ގައި  ޤަތު ޙަޤީނެއް  އިރާގައި 

ސަބަބަކީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ  ލަސްވާން  ދި  ކޮބައިތޯ  ބެލި    އެކަން  ހެދި  ދިރާސާއެއް  ދޭއެކަމާރާސާކޮށް  ރޭގައި  ތެ 

ތޯ  ނުލިބެނީ ޚަރަދުތައް    ދަތުކުރެއްވުމުގައި   ށް ތޮޅުތަކަލައަކީ. އައްސަކޮބައިތޯ މަ  ށް މިސާލަކަށް ސުވާލުކޮ  ނާޔާރުންފަނޑި

ރެއިން  ދޭތެރެގައި ވާހަކަދައްކާ އޭގެ ދޭތެ ތަކާ ދެތޭރޭ އެ ހުރި ދަތި  މަދުވަނީތޯ. ނޫނިއްޔާ ޔާރުންގެ އަދަދުނޫނިއްޔާ ފަނޑި

ބަ ހުނަމަވެސް، ހުށަ އެހެން  އްވޭ.ބޭ  އް ތަވުންއްދަލުއިޞްލާޙު  އޮންނަ  މި  ޙަޤީޤަތެރޭގައި  ދޭ  ތަކާށަހެޅުންހެޅިފައި  ތުގައި 

ވޭ.  ހީއެބަ ހެން ވެސް  ފައި އޮންނަ ގޮތަކަށް ބެލިކަހަލަ   އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ލަސްވުން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް

ރެވޭނީ.  ގެންނޫންތޯ ކަމެއް ރަނގަޅުކުއިދަތައް ހޯ ސަބަބުން ދިމާވާ ތުގައި މައްސަލަ ލަސްވާޙަޤީޤަ  ވީ ހީވެނޭ މި ދެންނެ

ދާއިރުގައި  ގެންމުވެންމުހިތަންމެ  ކިމި ދެވެނީ  ން  ދެ  އެވެސްދެން ބަޖެޓަށް    ލަކަށް ބަޖެޓް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާސާއީ މިއެ

ކަވެސް   ހޮސްޕިޓަލު  ފިއްތައިވެސް    ޔަސްވިމަކަށް  މިސާލަކަށް  ވަރަށް  ދެވެނީ.  ހަމަ  މި  ކޮންމެ އެހެންވީގެން    މާ، 

ކޮބައް  ސަބަބެ ދަތިތަކަކީ  ވެސް  ޤާޟީމެދުވެރިވިޔަސް  މިސާލަކަށް  މަދުވަނީތޯއިތޯ.  އަދަދު  ދެން ންގެ  ނޫނީވިއްޔާ   ،  

ކަންތައްތަކެކޮންކޮ  ހުރީ ކަހަލަ  ބަލާލަން  ނޫއްތޯ  އަޅުގަނޑަކަށްއިގެން  މެއް.  ކަ  ކިހިނެއްކި  ވަނޭނގޭ    ވެސް  ނިއްޔާ 

މި އަމިއްލައަށް  ންހެބައެއް  ފަ  އްޔާލާފިވިސްނާ   އަދަނޑިޔާރުންގެހިތަށްއަރާ  ގި  ގިނަކުރަންވިއްޔޭ.  ބެލޭ  ދު  ނަކުރީމާ 

ދެން މައްސަލަތަ ގިނަވާންޖެހޭނެތާއޭ.  އަދަދު  އަންނާނެ   އެއާ   ކުގެ  ފަހަތުން  ކޮންމެގުޅޭ  ކަމެއް.  ވެ  ލަކަށް  މިސާސް 

ދެވޭ މުފަނޑިޔާރަ އެއްޗެކަށް  އެލަވަންސްތަކާއި  ހަ  އަންނަ  ހި ސާރައިގެ  އެއްއަހަރަކަށް  ބޮޑު  އް  ޗެދާލާއިރުގައި ވަރަށް 

ދެން އެއާއެކީގައި    އަންނާނެ.  އޮހަމަ  ބަމިސާލަކަށް  ޖާގައަށް  މުވައްޒަފުންނަ ހަމަ  ލައިލާއިރުގައި  ފީސް  ށް  އެ 

ވެނި  ފައެއް މިދެއިނ   ދަންނަވާކަށެއް ނޭނގޭކުއްލިއަކަށް   ،އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްގައި އެ ކަންތައްތައް  ބަލައިލާއިރު

ކަމައިކަމަކާ އެވެނި  އެ ކާއޭ  ކުރާނީކީ.  ޓަކަހެންނަމަވެސް  ބެލުމަށް  ކަންކަން  އެ  ކޮމިޝަނެއް.  ،  އޮންނަ    އެހެން އި 

ވެއްޖި ކު ކަމަށް  އެކަން  ކޮންކަމެއްކަން  ދަތިވަނީ  ކީ  ރަންއްޔާ  ބައަކަށް  ލަސްވަނީ ތިބޭ  މައްސަލަތައް  އެ    އްވެގެންތޯ 

ވަރުގެ  އިގަނެވޭށް އުފުލައުމަޤަހުރި ކަންތައްތައް. އެ  ވެފައި  ތިގަނޑު ބަލަނީ އެ ދަޅުނާނެ ކަމަށް އަހީމާ ދެން އަންއެ

ކަކަމަކަންތައްތައް އެ  ވެއްޖިއްޔާ  އިޞްލާޙުކުރުމަކީންތައްށް  ކަމަކަ  ތައް  ހުރިހާ  އަވުރެށްއެހެން  ކުރަން  ވަސްން 

ދަހިޅުކުރަންޖެރަނގަ މި  އަޅުގަނޑު  ކަމެކޭ  އޮތް  އެހެންވީފައި  އެނގޭނެ.  ންނަވަނީ.  ބެލީމާ  އެ  އެއް  ނގިނޭމާ، 

އްޔާ އެހެން ކަމެއްކުރަން  ޅެން ތިބެނީތޯ ނޫނިހަމަ ތާސްކުމިސާލަކަށް  ފަނޑިޔާރުން  .  އްލަސްވާ ސަބަބުތަކެ   ނުހުންނާނެ

ނޫނީވިއްޔާ މަދުހުންމީ  މުން ތިބެނީތޯ  އަދަދު  ބައިވަރުހުށަ  ން ގެ  ހުށަހެޅޭހުށަހެޅޭ  ހެޅި  ކޮ.  އަސްލު  އިރުގައި  ބައިތޯ 



  

އްޓާ  ހާ ރަށުގައި ހުވޭ މީ އް ފަހަރު ފާހަގަކުރެމިސާލަކަށް ރަށްރަށަށް ބަލާއިރުގައި ބައެ  މައްސަލަތައް  . އެ މައްސަލައަކީ

  3ން އްސަލަ ބަލަން ދެހަމަ ފުރާއިރަށް އެ މަ ހިނގައިދާނެ.މަސައްކަތެއް ނުކޮށް  މައްސަލަ ބަލާކަށް ފަނޑިޔާރުން  އެ

މަހު   އެއް  ހަދާއިރުގަރިން  އި  ޖަސްޓިސްމަހުން  އޭޕޯޓް  ނެ  ނަ އި  ނެތް.ރަ  ،ތްރަށަކު  ހުރެފަރަށު  ށަކު  ފުގައި    . ރީ އޭ 

އެއާ   ދެން ރަށެއް ފަނޑިއެކީގައި ހަމަ  ހުންނައިރުގައި  ކުޔާރުންގެ ކަންކަން  ނުދަންގެ  ތެރޭގައި  އަބާދީއެއްގެ  ނަ  ޑަކުޑަ 

ނުދަންނަ  ފަނޑިޔާ  ،މީހުންނެއް ކޮން މީހުންނެއް  ރު  ވަރެއްގެ  މެވެސްތިމާގެ  ވަރަށް  ގު  މީހުން  ނުހުންނަ  ޅުމެއް 

ނަވާނެ. އޭނަ  ގިފުދޭވަރަކަށް    ގެ އަދަދު ވެސްއޮވެގެން މައްސަލަ ނުބެލޭ މީހުން  ން. އެހެންވީމާ، އެ ދިމާގެކަވާނެމަދު

ރިޕޯ އެއްކަލަ  ފުރާއިރަށް  ހަމަ  އޭނަ  ޓްގަދަތުރުކުރަން  އަންނާނީ  ގޮއްސަ ތުދައި    ވި ހާޒިރުނުކުރެ އޮތީ    ރުކުރަން 

އޭރު     ޓަކައިށްއަވަސްކުރުމަ  ން ދެ  ކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން.މައްސަލަތަ   ންވީމާ، އަސްލުއެހެ  ންނަ ކަމަށް.ލައެއް ނޯމައްސަ

ކުރީގަ ކުރަވެސް  ވެސް  ދޭތެރެއްވާއި  ފޮނުއްވުން. ކަމެއް  ފަނޑިޔާރުން  ކަމަ  ދޭތެރެއިން  ފަނޑިޔާރުންނަށް  އެއް  ކީ 

ނުވީމަ  ފައިގައި ފޮގެ ސިދެއްށު ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިނުކޮށް ވަފުއި އެ ރަށް ޓަކަނެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަދާމާވެދި

ރިޕޯޓް ށް އަވަހަތަންކޮޅެއް   ބަ     ކައިރީމަ  ފުރަން  އިލާފައިލަހަދާ  ފުރީ  ޤާޟީ    މާ ޙުކުމްކޮށްލާފައި  ހުންނަ  ރަށުގައި 

އޭ ބޮޑަށް  ސަލާމަތްކަމެއް ނާތަންކޮޅެއް  ވެސްޙަޤީޤަނޫނިއްޔާ    ބިދާނެ. ލިއަށް  އެ  މާގެކަން ހުންނަގޮތުތި ގާތްތުގައި  ން 

ގެ ގޮފިތައް ވެސް އެބަހުރޭ  ކޯޓު  މިހާރު ހައި  ދެން  އެހެން.  ސްވީމާ ވެ އުޒުރުވެރިވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެއްސަލަ ބެލުމަށްމަ

  އި މެއްގެ ގޮތުގަ އިލް ޓީބަމޯ މާލޭގައި  ސާލަކަށް ހަމަމަވެސް މިހަދައިގެން ނަ  އިލް ޓީމުތަކެއް ވެސް. މޯބަ  އަތޮޅުތަކުގައި

މިޤާވަރަކަށް    12 ނޫނި ޟީން  ކޮންމެވެ ސާލަކަށް  ތިބެފައި  ސްއްޔާ  އަދަދެއް  ހަމަ  ވެސް    ދުއަބަހަމަ   

ށް  އެއްޗެއް ދަންނަވާކަ   ނގިތައް ނޭމައްސަލަ  . މިސާލަކަށް މި ދެންނެވީ. އެކަމަކުސާލަކަށްވީނޫންތޯ މިއްކަތްކުރަންމަސަ

ދިރާސާވީއެހެން  ފަސޭހައެއްނުވާނެ. އެމާ،  ހަދައިން  ވެ ތަކެއް  މަޖިލީހަށް  ކޮބައިތޯ  މައްސަލައަކީ  އަސްލު  ދިމާވާ  ސް   

ޑަށް  މާ ދޭތެރޭގައި ގޮތްތަކެއް ނިންމެވީމަ އަޅުގަނއެކަ  އްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށް ނޫނިސަނޭންޅިގެން އަދި ފިހުށަހެ

މިއޮންނަ މިއަށް  އަ  އަޑިގަނޑުން  ހީވަނީ  ކަންތައްރައިގަނެވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެން  ވެސް  ތަންވާނެހެން.  އް 

   ނެތޭ. ހަމަ ކުރެވެންވާނެއޭ ންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނުކުރެވެ  ޔާ އެކަން ވެއްޖިއް   ކަމަށް   ހެން އެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ.

އެހެން ކަންކަން  ހަމަ ކުރިއަށް ނުގެން  ނިސްބަތުން  ނިސްބަތުން ހަމަ އެކަން ވެސް  އެ    .ނޫނޭ  ނެ ސަބަބެއް ދެވޭދާ 

 . ނީންޖެހެބަލަ ށްކަމަ  ވޭނެހަމަ ރަނގަޅުކުރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުހިންނަވަރު 

އިނގޭތޯ.ޝުކުރިއްޔާ އަ  2  އަޅުގަނޑުގެ    ސުވާލު.  ކޯޓުވަނަ  ފަނޑިޔާރުން  މުހިންހެން  ކިހާ  ތިބުމަކީ    މު ންތަކުގައި 

 އްވެގެންތޯ. އެއީ ކީ  އަދި ކަމެއްތޯ

 



  

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ އަޙްމަދު

ފިރިހެންޑަކަށް  ޅުގަނއަ   އެބަ.   ށް ނުފެނޭނުމަކަވިސް  ފާތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ތަކަމުގައި އޭގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ އަންހެން 

،  މަވެސްތި ރަނގަޅޭ. ދެން އެހެންނަރަނީ އޭބޫލުކު ޤަ  ގަނޑުއަޅު  މާވެރިވީލު ދު ޢަގައި އިމްކުރުމުޤާޞާފު  ދުލުއިންން ޢަދެ

ހުންނަ  މުގައި  ރުއުމުތަކުގައި ވެރިކަންކުމީ ޤަ ލާޔާ އިސް އްއި ނޫނި ކުރުމުގަ  ޔާރުކަން ޑިފަނއޭގެ    ގެ މެދުގައި ރިންޢިލްމުވެ

ވިޔަސް ވެސް    ކަމަށް އްޅެވަނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފު  ށް އޭގައިއަޅުގަނޑަ.  ނެރުއްވާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުއެ ތައް ތަފާތު

ނެރެދިޞާއިން އޭގައި  ގަންބަލަ  ،ނެކަމުދާއެ  މަ  ހަސްވީމާ  އަވައެ  މާ  ނީފު  ވެސް  މިއި  ހަމަ  އިގަރާއްޖޭ   ނާނެ   .

އަރުފަނޑިޔާ މިހާރު  ފަން  މަނޑިޔާންހެން  ދުވަސްކޮގެންދަވާރައްވަމުންސައްކަތްކު ރުން  ވެއްޖެތާ  އަޅެއް    ންހެން . 

ކިރަކަށްވީތީޔާފަނޑި މައެއްވެ  ންނަ ނުކުޔާފައި  އޭ  ފާހަގަލަ އްސަ ސް  ނުކުއެއް  އައެއް  ވެސް  ރެވޭ  ގެ  އާމީޑި  ވޭނީޑެއް 

އަންހެތެރެއި ވަކި  ވެސް  ވަކިކަނޑިޔާރަފަން  ން  އު  ގޮތެއް  ށްވެގެން  ވާހަވެގެން  ބަދަލު ޅޭ  ރިހެން  ފި  ގައިކައެއް. އޭގެ 

މުން  ރަދިމާވެގެން ވަކިކުރަމުން ވަކިކުއެބަ ފެނޭ ކަންތައްތައް    ރު ވެސްހާ ންނަ ކަންކަން މިން ފެކިބައި  ރުންގެޔާނޑިފަ

ކަ  ޔާނޫނިއް އެބަ  އެ  އެހެންކަން  ހަމަ.  އަދިއެ ންވީމާފެނޭ  ނަހަގަފާ  އް،  ޢިލްމުވެރިންގެ  ދެން  ނުކުރެވޭ.  ޒަރަށް  އެއް 

ށް ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަކީ.  ބަބަބައިތޯ އޭގެ އަސްލު ސަ ކޮއޭގެ   ވާކަށްދަންނަ  ގެ އެއްޗެއްނށް ނޭކައަޅުގަނޑައިގެން  ބަލަ

އަދަދު މީ ނަގައިގެ  ހުންގެ  ބަޖެޓު  އަގިނަކޮށްގެން  ގި ން  އަ ކޮށްގެނަދަދު  ބަ ވަސްވޭތޯން  ޢަޔާނޫނިއް   ލަން  ވެރިކަން  ލު ދު 

 .  ދޭތޯއްއުފެ އްނެ މާޙައުލެ ބެލޭ

 

 :ވުން ކެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ވާހަކަދެއް ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 .  ނިމުނީތައް ސުވާލުގެ އަޅުގަނޑުއްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ފުރުޞަ  އަޅުގަނޑުރު.  މެންބަ  ހެއަރު މި    ތުމިހާރު  ހުޅަނންވަނީ  ދާއިރާ ވޭރު  ގެ  ގު 

 .  ޠީފްރު ޙަސަން ލަރި މެންބައިއްޒަތްތެ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޠީފްރު ޙަސަން ލަ ބަމެންގެ ގު ދާއިރާވޭރު ހުޅަނންހެ

މުއާ ޝުކުރިއްޔާ  ސާރުޙަބާމަޤައްރިރު.  ދެ!  އެބައޮއަޅުގަނޑު.  ވީ  ފުރަތަސުވާލެ   4ތް  ގެ  ސުވާލަކީ،  އް.  މަ 

މު  ންހިމުއެންމެ  ތެރެއިން    ގަނޑު. އޭގެޅުއަތޯ  ތަކަކީ ކޮބައިރަސް ހު މަށް ހުރިޙުކުރުޒާމު އިޞްލާންޞާފުގެ ނިޢަދުލުއި

 ސްތައް.  ހުރަ؟ އްތޯކަމެ 3ނީ ކޮން ދާޅުވާށޭ ދަންނަވައިފިއްޔާ ވިވާގަކޮށްދެއްތިން ކަމެއް ފާހަ 

 



  

 ން: އްކެވުދެވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

  އަޅުގަނޑު   ޏާފާހަގަކުރަން  1،2،3،4ރެއިން  ތެ  ގެމު ދަތިތަކުންމުހިރުމަށް ހުރި އެންމެ  ޞާފު ގާއިމުކު އިންދެ! ޢަދުލުއާ

ފަފާހަގަކުރާ އަދަދު  ނޑިޔާނީ  އަދި  ގަޅުވެރަނރުންގެ  ތުން  ގޮއިދާރީ  ޖެހިގެން  ހަމަމާޙައުލު  ންނަށް  ފަނޑިޔާރުގެން 

ދާއިރުދެދިއުން.    ވެގެން ގަޅުނރަ  އަދަދު  .އުންދި  ހަމަޖެހިގެން އެ  ދިން  ބޭނުންވާނެ  އެކަމަށް  ކާރުގެ  ސަރުވެހި  ގައި 

ހަމަޖައްސަންއިރެތެ ދައުލަތުން  ހަމަޖެ ން  ބަޖެޓު  ދެންހިގެންދި ޖެހޭ  އައެއާ  ހަމަ   އުން.  ފަރުދީ  ކޮންމެ  އެ  ދި  އެކީގައި 

ވިސްނުމެ ވެސްއްގެ  ދައުލަތުގެ  ހޭ  ތެރޭގައި  ކަމަށްލުންތެރިއަދި  މީހުންވިޔަ  ކުރުން  ވެސް  މި  ދޭ  މިއާ  ސް  ތެރޭގައި 

މެވެސް ގޮތަކަށް  ގެ ތެރޭގައި ކޮންމެންނޑުއަޅުގަޙައުލެއް  ދުރުކުރެވޭނެ މާދާނެ ކަންތައްތައް  ލުއިންޞާފު ގެއްލިގެންޢަދު

ގޮތެއްއުފެ އެކަކު ވެ  ވުން.ދޭނެ  ނުފޯރުއަށް  ތެރެ  ސް އޭގެ ހަމަ  ކޮންމެވެސް ގޮތްތަނުފޫޒު  ގޮތެއް    ކެއްވާނެ  ނެރެވޭނެ 

 ދުން. ހޯ

 

 ކެވުން:ހަކަދެއް ވާ  ޠީފްރު ޙަސަން ލަ މެންބަގެ ގު ދާއިރާނވޭރު ހުޅަންހެ

ސުވާދެވަނަ   އަޅުގަނޑުއްޔާ.  ރިޝުކު ސު  ފަރާތަކީ  ބެލެނިވެރި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އޮތީ  ކޯޓުކަމަށް  ލަކަށް  ޕްރީމް 

 ؟ ކުރައްވަންތޯޅުލުފުބޫޤަ

 

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

ޢަދު  ބާއިމްޤާފު  ޞާލުއިންޙަޤީޤަތުގައި  ސުޕްރީމްރަކުރުމުގެ  ކޯޓުން  ކީ  އެ ޝަން ގެށިފެ  ދާއިރާ.  ،  ހެންނަމަވެސް ރުޢީ 

ހެދުމުގެ   މި  ގާނޫނު  މަބާރު  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންވީމާވާލުކުރެވިޙަ  ހާ ޖިލީއޮންނަނީ  ކިބައިން  ފަ.  ރައްޔިތުންގެ   ،

ންނަށް  ހުނޫނިއްޔާ އެ މީކައި  ނގަޅުކުރުމަށް ޓަރައް  ތަތައްނަ ކަންގައި ހުންސްފައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައި އައިވެރިކަމެއް  

ކެއް މި  ތަ ކަންތައް  އިކަ ޓަޅުކުރުމަށް  އިން ރަނގަގެ ތެރެއް މެޒާފުވެރި ނިޞާރި އިންވެލުދު އް ޢަތަކުރެވޭ ގޯސް ކަންތައް

އެއްޗެއްތޯ    ށީގެންވާ ތުންނަށް އެކަތައް ރައްޔިނުކައި. ހެދޭ ގާނޫށް ޓައިޞްލާޙުކުރުމަ  ނީދެމި ހެ  ނުތަކެއް ގާނޫ  .ކުރެވެނީ

އެ  ނޫންތޯ ހަމަޖަފެ  ބަޔަންވަރުގައި  ތެރެއްސާ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ރައްކީ  މެލި މަޖި  ޔިތުންގެއިން  .  ންބަރުން ސް 

މި   އެވާޙަދެން  ޢަލުކުރެވެނީ  ދާއިރާ   އިމުކުރުމަށްގާވެރިކަން  ދުލު   އިސް  ރާދާއި  ރުޢީޝަ.  ކަށްއަޝަރުޢީ  އެންމެ  ގެ 

ކޯ ސުޕްރީމް  ކަމަށްފަރާތަކީ  އެވިޔަ  ޓު  ވެސް  އެ  ސް  އިދާއިރާގެ  ކަމަށް  ސް  ންމެ  އެއީ    އަޅުގަނޑު ފަރާތަކީ 

ނީ  ރުން ތަންފީޛުކުރަ . ސަރުކާ އީ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާ. އެފީޛުކުރުމުންޙުކުމް ތަ  އޮންނަނީ އެ  މިދެން  ބޫލުކުރަނީ.   ޤަ

ރައްނޫގާ ހަދާފައި  މަތުންޔިނުތައް  އެކަށީގެންހިންއްޗަށް  ގެ  އެންމެ  އެއްޗެއްވާގަން  މަޖިލީރައް  ކަމަށް      ހުން ޔިތުންގެ 

އާދާވި ވިދާޅުވަނީ  މި  ރައީސް  ރަނ ނއެޅުވީމަ  އެންމެ  ދެން ޅޭގަ ކޭ  އެއްޗެއް.  ތި  ހަ    ދޫކޮށް ދާއޭތި    މާ ލެވުނީފައި 

މައްޗަށް   ހިންރައްޔިތުންގެ  އެއާ އެ  ތިއްބަވާ ކުމްކުރަޙުދޭތެރޭގައި    ގާ  މި  ނޫންނަޅުބޭފު  ން  ފަނޑިޔާރުން  ޔާ  ނިއްކީ 



  

ގާޢަ ދާއިރާއިމްދުލުއިންޞާފު  އަނެކުރުމުގެ  ތަންފީޛު.  އެއްޗެހި  އެ  ދައުލަތް  އްކާ  ފަރާތަކީ    ޔާ ނޫނިއް ކުރާ 

އެހެންވީލްޖުމްހޫރިއްއީސުރަ ޙަޤީޤަމާޔާ.  ޢަ،  ގާއިމްކުރުމުގެ  ދުލުއިންޞާތުގައި    ގައި ގޮތުވެރިއެއްގެ    މި  ށްކަންކަމަފު 

ފަ ރައްޔިރާކަނޑައަޅާ  މަތަކީ  މި  ޖިތުންގެ  ސް، މި ޝަރުޢީ  ވެނަމަ. އެހެންއިޤަތުގަ ޤީޙަ  ކުރަންޖެހޭލު ބޫ ޤަލިސް ކަމަށް 

  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ. ޓުކަމަށްމް ކޯޕްރީއް ބުނާ ފަރާތަކީ ސު ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސް ބަހެ 

 

 :ކެވުންވާހަކަދެއް  ޠީފްރު ޙަސަން ލަ މެންބަގެ ގު ދާއިރާވޭރު ހުޅަނންހެ

ބޭރުގެ  ރާއްޖެއި ފަނޑިޔާރުން    ންރާއްޖެއި  ދިވެހި ނޫން  ،ޔާރުންފަނޑިން  ކޯޓުތަކުގައި،  ކޯޓުބޭރުގެ  ތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ 

ކިހިރެދޭތެ   ރީޢަތްކުރުމާޝަ ދެކެވަނެއްތޯ   ޤާ؟ ނީންނަވަޑައިގަ  އެބައޮތް    ސާސީގައިއަނޫނުމި  ވެސް  މިހާރު 

ނޫން.   އް ކައެހަ ޝަރީޢަތްކުރާ ވާ ކުނޫން މީހަ އް  ލާމެސްއިހުރެމެ    ހެންތައް ހަމަ އެޠުރު ހެއޭ. އެ ޝަންޖެވާމަކަށްލާސްއި

 ކަ.  އްގެ ވާހަބިދޭސީ ފަނޑިޔާރެ ސަކު ނޫން އެހެން ، ދިވެއްވެސްންނަމައެހެ

 

   :ންދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

  ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް، ސް ރަނގަޅު  ވެން  ލުންކޮޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިތަމެން  އަޅުގަނޑުގައި  ބަލައިލާއިރު  އަށްދެ! އެއާ

ދައުރު ހިސާބުގައިޞިނާ ކުރުޔާޑިނފަ  މެންއަޅުގަނޑު  ރު  ޓަކައި ނޫނިމަރުކަން  ވައްށް    ތައް ކަންތައް  ގެނީރި،ކައިވެޔާ 

އައިސްގެން    ވެސް ނުކުރެވޭނޫނިއްޔާމާލެ  އޮ ލަތުގަޙާ    ރަށްތްއި  އަތޮއިރުގައި  ނަގައިގެން  ޅުރަށުން  މީހުން  ތަކުން 

ވަރެއްގެ    ގެންސްގެނެ ދެއްވާފަތަމްވަރެއްގެ    ކޮންމެވެސް  މުސާފަތެއް،ކޮންމެވެސް  ގެން  ނުއްވައި ފޮއި  ރީނެއް 

ބަލަހައްޓާއެ  ރޭގައި  ތޮޅުތެއަ ކަންކަން  އެ  ދާއިރާ  ކަނޑަ  ނެޝަރުޢީ  އައި  އޭ  އީ.އެޅިގެންދިޔަގޮތްތައް  ގެފަހުން 

ކަންކަރުމަ ތަޢުލީމީ  މަޑުމަޑުން  ރަޙަލާގައި  ވެސް  ޖެ  ޅުވަމުންނގަން  އެއާއި  މި  ލަތްކުގައި  ޙާނު  ހުއައިސް 

ގެ  ހުތްތައް ފުރަތަމަ ކަރުދާ ފޮހަމަ އެ  ސް  މިހެންގޮ  އިދާގަވާ ހޭ  ބެ   ތްކުރުމާޢަތަކާއި ޝަރީއިދުރތަކާއި، ގަވާ ލަ ސަރކިއު

އެހެން  ސިފައި ފޮއިއަ  ންނަމުންހުގައި  ބަދަލުސް  އޭއެއްގޮ  ކާތަތްފޮއެ  ވެ  ތަށް  ދެން    މުން ކުރަ  މްތައް ޙުކު  ގެ ތަށް 

އެހާށްމިހާތަނަ ގެންދިޔައީ.  މި  އައި ބަސާހި  ދާވެމެންކޮ  ށްމެންނައަޅުގަނޑު  ގައިއިރުށް  ޝަރުޢީ  ވަރަކަށް  ރާގެ  އިސް 

ބަ ޤާޢަރަބި  މި  ޙާސިލުޟީހުން  ތަޢުލީމު  ތިއްބަވާކޮށްގެކަމުގެ  ވެސްން  ޖެ. އަދި ބިއްލި  މެންނަށްގަނޑުއަޅު   ބޭފުޅުން 

މެ އެއާ   ހަމަ ކައެކީގައި  ރަނގަޅަހަ ލޭޝިއާ  ހަމަ  ޤައުމުތަކުން  ބައެއް  ބޭ  ވިދާޅުވެގެން   ވާ ކިޔަށް  ލަ  ފުޅުން  ތިއްބެވި 

އެހެންވީވަ  ށް އަރާއްޖެ ނޫނިއްޔަ ދިރާސާއެ   މި   ، މާޑައިގެންފި.  ހަދާފައި  އެންނޭނގޭ  ކާއް  ރާއްޖެއަށް  މިހާރު  މެ  ނެ 

ޙާސިލުކުރަތަޢުލީ  ނގަޅަށްރަ ތިމު  ބޭފުއްވައިގެން  އެކަށީގެން އްބެވި  ނޫންވާޅުން  ނުވަތަ  ތިބިތޯ  އެއެއް  ތޯ ވަރަށް   

ދައަޅުގަނޑަ ހަމައެއް އަދިނަނީ ވަންށްހިތަ  އަޅުގަނޑުއިރު  އަށް ބަލާއްޖެ ޅި ރާނަވާކަށް ނޭނގެ. މުންކަށް  ވެއޭ.  ނުއެއް 

ފަރަށުގައި  ރަށްއެއީ   ވެސް  ޤާޟީކަން ނމިހާރު  ކުރަޑިޔާރުކަން  ބޭފުޅުންނެއް    ނީކީ ގެންދަވައްވަމުން    ފެންވަރުގެ  އެ 



  

ތި ގަރީކު  ހަމަނޫން.   ތި   އިޅުންނާފުބޭ  އްބެވިއި  ބޭފުޅުފަހުން  ކޯސް  ގެންއްބެވި  މުއްދަތުގެ  ކުރު  ތެރެއިން   

ތިއްރިހަމަކޮފު އެހެންވީމާބެވި  ށްގެން  މުބޭފުޅުން.  ރާއްޖޭގެ  ،  ޝަޤީޤަޙަޅި  އެނތުގައި    ގަންނަވާ އިވަޑަގި ރީޢަތް 

ކަމަށް  އަދަދެ  ޅުއެންމެ ރަނގަކުރައްވަން  ންކަން  ކަ  އިރާގެ އްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާ ރާޅި  މުނަކީ  ންޅުބޭފު ކަށް  އަޅުގަނޑައް 

ނޫނީ ވެއްޖެށް ނެތްކަމަ  ދަދުނގެ. އަނޭވާކަށް  ނަންދަ ދެން  ވިއްޔާ  އަބަދުހަކައަ ވާނެއް އައްޔާ  ތަކަށް  އެއްގޮ  ކީ ކަމެއް 

  އަޅުގަނޑު ނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ރެދާހު ތަފާތުވުންތަކެއް    ޔާލު ންގެ ޚިހު މީޔާ އްކަމެއް ފަށައިފި  އެހެން ދާއިރުގައި އައު 

އެކަން  ބޫލުކުރަޤަ އެއީ  ނީ  ނޫނޭ. ޝަރުސްގޯބެލުން  ބޭފުޅުމަ ފުރިހަޠު ކަމެއް  ރާވާ  ވެސް  ން  ބޭރުން  ރު  މިހާ އްޖެއިން 

ން   ތިއްބެވި. އެހެން ވެސް ޑޮކްޓަރު ނަމަވެސް އްބެވި އަދި ތި  ޑޮކްޓަރުން ގެ ޖޭތިއްބެވި ރާއް އެހެން ދާއިރާތަކުގައި   ވެސް

ވެއެކަ ރާތަކުގެ  ދާއި ނޫއުންޓެންޓުން  ބޭފުސް  ފަންނީ  ދާއިރާތަކުގެ  އެކިއެކި  ޢިލްމީ  ނިއްޔާ  ތިއްބެވިއޭ  އެބަ  ޅުން 

  ސްގެން ވެސް ގެނެ  ން ބޭފުޅުންގާނޫނާ ފުށުނާރަންޏާ އެހެއާއި    ނޫނުއަސާސީންގެ ޤާމެއަޅުގަނޑު،  ހެންވީމާބޭފުޅުން. އެ

  ކިޔާނެ ކަމެއް ޑުނުހިނެއްތޯ ދަނީ. ދެން ފާރިކަން ކިވެދުލުޢަ  ތޯސްވޭވައަ  ބަލައިލުންރިބާ  ޖުއޭގެ ތަކޮށްލުން  މަސައްކަތް

ކޮށްވަކި    ނާނެ.ންނޯ  ސްވެ އަ  ފިއްޔާބަޔަކު  އެ  ކޮންމެންނާ އަދި  ކޮންމެ  ކަމެ ވަރެވަސްދުން  އަކުޓީޕާ  ނެ  އް  އްގައި 

ޕާޓީއަކޮ އެ  ނޫނިއްޔާ ކަށްފިއްޔާ  ދުވަ  ށް  ގޮތަ  އެ  ކުސްވަރައެ  އެހެންނަމަވެސް،  ށީގެއެކައައުން  ށް  ދިމާވާ  ންވޭ. 

ގާދުލުއިންޢަ ކޮށްލު  ޓަކައިއިމުކުރުމަށް  ޞާފު  ހަމަ  އެއީ  ހަމަ  ބޫލުކު ޤަ  އަޅުގަނޑުން  ބަލަރަނީ  އިލުން  ރަނގަޅު 

ގެރިބާގެ މައްޗަށް ބަލާފައި  ޖުތައޭގެ  .  ކޭކަމެޅުރަނގަ ކަމެއް  ން  އިގެ އެ ނޫން ކަންނޭނ   ންދަން. އެއްފަހަރަކާކުރިއަށް 

 .  ވެނީރެއްކަމަށް ފާހަގަކު ދާނެ ފިޔަވަޅެމަ ކުރިއަށް އެޅިހަރުގައި ގެ ނަޒައަޅުގަނޑު ،ގެންދާނީކީ. އެހެންވީމާފެށި

 

 : ވުންއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ބަންގިމެއަޅުގަނޑު އިރު އަން  މެދުކަނޑަށް  ށް  ގިއަ ން ބަން  އަޅުގަނޑުމެ  ކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުއިލާނަން.  ކޮޅަކަށް 

މި  މަށްއިލުކަނޑަމެދު މިހާރު  އަރުވާނީ ރުފުއަޅުގަނޑު    .ފެށީފަހު  ހުޅަނވޭ ހެން  ޞަތު  ދާއިރު  އިއްގު  ރި  ޒަތްތެ ރާގެ 

 ޓަކައި.ދިއުމަށް  އަށް ކުރިގެން  އިޔަ ސުވާލުތަކާ  ގެންދިން މެންބަރު ކުރަމު

 

 :ކެވުންހަކަދެއް ވާ  ޠީފްރު ޙަސަން ލަ މެންބަގެ ގު ދާއިރާވޭރު ހުޅަނންހެ

ސުގެ  ނޑުއަޅުގަ  ރިއްޔާ ޝުކު ރައްޔިތުވާލުފަހު  މަޖިލީހު.  އެންމެ ންގެ  އިންތިފަ  ގެ  މިއަހަރުގެޚާހުގެ    . ބުގައި 

ވަރަމޮކްރެޑިގެ  ޔިތުން ރައްހި  ދިވެއިންތިޚާބުގައި   ޕާޓީއަށް  ބޮޓިކް  ދެއްވީތުރައްޔިއް  ތެ އްޔަބިއަޣްލަ  ޑުށް  ރަށް  ވަ  ން 

ވަ ވަޢުދުވެގެންތަކެއްދުޢުބައިވަރު  އެ  އުއްފުއް  ތައް .  އެޖެންޑާއިމީދުގަދާނެކަމުގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ގޮތ19ު  .  ގައި  ގެ 

ގައި  ތެރޭ   . އޭގެދެއްވީ  ޓުމެންނަށް އެ ވޯއަޅުގަނޑުބޫލުކޮށް  ޤަތުން  އެ ރައްޔިސަތުތަކެއް.  މެން ނެރުނު ސިޔާއަޅުގަނޑު

ވަޢުދު.   ން މައިގަނޑު އެއް ތެރެއިވަޢުދު  5އެއީ އެ    .ފު ޞާއެއް ކަމެއް އެއީ އިންގޮށްފައި އޮތް  ގަހަފާ  ޑަށްވަރަށް ބޮ



  

. އަދި  19ންޑާ  ރި ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ އެޖެއި ހުމަނާފަހި  ންމެއަޅުގަނޑުއި  ކަމަށް ޓަދުއްފު   އެ ވަޢުދު  ،އެހެންވީމާ

އިންކުއޭގެ   ރިޔާސީ  ޖަޚާބުތިރިން  ރާއްޒީރާގެ  މެ  ހު  އިފެސްޓޯގަނިޖެ  ކަންވެސް   އަޅުގަނޑުފަ.  ހިމެނިކަން  ންނާނެ 

ތުތައް  ސަ މި ދެންނެވި ސިޔާންގެ މަޖިލީހުން މި ކުރާ ކަންކަން ކުރަނީ ޔިތުމި ރައް   މެންއަޅުގަނޑުން  ލުކުރާ ގޮތުބޫޤަ

އެއީ ހެންވީމާއެ  މަށް.ސިލުކުރުޙާ ތެ ޖުޑި  ،  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ރައިއުމަހި،  ސްޔަވި  ރެއިން ޝަލް  ސް  ޓް ން 

އެހެޔަވި  ންމިޝަނުކޮ އަދި  މުއައްސަސާއެއް މިން  ސް  ޝަ އަ  ވިޔަސް   ނިވަން  ކޯޓުރުދި  މެއް ތަޢީ  ވެސް  ދުވެ  ރިކޮށް 

ޖުޑިޝަލް  ސާވީއަށް  ލުކުރަން.  ސިތައް ޙާނީ މި ދެންނެވި ސިޔާސަތުއްޔާ އެ ކުރައްޖެ ވެއެ ކުރާ ކަމެއް    ންމެއަޅުގަނޑު

ވަޑަވިސަރ ކޮމިޝަނަށް  ވަންޏާފިއިގެންބިވަޑަލިފުރުޞަތު    ގަންނަވަން އިސް  ކަމަށް  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަ  ،  ށް 

ތެރޭގަތަންމްޕޭކެ  ގެމެންޑުއަޅުގަނ ދެކެވިކުގެ  ވާ  ފައި އި  ހަމަގައިމުހަކަހުރި  އަޑުއިވިވެ  ތައް  ގެންފައި  އިވަޑަސް 

އެޖެންޑާ ތެރެއިންކުތަ ންތައްކަހުރި  ކުގައި  ތަޔުން ލި ގެ   19  ހުންނާނީ.  ގުއެ ފު  ޞާއިން  ،ގެ  ވަޢުދާ  ހުރި  ޅޭގޮތުން   

ތެރެތަކަންތައް ކަމެއް  ޤައިން  ކުގެ  ނުކުރެއްވޭ  ކަމެއެ އޮތިއްޔާ    އަދި ؟ އޮތްތޯއެބަ ބޫލުފުޅު  ކޮން  ދެން   ؟ތޯއާއްއީ 

  ވި މި ދެންނެ   ވާލުމި ސު  އަޅުގަނޑު؟ ކުރެއްވެނީޅުފުލުބޫ ޤަމަށް  ތޯ އޭގައި ހުރި ކަންކަން ކުރެއްވިދާނެ ކަކިހާވަރަކަށް

ލާޙުކުރުމުގެ  ވިސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްޑިޝަލް ސަރމެން ބޭނުންވެއޭ ޖުނޑުގައަޅުކީ  ސަބަބަ

ދެންމަ މި  ގޮނެސައްކަތް  ކު ތަވި  ރައްޔިތުން  ށް  އެއީ  ވޯރަން.  ބައިވަރު  ދެއަޅުގަނޑުޓު  ވަރަށް  އްވީ  މެންނަށް 

ގައި    19ވަނީ އެޖެންޑާ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން  ޑުއަޅުގަނ،  މާވާތީވެ. އެހެންވީން ކަމަށްރަކަންކަން ކު  އެ   އިޤަތުގަޙަޤީ

ވާހައަޅުގަނޑު ހުރި  ދައްކާފައި  ތެރެމެން  ނުބޫލުފުޤަ ން  އިކަތަކުގެ  ކަމެޅު  އެއީ  އަދި    އާއި  ތޯއޮތް  އް ކުރެއްވޭ 

 ؟ ންނަވަނީގައި ފާ ގުޅޭގޮތުން ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑަޞާގައި އިން 19 ންޑާއާއި އަދި އެޖެ ތޯ ކަމެއްއްޔާ ކޮންޖެއެހެންވެއް

 

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

  ޔާ ކަންނޭނގެ ވިއްއޭ ދެންނެވިކެވިއް ނަށް  ތުންރައްޔިށް  ބޮޑައެންމެ  .ޕީގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި  އެމް.ޑީތުގައި  ޤައާދެ! ޙަޤީ

ރަން  ކުވެސް ފާހަގަ އަޅުގަނޑުހަގަކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  މީހުން ބަލައިގަތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާނިއްޔާ އެއްގޮތަކަށް ނޫ

  ނީ ބޫލުކުރަޤަ  އަޅުގަނޑު  ދައްކައިދެނީ  އޭގެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ން ރައްޔިތުއީއެ  ކަ.ކުރުމުގެ ވާހަގާއިމު  ޢަދުލުއިންޞާފު

  ލުކުރަނީ ބޫޤަ  އަޅުގަނޑުކަމަށް  ތިކަން ހުރި މިންވަރު ގައި ދަލިބުމު  އިންޞާފުގައި ވެސް ޢަދުލުތުއްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަރަ

އެ އެކަ ރައްޔިތުން  ބޭނުބޮޑަހާ  މަކަށް  އެންވަނީށް  އޭމާހެންވީ.  ކު ،  އެކަން  ކުރިއަށް  ންޞާދުލުއިޢަ،  އަށްރިތި  ފު 

ކުރެގެން ޓަކައި  ކުރާ އް ނޫނިވޭ  ދިއުމަށް  ބަލައިގަންނާވެސް   އަޅުގަނޑު ސައްކަތަކީ  މަރިހާ  ހު   ޔާ  ގަންނަ  ބަލައި  ،ނެ 

އެމް.ޑީ އެހެންނަމަވެސް،  ތެރޭމަސައްކަތެއް.  ދެއްކިފައި.ޕީގެ  ވާހަކަގައި  ހުރި  ތެރެއި  ރަނގަތަކުގެ  ނޫން    ން ޅު 

ގޮތުއެހަކަވާ ފާހަގަކުރެއްގެ  ގޮތުގައި  ކަމެ ވޭ  ގައި  ވަކިކަހަތެރެއިގެ  ތުންޔިރައް  ކީމަކަ  ފާހަގަކުރާ  އަޅުގަނޑުއްގެ    ލަ ން 

ވޯ އެއީ  ނުފޫކަމެއް  ފޯޓަށް  ވޯރުވުޒު  ނޫނީ  ހޯޓުން  ވަކިކަޓަމަށް  ދު  އިންކައި  ވާފެޞާހަލަ  ނަގަހައްޓާ  ހަކަ.  އް 



  

މުއްވަކި   ށް،ކަލަމިސާ ތެ   މަރެމީހެއް  ވެނި މި  ރޭގައި ދަތެއްގެ  ކައްގެ  ނިންމާނަމޭ.  ންތިމަތައް  އްންތަގެ  ބަލައި  ނާމެން 

ތެރޭގައިގަޑިއި  24،  ވެސްންމެކޮ އިންޑިއިގަ  48،  ރު  އެ  ހުންނަނީ  މި  ކަމެއް.  މިވެނި  ތެރޭގައި  ފު  ޞާ ރު 

މިސާލަވެފައިބޭނުން ރި،  ގެންވާޟް ކަށް  ނޭވަނީ  ވީނުވީއެއް  ވަނގިއްލިފަ.  ހިރަފަ.  ބޮޑު  ތިމަންނާގެ    .އްކެ ތަމަތާށް 

ގެއްލި ނޭނގި  ގެން ވީނުދަރިފުޅު    ކަމެއް   ނާފަތިކުރީ ސުންއިމެއް ތަޅަކައެއް  ރާލީމަ   ހުއްޓެއް ނެތެއްގައިދުނިޔޭ ވީއެއް 

އެހެންވީމާ  ތަކަށްއެއްގޮ ކަންތައްނޭނގެ.  ހުރި ކަންތައްތަކެއް. ވޭންދެނިވި  އެ  އެހެންވީމާ  ތަކެއް.، ވޭން  އެއް  އިލާއާ، 

އެކަހަލަ    ކުރެވޭނީ ސާސް ކަން އިޙް. އެން ހުރި ކަމެއް އެއީޑުވުށް ކަންބޮސްނާ ބަޔަކަށް ވަރަ ވިދޭތެރެ   އެކަމާ  ޔާއްނޫނި

ދިމާކަމެ ވަ  ކުއްލިއަކަށް  ،ކަށް. އެހެންވީމާމީހަވި  އް  ތިއްބަވާފައި  އިންމެއް ކަ  ވެނި މިކިހަމަ  ހޯދައިދީފާނަ ޞާގެ  މޭ  ފު 

ތިމަދޭދައިހޯތިމަންނާމެން    މެން.ންނާތިމަ ހޯންނާނަމޭ.  ތެރޭގަ   ތައްމި  އިދޭނަމޭދަމެން  އެއިގަޑިއިރުގެ  އެ  އެ  .  އްޗެހި 

ހޯޓުވޯ  އަންނަނީ ޢަ  ގޮތުގައި  ދުލުވެރިކަމެއްގެ ދުމުގެ  ހޯފާހަގަކު  އަޅުގަނޑު  ވޯޓު  ޢަދުލުވެރިކަމެއް ގަތުމު އިދަރަނީ.    ގެ 

އެކަމަކުނީއަންނަ ނޫނޭއެ  ގައި ތުޙަޤީޤަ  .  އެއްޗަކީ  އެއް  ޢައެ  ކަމެ،  ފުއިންޞާދުލު.  ،  ވިޔަސް   ށްމަކަ  އްގައިކޮންމެ 

ކަމެއް ވެސް    ށްކަމަ  ގައިކޮންމެ  ޓަކައި    ،ށްއަތްފޯރާފަށަ  ނަށްމެންއެން   ކަން ވެރިޢަދުލުވިޔަސް  ގެނައުމަށް  ހިސާބަށް 

ކޮށް  ޅުބަލައި އެ ކަންތައްތައް ރަނގަ  ތައްހިއެއްޗެ  އި ހުރި ދަތިތަކާއިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކަޞާފު  އިންޢަދުލު

ގައި އެއަށް  ތު ވާނެ ގޮތްތަކެއް ޙަޤީޤަކަން ފަހިޅުކޮށްގެން އެގަތައް ރަނތައްންއެ ކަ  ނަމަވެސް   ރި އަދި ހު  ހުންތައްގޮންޖެ

ހަމަ  ވެ  ގަނޑުއަޅު ނަކަމެތާއީދުކުރާ  ސް  ކަމެއްވީމާ  ވަކި  މަންފާތަ  ޓާފައި ގަހައްކޭ.  ހޯދާފައި  ކެ އެއިން  އެ  އް  އޭތި 

ކަދި ކޮންމެ  ނޫނޭ.  އެއެއް  އޮންނައުން  ވެސް  އެ  މެއްގައި  އެތައްތައްންކަންވާނެ  ހަމަ  މެންބަރުން    ތެރޭގައި  ކަމުގެ. 

ކަކަމަ މަޖިލިސް  ވިޔަސް،  ވިޔަސް،  މަށް  އަށް  ވެސް  ޣުމަޖިލިސްގެ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ފު  ޞާދުލުއިންޢަލަބިއްޔަތު 

އޮންނަ ވެސް  ކަމެއް  ކޮންމެ  ހަމަ  ގާއިމުކުރުމުގެ  އަޞާދުލުއިންޢަ ންވާނީ  ޕާޓީގެ  އޮތީލަބިޣުފު.    ކިޔާފައި ތީއޭ  އްޔަތު 

ޕާގެއް   ފުޞާއިންދުލުޢަ ގޮތަކަށް  މަސްލަޓީލިގެންދާނެ  ނޫނިޙަގެ  އެތު  ޕާޓީއަށް  އަންނަ    ފައިދާ  އްޔާ  ގޮތް  ހުރި 

ޓަކައި ނޫނީ    ގައި ޤައުމަށް ތުޤީޤަޙަ.  ނޫނޭ  ކަމެއް ނެ  ވޭއީ ޤަބޫލުކުރެތޭ ގޮތްވުން. އެފު ނެޞާއިންދުލުޢަވަގުތުގައި މި  

އި އެ  ވެރި ގޮތުގަދުލު ޢައޮންނަންވާނީ  އްޔާ އެކަން  ވެއްޖެ  މުކުރާށޭ. އެހެން ކަމަށްފު ގާއިޞާއިންދުލުޢަ  ނަށް ރައްޔިތުން

މަންފާއެއްންނަންއޮ އޭގެ  ފައިވާނީ.  ކަމެއްވީމަ  ގެ  ކަހަލަ  ވަކި  ވަކިގޮތަކަށް  އެ    ކަމެއްވީމަ ބައި  އަނެއް  ، ނެގިފައިދާ 

ނޫނޭ.  ދޫވެފައި   ހޯދައިގައައެހެނެއް  ނޫނީ  ތުމަދުލުވެރިކަން  ގާއިޞާއިންދުލުޢަށް  ކުރެވޭ  ކައި  ޓަ  މަށްމުކުރުފު 

 . ނީރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ  އެއީ ،ދުކުރުންތާއީއޭގައި   ހަމަޑުގަނމަސައްކަތްތަކަށް އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަތަކަށް  ޞަން ފުރުސުވާލުކުރަ ދެތިން ސުއަ  ،ވެސްއެދިފައިވާ  ވާލެއް ކޮށްލަން  ޅުގަނޑު 

ބޮޑު ކަމަކަށް މިއަންނަނީ ނުފޫޒު  ރަނގަޅުކުރުމުއްވި  ރެ ގަކުފާހަ ހަކައިގައި  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން. ވާބޭނުން   ގެ އެންމެ 



  

ހުއްޓުވު އަޅުފޯރުވުން  ދެން  އާމޭ.  މި  ދޭހަވީ  ވާހަކައިން  ޖޭންގަނޑަށް  ތެރެއިން  އްޔަނުކުރާ  ޢަ ސީއަށް  .އެސް.މުންގެ 

ވަކިފަރާތަ އެބައޮތޭ  ކުރުމުގެ ށް  މަޖިލީހަށް  މަރަ،  ބާރު  އެ އްޔިތުންގެ  އެބައޮތޭ.  ރައްޔިތުންގެ  މާހެންވީޖިލީހަށް   ،

.  ންގެ މަޖިލީހަށޭ އޮންނަނީއެ ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ރައްޔިތު  ރުވާނަމަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނޭ.މަޖިލީހަށް ނުފޫޒު ފޯ

މާނަ ކިހިނެއްތޯ  ތި   އޭގައި  ދަ؟ ކުރައްވަނީ  ކަމަށްމި  ދަތިވާކިހިނެއް އެ  ފާހަގަކުރެއްވީ    ތިވާނެ  ވާހަކަތޯ  ؟ ނެ 

 ؟ހަގަކުރައްވަނީ ތި ފާކަމަށްތޯކިހިނެއް ދަތިވާނެ  ގަކުރެއްވީ. ކަމަށް ފާހަޒު ފޯރުވަންޏާ ދަތިވާނެމަސައްކަތް މި ނުފޫ

 

   ން:ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

ބަލާއިރުގަޖުޑިޝަ  އާދެ! ބަޔަށް  ސަރވިސްގެ  މިސާލަކަށް  ލް  ޖުޑިޝަކީގައެ  ރިކަމާދުލުވެޢައި  މުޅި  ސަރވިސް  އި  ލް 

ގާނޫކޮމިޝަ ބަލާނުގެ  ނަގަހައްޓާފައި ދުލުވެރިކަން ޢަ  ތާއި ޙައުމީ މަސްލައިރު ވެސް ޤަނަށް  އޮންނަނީ.    ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކަން  ދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ޢަ   ސުލޫކީ   ، ތައްޠުރު ހޭ ޝަގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެތައްތައް މީހާޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

މަސްއޫ އް  ނޑުތަމިންގަ ވިޔަސް،  ވިޔަލިއްކަމަށް  ކަމަށް  ބާރުގެ  ޔަތު  އޭގެ  ރަނގަބައެ  ، ތެރޭގައިސް  ޅުކުރުމުގެ  އި 

، ތިމާއަށް އަދި ކޮންމެ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސް އާދެވެނީ އެއީ މަޖިލީހުން، މިސާލަކަށް މަޖިލިސް  ގައި. އެހެންވީމާތެރޭ

ކަމަށް ނަގާ  އެމީ   ތެރެއިން  ދެން  ޚިޔާލާވެއްޖެއްޔާ  ފާޅުކުރާ  މަސައްކަތާހާ  ކުރާ    ން ގެގުޅި  ކަންކަމާ  އެ  އި އި 

ނިއްޔާ މި  ދޭތެރޭގައި އެކަހަލަ މި ހިތްހަމަނުޖެހުން ނޫ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކާއި ކީގައެ ކަމާލު ންކަމާއި މުސްތަޤިއްމިނިވަ

މަމީ ހުރީމާ  ނުގެނަ  ކުރިއަށް  އުފެސައްކަތް  ރޫޚު  ކަމުގެ  ކަމަށްންދެވޭނެ  މާނައަކީ  ވެއްޖެއްޔާ   ދޭ  ކު  އޭގެ  ރާ  ދެން 

ކަން  ންކަގައި  ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތު   ހުރޭ.ތަކެއްއް ކުރެވޭނެ ކަންތަ   ،އްތަކެއްކަންތަކުރާނެ    ،ހުރޭކަންތައްތަކެއް  

މިސާލަކަށް    ތަކަށްނިންމުމުގެ އިޙްތިޔާރު އޮންނަ ފަރާތް  ،އެހެންވީމާ.  ސްދާނެއިކަން ވެސް އަކަން  ވެސް އެ  ކުރިއަސް

ފަނޑިޔާރު، ސުނަވަންދަން އަންޏާ  މީހަކު    އި ރުކަމާފަނޑިޔާމާއި  ޤާޟީކަ، ވަކި   ވަކިނައިރުގައި ވެސް ޕްރީމް ކޯޓުން 

ވަހުގެ  ދު 3، އެއީ ލަނީބަ ، ނޫނީ ކަމަކަށް އެދުނަސް މަކަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ފޯމެއް ލިޔަސްއެކަންޏެއް ނޫން. ކަ

ވޭ   ތެރޭގައި ކުރެ ދުވަހުގެ   15މަކަށް ވިޔަސް،  ރެވޭ ކަރޭގައި ކުތެދުވަހުގެ    7ވިޔަސް،    ކުރެވޭ ކަމަކަށް އަދި  ތެރޭގައި  

ކީއްކުރަންތޯ ގުޅަންވީ  ؟ އެތަނަށް އަހަރެން ގުޅާނީ ކާކާތޯ ؟ހަރެންގެ ކާކުތޯއި ހުރީ އަ ގަނށް ވިޔަސް ވެސް އެތާކަމަ

  އިން ސޫލެއްގެ ތެރެއެ އޮންނަ އު  ، އޮންނަ  އެދުވަހުގެ ތެރޭގައި    3އް، އެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭ ކަމެ  3ފުރަތަމަ.  

އޯކޭ  ނިމުނީމާ އެ  އެ  އެ  އެޖެކޮންމެހެން  ތިއޭނީ  ނޫތި.  ނޫންތޯ  އަދި  ޅާލައިގެގު  ށްކަމީހަ  ންތަނުހޭތޯ  ން 

އިގެން  ގުޅާލަ  މީހަކާ ނި  ވެނަނީ ތިމަންނައަށް މި ންމެ މީހެއްގެ ވިސްނުމަށް އަންކުރަން. އެ ކޮ  ން ށްލާފައި އެކަކޮއަވަސް

ޔާ ނޫނީއްޔާ ކަމެއް ކޮށްދެވުނު  ދީފިއް ތި ހަމަޖައްސައިން އެހެން ގޮތަކަށް އޭނަ ގޮތް ނޫތި އޮންއި އޭސްކޮށްލާފައަވަތި އޭ

އިމުކަ މީޙުގެ  މިހާރު  ވެސް  ދީގެއެ.  ނީނުހުންނަ  ގައިސާސް  އޮންއްޗެއް  އެ  ނަމަވެސް  ނުދީ  އަދި  ވެސް  ނަ  ން 

އޮންނަމަ ވެސް  ހަކަދައްކާލީވާ  އާ ރައްޓެހި މީހާ  ކަމެއް،   ތެރެއިން ސޫލުގެ  އު މިތިކަން  ތިހިން ނިއަނީ  ނޭ  މޭ ދު ތިކަން 



  

އަބުނީމާ   ގޮވެދިވެސް  އޮންނަ  އެ  ކަމެއް ހެ   ވަރަށްއޭނާ  ންމާލަދީފިއްޔާ  އެ ނިގޮތަކަށް  ތް ނޫން  ސް  ގޮތުގައި  ޔޮ  ގެ 

ކަމަށް  އެކަމެ ކޮށްދީފި  ގޮޤައް  ދާންވާ  ހަމަ  ގޮތުން  އިދާރީ  ނަގާފައި  ފޯމު  ނޫނިއްޔާ  އެހެން  ށް  ތަ ބޫލުކުރެވެނީ. 

ސާލަކަށް  މި  ،ވާ ގޮތަކީއިރުގައި އޮތް މިންވަރަށް ބަލާލަތު  ޙާމި ޤައުމުގެ    އި އެތީގަ  ންވީމާ، އެ އެހެ ؛ގެންދިޔަސް ވެސް

ނަނީ. ކޮން   އަންވެސް މި ބަލަނީ ކާކުތޯ އެއީ. ކާކުތޯ ލަނީ. ފަނޑިޔާރަކު ލާއިރުގައި  މް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު  ސުޕްރީ

ފިހެއްމީ  ކުގެ އަނެކަ  ، މީހެއްތޯ  ޕާޓީއެއްގެ މީހެއްތޯ. އަހަރުމެންގެ  ވިސްނުމާއި  ނީ.  ންނާހު  ކުރު ތޯ. ކިހިނެއްތޯ އޭނަގެ 

ބު ހަދާއަހަރުމެން  ގޮތަށް  ޕާޓީ ؟ ތޯނެނާ  ވަކި  ވާހަކައެއް މިދަންނަވަނީ  ނޫން.އެއްގެ  ބޮޑު  އާ    ވެސް  ކޮންމެ  ދެވެނީ 

ބުނާ    އެ  ބަޔަކު  ދެން އެގެ  މީހާ  ވީ އެމީހާ ހުންނަން  އެކީގައި. އެ  ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާނީ ކޮންމެ ވެސް  ޕާޓީއެއް ނޫ

ދޫކޮށްލަން މި  މީހާ  މިވެނި  މީހާއަށް  އެ،  ގޮތަށް  އެ    ޙުކުމްކުރޭ،ވެނި  މިހެކަން  ގެހާމީނޫނީ  ންވާން.  ތަކުގައި 

އެއްހެންވީމާއެ ނުފޫޒުތައް،  ގޮތް.އަންނަ  ކަލަ  އެއާ     ކަމަށް  ދެން  ނުކުރާ  މީހާ  ވަނީވިއްޔާ  އެއްގޮތަށް  އެއްކަލަ   ،

އެގާއިމެ  ލުވެރިކަންދުޢަނީމާ،  ރެވުގަކުފާހަ ނުކުރެވޭނެ  ކަ  އް  ފަނޑިޔާރެއް  މި  ނޫނީވިޔަސް،    ށްމަމީހަކަށް،  ވިއްޔާ 

   ވެސް ނުވާނެ.  ނުގައި ހުއްޓަސްޝަރވިސް ކޮމި ސަޑިޝަލްޖު

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެފަދަ   މި  ކުރުކޮށްލާނަން.  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާ ތަންކޮޅެއް  ކުރެވޭތޯ  ގަހަފާ  ؟ކިހިނެއްތޯރާނީ  ލުކުމަޢަވީ  ސާލަތެއް 

އަ  ކަމެއް  މި  ނުވަތަ  އުނދަގޫތަކެނުފޫޒެއް  ދިމާވެދާނެއިސްގެން  އެގޮޅުގަނޑައަ  އޭ،އް  ފާހަގަވީ  ންގެ  ރައްޔިތުތަށް.  ށް 

ދަގޫތަކެއް  އުނ  އޮންނަ ގޮތަށް އޮތީމާ   މިސީގައި  އަސާނޫނު، ޤާގައިއްޔަނުކޮށް، ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނުޢަމަޖިލީހުން  

ކުރިމަތިވުމު މަސަ ފުއްކަތަށް  އެބައޮގެ  އުތޭރުޞަތެއް  އެފަދަ  ދެން  ކުރިމަތިވެއްޖެއްގޫތަދަނ.  ކިހިކެއް  ތޯ  ނެއް ޔާ 

 ކުރާނީ.  މަލުޢަ
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ތޯ  ވޭ ކީގައި ވެސް އުޅެއެ   ފިން މި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި. އަޅުގަނޑުމެންނާކަމެއްގެ މި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ދުވަހު އުޅެ

ވިސްނުމުބެލު ހުންނާނެމުގެ  އުޅެފައި  ތެރޭގައި  ދަން  .ގެ  މިސާލެއް  އެދެން  ޖެރޓާ ނަވަންޏާ    ވަކި ރަލް  ނެނީ 

ފަހަރަށް އެ ދޮރުން ވަދެ ދަންނަވަންތޯއޭ، މިއީ މިހިން    ވީމާ، ދެވަނަ ށް ރިމާކްސް ދެއްކައެއްގައި ވަކި ގޮތަލަމައްސަ

ބިތެއް  އް ސާލައެ އްސަޔާ މި މަ މިހިން ވެއްޖެއްލާފަށް،  ޚި  ގާނޫނަކާ  އެވެނި  ،ލާފަށްޚި  ގާނޫނަކާ  މިވެނި  އްޔާފިންމައިނި

ބައެއް  ނަވަނީ.  އެކީގައޭ ދަންލާސްތެރިކަމާޚްހަމަ އި  ،ދަންނަވަނީއެ  ނެ.  ންނާކޮށްފައި ވެސް ހުކްސް ބަދަލުރިމާ  ނުވާނޭ.

ދެންނެވީމަ،  ބޭފު އެހެން  ނަޒަރުގައި  އެޓާޅުންގެ  ޖެނެދެން  ވަޒީރަކު  ވީމާރަލްރނީ  ވެދަން  މާވީނޫނީ  ސް  ނަވައިގެން 

ފަހަރަށް   ދެވަނަ  އޮތްވާ ދެން ނިންމާފައި   އެހެންޒަރުގައި . އަނެއް ބަޔަކުގެ ނަނެތިބޭމީހުން ބޫލުކުރާ ޤަނުވާނެ ކަމަށް 



  

،  . އެހެންވީމާ މިސާލަކަށް  މަތިވީ ޒީރަށްވުރެ ވެސް  ބޫލުކުރާ އެ އަދި މާ މަތިވީ. ވަޤަގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް  ގޮސް

މާރަނލުކުރަނީ  ބޫޤަ، އަޅުގަނޑު  މާ. އެހެންވީޖެކަތްކުރެވިއް މަސައްދުވަހުވަރަށް   މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އުލެއް  ހަގަޅަށް 

ކުރެވޭ  އޮންނާނެ ދެން  ކަމަކަމަށް.  ކިހިނެއްތޯ    ދިމާވީމަކަމެއް    ދެން  .ށްނެ  ނޭނގޭ  ނޭނގިއެއް  ކަމެއް  ދިމާވާ 

ހަށަންބަނދެގެން އެކީ  ކެތްތެރިކަމާ  ދޭތެރޭ  ހުންނާނީތޯ   ހެން އެ  ގައި  އެއާއި  އަނެއްކާ  ނޫނިއްޔާ  ދެން  ވެސް  ގައި 

ކަންނެއްކިހި ބަ   އެ   ،ރަނީތައްކު ތޯ  ދެން  ލާނީއެއް  އުފައްދައި އު މާހަ  ޅު ގަރަނ.  އޭލެއް  ތެރޭގައި ގެން  ށް  ރަނގަޅަ  ގެ 

   ކުރިން.މި މައްސަލަ ހަނދާން ނުހުރޭ ހަމަ  ން. ނޭތޯ ބަލާނަމުގެ އެ ގޮތެއް ފެގެންދެވޭތޯ ބެލު

 

 އްކެވުން: ދެކަރިޔާސަތުން ވާހަ

އެ    ،އްގެ ގޮތުގައިރެބާ ފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު  ޞާއިން ލު ދުޢަމި  ން އަޅުގަނޑު ކޮށްލާނަން  ވާލެއްގެ ގޮތުފަހު ސު

  ފެނޭ ވަރަށް ގިނައިން މި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް    .ންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހަމަޖެހިފައޮ  ތަށް މި ފަހު ބަހެއް ބުނާގޮ

ހުކޯޓުތަކުގަ ފައިންއި  ގެނަ  ކޯޓުން    ކޯޓުތަކުން  މަތީ  ންގޮސްލްތައް  މައްސަލަ ސުޕްރީމް  ފަހުއާގެންދާ  މި  އަދި  ން  . 

ޅައިގެން  ހަކުރާނެ ގޮތެއް ހުށަ ޙުލާޞްއި  އްތަވެ، ކޯޓުސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްކަދެކެވުނީމާ  ހަކުރާ ވާ ޙުލާޞްރީ އިޖުޑީޝަ

 ؟ނެ ކަމެއްތޯކުރެވިދާޒަރު ފެނުނު. މި ކަންތައްތަކަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިއަށްދިޔަ މަން
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ރީ،  ނުންހުވިސްބޫލުކުރާ  ޤަ  ނެވިން އަޅުގަނޑުރިން ދެއްޑުކުއަޅުގަނ  ން.ވަރު އެއީ ރަނގަޅެއް ނޫއަޅުގަނޑު އެހާނޫން.  

އެބޫލުކުރަޤައަޅުގަނޑު   ވެސް  ކޯޓުން    ނީ  ދަށުން  ސުޕްރީމް  ނެރުއްވި ރޫލިންގެ  އޮތްބަ  މި އެ    އި އި މީގަ ވެއްޓިފައި 

ޖުޑިމިފައި  އޮވެ ކޮމިޝަނުގެ    ސަރވިސް  ސަރވިސް ވީގަޅުވާންރަނ ތުގައި  ޙަޤީޤަތެރެއިންނޭ  އެޝަލް  ޖުޑިޝަލް   .  

  ޝަލް ތެރެއިން ޖުޑި  ދެން އޭގެ  ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް އޮންނަނީ. އޮވެފައި ންނަ ޖުޑިއޮތެރޭގައި    މިޝަނުގެކޮ

ރަނގަޅަށް  އަވަހަށް    ތްތައްޢަނޫނިއްޔާ ޝަރީސް،  ރުން ކަމަށް ވިޔަކު ރީނުތަމް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެހޭނީ

ނިޒާ ގެހިންގުމުގެ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ތެރެއިން  ބަ   ދަށު  ހުންނަނީ.  ންދިއުންމުގެ  މި  ކޯޓުން  އެއީ  މައްސަލައެއް  ލާ 

ވިޔަސް  ސުޕީރިއަ ކަމަށް  ކޯޓުން  އަދި ނޫނިއްޔާރ  ވިޔަސް    ކަމަށް  ކޯޓަކުން  ކޯޓުން  އެހެން  ހައި  ވިޔަސް  ކަމަ،  ށް 

ބަލާފަ ހުއްޓާ ވެސް  ބަލަބަލާ  މައްސަލައެއް  ތި މައްސަ އެ    އި  ފައިލު  ކިޔާލައިގެ  ދޭށޭ  ފައިލު  ނަގަ   އެ    ، އިގެންފައި 

ކޮށް  ލަމުން ދަނިއް އެއަށް އެ ބަތުގެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެންނަ ޒާޑައަޅާފައި އޮކޯޓުން ބަލަން ކަނށު  ދައެއީކީއެއް އެ  

އެއީ ކުރެވޭނެގުން  ކަމެއް  ކީ  އަޅުގަނޑު  ނެ  ނުކުރަންޤަކަމަކަށް  ކިހިނެއްހޭ    . ބޫލެއް  ތީ  ތިތި  ށޭ  ބަލާދީތި  ބަލަނީ. 

އެއަތަށް.    ންނަމަތި މަ ންމީހު  އެއީކީ  އެ  އޮންނަންވާނެ  ބެލުމުގެ  ނަށް  މި  ޔާރު.  އިޙްތިއްސަލަ  ހުންނަ  މި  ބެލުމުގައި 

ނޫން   ކަމަށް ރަނގަޅު  ހުންނަ  މި   ކަންތައްތަކެއް  އެއްޗަ  ވެއްޖެއްޔާ  ގަކީ ދެންނެވި  މި    އެ ޏާ  ންޖެހެންހަދައިދެއް  ވާ  



  

ހަދަންވިއްގަ ފަރާތުން    ޔޭ. ކަމާވާއިދެއް  ހަބެހޭ  ދާ މިސްރާބު    ލަ ހުއްޓާ އެބަލަބަ  ވިއްޔޭ.ދަންހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް 

ތިބޭ ތިބޭ  އެހެން ތަނެއް  ،ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އެތާނގައި  އިވިގެން  ކަށް ފެނިގެން އޭބަޔަގައި    ދޭށޭ ފައިލް. ނައަށް 

.  ތިޔާރު ޚްއޮންނަ އިދެވިފައި    ށްންނަފަނޑިޔާރު ؟ވަންކަންގެ މިނިކޮބައިތޯ ފަނޑިޔާރު ،  މުގައިއް މައްސަލަ ބެލުއީކީއެއެ

މިނިވަންކަން   ގައި ދޭތެރޭ  ގައި އެ މައްސަލައާސްނުމުވި،  ގައިސިކުނޑީނަގެ  ފުރަތަމަ އޭ؟ ންތޯނޫ  އްލުނީ ގެ  ،ކޮބައިތޯ 

އޮން  ނީ.ވެގެންދާހިނެއްތޯ ދެންކި ތަނަކުން ލާރިތިޔާރު.  ނަންވާނެ އިޙްއޭނައަށް  ކުރާ  މެކައިގެން  ނަގަގަނޑެއް  އޭނަ  އް 

ހުށައްޔާ  އްޖެވެ  ކަމަށް މައްސަލައެއް  ބަހަޅަންވީއެ  އެ  ފަރާތަކަށް.ލަނޫންތޯ  އޮންނަ  ،  ދާނެގެއްލިދުލުވެރިކަން  ޢަ  ން 

ކަމަގެއްލިގެން   ޖުޑިޝަހިނގައިދާނެ  އެ  ނޫނިއްޔާ  ވެސް  ލްކަށް.  ކޮމިޝަނަށް  މީހަޙުއި  ސަރވިސް  ވަކި  ކު  ތިޔާރު 

ންޏާ  ބޫލުކުރެވެޤަމަށް އެ  ކަ  ގޮތަކަށް ކަންކަން ދާގަޅު ނޫން  ރޭގައި މި ރަނދޭތެ  ރަކާޔާ ފަނޑިވެސް އެ  ޅިޔަސް  ނޭހުށަ

އި ބެލުމުގެ  ބަލަމުންދާ    ތިޔާރު ޚްއެކަން  ހިނގާ  ކޯޓަކުން  އެއް  އެހެންވީމަ،  އަނެއް  މައްސަލަވެސް.  ފައިލު  އެއްގެ 

ނަގައި  ކޯޓުތަކުން ރަ  ގެންކޯޓަކުން  ދަށު ށްރަށުގެ  ކުރާ  ކޯޓުތަކު   ނޫނީ  ކޯޓުން އެ  ން  ހައި  މައްސަލައިގައި  މައްސަލަ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިގެން އެކަން އެހެން    އިގެ ފައިލު މައްސަލަ ން ބަލަމުންދާކޯޓު  ނިއްޔާ ހައި ނޫފައިލް ނަގައިގެން

ކަމަ  އެއީޤަށް  ކަކުރެވޭނެ  ނުކުރަން.  ނިންބޫލެއް  ފަހު  އަމުން  ކޯޓުތަކުނަނީން  ދަށު  މައްސަ  ނިންމާ  ދެން  ން  ލަތައް 

  އެ   ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށްއް  ޓުން ނިންމާ މައްސަލައެކޯލަ. ބަލަންވީ. ދެން އެ   މައްސަހުނު މަތީ ކޯޓުން ބެލުމުގެ ޖެ

ބަލަންވީ.  ލާގައި ޙަ އެ މަރުގޮސްގެން ގެންވެސް ގެންދަންވީ.    މް ކޯޓުސުޕްރީވެންޏާ ވެރަފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކަށް ބު  ދެ

އެ މައްސަލަ  ލައިއެ މައްސަ  ދާޅުވާންވީވިބަލާފައި   ރަނގަމިހިން  ގައިއިރުވިބެއްލެ ގައި    ނިންމަވާފައި ޅެއް ނޫނޭ  މިހިނޭ 

ދާނޭ  މިއެއް ނުން. ބަލައިދޭށޭ މައްސަލަ. ނިންއިތުރަށް ބަލަންވީ  .ނޭގަޅެއް ނޫހުރެ ރަނ   ނި ސަބަބަކާ ރި ގޮތް. މިވެހު

ވަކި ޙުކުމެއް ނެރުއް ރަނގަވެސް. ނޫނިއް   ފައި ވާނެރުއްގޮތެއް  ދާނޭ.  ވިވާ ގޮތަށް ވެސް ބެއްލެ ނޫނިއްޔާ  ނޫން  ޔާ  ޅު 

 އެއްޗެއް  ރަނގަޅު  ކީއެއް ގެންދިއުން އެއީއެ    ގެންގޮސް އޭގެ ގެންދާގެން ފައިލް ނަގައި މަވަންވީ. އެކީ ނިން ސަބަބުތަކާ

 .  ކަމަކަށް ނުބަލަން

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބޮޑަށް ޝުކު  ދީފައި  ފުރުޞަދޭތީވެ  ކަށް އެއިން އަދި ފުރުޞަތަލީ ޙުސަ ރު ޢަ  އިތުންރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެވަރަށް  ތެއް 

  .ންލާނައިމައަޅުގަނޑުމެން ނިން

 

 ން: ކެވުދެއްއިން ވާހަކަޢަލީ ޙުސަ ންބަރު ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ށް   ކަމަލު ތަކުރާރުވެފައި އޮތް ހަރެއްގައި ވެދާނެ މި ސުވާ ފަ މި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ މި އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން، ދެން

ތަވެސް އޮ.  ކަމަށްކުރާރުވެފައި  ޖަވިދާޅުވަ  މުއްޔާވެއްޖެ  ވެއްޖެ  ސުވާލަށް  ތި  މިހާރު  ނގޭތޯއި  ފީމޭވާބުދީންވީ   .



  

މާއް  141އަސާސީގެ  ޤާނޫނު މިވަނަ  ގާއިމުކުރުމުގެޞާއިންދުލުޢަންނަނީ  އޮ  ދާގައި  ބާރުތައް    ފު  އެންމެހައި 

ކޯޓަގެންލިބި ސުޕްރީމް  ކޯޓަވަނީ  ހައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގާދި  އަށާއި  ށާއި  ކޯޓުނޫނުގައި  ހަމަ  ތަކަށޭ. އަޅުގަނޑު  ދަށު 

އަންޑަ ބޭނުންކޮށްލައިންރމީގައި  ބާރުތަކޭ  ލަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް    ތޯ.އިނގޭ  އެންމެހައި  ވަކި  މިއަކު 

ވާހަކައެއް އެން  މަސައްކަތްތަކުގެ  އިނގޭތޯ.  ނެތް  މިއެއް  އެއް  ބާރުތައްއެ  އެހެން  މެހައި  މެން  ނޑުއަޅުގައޮތްވާ  . 

  ޙު ލާ ޞް ކަށް އިޓަކައި ގާނޫނަ  ވުމަށްޢަޖޫން އޮތް ގޮތަކަށް ރުދެން ކުރިދުވަހު  ކަށް  ދާދި މިދާ  ންންގެ މަޖިލީހުރައްޔިތު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތް، މި  ، މި  މި ޖުޑީޝަލްފުގެ ބާރުގެ ތެރެއިން  ޞާއިންދުލުޢަގެނެސްފައި މިބުނަނީ މި  

މައިދާ ސަ އެޑްމިނިސްޝަލް  ޖުޑީމަސައްކަތްތައް    ހައިމެއެންސައްކަތްތަކުގެ  ރީ  ޖުޑީޝަލް  ރވިސްޓްރޭޝަން   ،

ދަށުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީ  ފައި އެއީ ވާލުކޮށްޙަ   ނާޓްރޭޝައެޑްމިނިސް .  ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

މިހެ  141އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ،އެހެންވީމާ މާއްދާގައި  ރަވަނަ  އޮތްވާ  މައްޔިތުން  މިހެޖިލީހުން ންގެ  ފާސްކުރީމާ،    ން 

   އި ކިހިނެއްތޯ ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ.ދޭތެރޭގަ މާކަމި

 

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ  ސާވީ ދުއަޙްމަ

ހަމަ  އޭގައި  ބުނަނީ  ޙަ ޞަރީ  އާދެ!  ބަހުން  ގާއިޞާއިންދުލުޢަ  އެންފު  ބާރުތައް.  މެމުކުރުމުގެ  ފު  ޞާއިންދުލު ޢަހައި 

ހުންނަ ކޯޓުތަކަށް އެއީ ދަށު    އި މި ދާއިރާގަޢީ ޝަރު  ، ކޯޓުތަކަށްއަކީ   ބަރުތައް. އޭގެ މާނައިހަ ރުމުގެ އެންމެގާއިމުކު

ކަމަށް  ޓުކޯ ވެސް  ސް ވެވިޔަސް    ވިޔަސް  ކަމަށް  ކޯޓު  ކަމަށް  ޕްރީސު  ހައި  ކޯޓު  ހުށަހެމް  ވެސް  ފައި  ޅިވިޔަސް 

  ހޭ ކަންކަން ކުރަންޖެ  ޓަކައި  ދިނުމަށްށްދޭ  ފު ގާއިމުކޮޞާދުލުއިން ޢަލުވެރިކަން ނޫނިއްޔާ  ދުޢަމައްސަލަތަކުގެ    ހުށަހެޅޭ

ބާރު ކަކުރުމުގެ  ވެގެންދާނެ  އެކަން  ބާރެއްގެ ގޮތުގައި  އޮންނަ    އިބެހިފަ  މި  ޝަން ކޮމި ސަރވިސް ޝަލްޖުޑި  ށް. މަ 

ފަނޑިޔާރުންނާ ބަޔަކީ  ހު  އެއް  އޮންނަ  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަތައް  ށަހެޅޭ  ބެހޭގޮތުން  ފިޔަވަޅު    އި ބަލަޝަކުވާތަކާއި 

ބަޔައަނެއް   .އެއްބައިމުގެ  އެޅު އެ  މި  އިހުން  ކީ  ދާއިރާ  ކަ  ރުމަށްކު ޙުލާޞްނަ  ކުރަންޖެހޭ  ންތައްތައް  ޓަކައި 

ރައް   މަށްރުނގަޅުކުރަ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށާއި  މަޖިޔިތުންޓަކައި  ލަގެ  ހިމެފާދިނުން.  ލީހަށް  އޭގައި  ފައި  ނިދެން 

ގޮތުން  ގޭގެ ކަންތައްތައް އިދާރީ  ނޑިޔާރު މި ދާއިރާގެ އެ މި ފައަނެއް ބަޔަކީ   ، ގާނޫނުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަނަންއޮ

ކުރަން  ރަނގަޅުކުރުމަށް ވާކަންތައްތަކެ  ޖެހޭޓަކައި  ގާއިމުކުރުޞާއިންދުލުޢަނީ  ބޫލުކުރަޤަގަނޑު  އަޅު  .ހަކައްގެ  މުގެ  ފު 

ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެކޮމިޝަނަ  ބަޔަކަށެއް  ނުވާނޭ. އެހެންނަމަކަށެއް ބެހެ އަ ކަށް  ގޮތުން  އި  ،ވެސްވިގެނެއް  ދާރީ 

ރަކަންކަން އެ  އި ޓަކައި  ށްމަނގަޅުކުރު  ކަންކަން  ކުރުމަށްޙުލާޞް  ކުރެވޭ  ފޮ  އީ އެ  ޓަކައި  ންސުރު  ފަތްއަދި 

ލަތްތައް  ޞީ ނެ ވަކަމަށް ވިޔަސް، އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ ލައްވަންވައްޒަފުން  ށް ވިޔަސް، އެތަނަށް މުންޖެހުނު ކަމަންނަގަ

ޖުގުޅިން  މިޝަކޮ  ރވިސްޑިޝަލް ސައެ ޖު  ބަޔަކީ  ނުމުގެއިދިހޯދަ ހަމަ  ނިސްޓްރޭޝަނަކުން  ޑިޝަލް އެޑްމިގެން ހަމަ 

އަޟު ރަޢާތަ  އެއަކީ ކަންނަވުމެއް  ނޫނޭމެ  އެއީކީއެއް ޟުތަޢާރުއެ  ވީ  ނެންދެމި  ،އްތަފާތެ  .އް  ނޫން  ކަމެއް    ވާ 



  

ގާއިޞާއިންދުލު ޢައޭގެ އެކަންކަމަކީ    ކުރާ ގޮތުގައި.ބޫލުޤައަޅުގަނޑު   އެޅޭފު  ނޫން. އެކަން  މުކުރަން    މަކީ ކަހުރަހެއް 

ދާކަށެއް  ކި ގޮތަކަށް ކަންކަން ގެންވަ  . ބޫލުކުރަނީޤަރުމަށް ލިބޭ ފަހިކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ގާއިމުކުފު  ޞާއިންދުލުޢަ

މިނޫނޭ ރަނގަޅުކުރުމަށްއުޅޭނީ.      ކުރަ  މިއުޅެނީ  ކަމެއް  އެހެންވީޓަކައި  އެ މާން.  އެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަ،    ންކަން 

ންޖެހޭ ކަންކަން  ތެރޭގައި އެ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަ  ރެވޭ ކަންކަމުގެކު  ޓަކައި  މަށް ކުރުޙުލާޞް އި  ،ރެވޭ ކަންކަންއި ކުޓަކަ

 އް ނުކުރަން.  ޤަބޫލެ  ށެއް އަޅުގަނޑުކަމަކަ   އްށުއެރުމެއް އަންނަ ކަމެފު  އެއީކީ މަ ކީ ވެސް ހަމަކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  ،  އެހެންވީމާސާބުން މި ނިންމާލީ.  ހާހިވިއު މިރން އިންޓަމެގަނޑުޅުއަމަދު ސާވީ  އަޙްރިއްޔާ  ޑަށް ޝުކު ވަރަށް ބޮ

އިން އިންޓަ ކުރިއަވިއު އަރ އިތުރަށް  ވަޑައިގެން ދެއްނީދަ  ކުރިއަށް ށް ދިއުމަށް ޓަކައި  ޅުގަނޑު  ޓަ.  އި  ކަވި ކަމަށް 

ބޮ މިއަދަށް  މެކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ޝުޑަށްވަރަށް  ހަމަޖެ  ސާވީއާ ން  އިންކުރަން   ނިމުނީ. އިތުރު  ވިއު މިރޓަ ހިފައި 

އަޅުއު ވިރއިންޓަ ނެގަނޑުއެއް  ހަމަޖެހިފައެއް  ގޮތަށް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  އެހެތްމެން  ހަ.  އިންޓަ މަންވީމާ،  އަށް  ވިއުރ 

.  މެއް ދެންމެ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަންކުޑަ ކަ  ންވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެދެއްއިގެންވަޑަ

މިއަދުއަޅުގަނޑު ނިންމާފައިމެން  އެބަ  މު  ޢަލީ  ހާޒިރުނުވީމަ  ޙައްމަދުވޭ    ނުވެވޭނެ ބައިވެރިގައި  ވިއުރއިންޓަމަނިކު 

އެހެންނަ އޭގަކަމަށް.  މައްސަލައެއް  އިދާރީ  އެމަވެސް،  ފާހަގަކުރެވޭއި  އިދާރާ   އެއީ.  ބަ  ފަރާތަށް ން  އިމަޖިލީހުގެ    އެ 

އިންޓަ ޚިދުމަތް   .ނުވޭފައެއް  ގިއެންއަކަށް  އުވި ރމިއަދު  އެ  މިވާތީވެ.  ނޑާލާފައިދުކަމެ  ފޯނުގެ  ގުޅިގެން  ޚިދުމަތް  ހާރު 

އިންޓަ  ބައި ވިރފަރާތުން  އެދޭވެރިވާއުގައި  އަޅުވެތީ ން  މެންބަރުންގެ    ހަމަ  ގޮތަ ގަނޑު  ހުރި  އެކަން  ވިސްނުން  ކަށް 

ފަރާތަށް  އެ  އިދާރާ ގިންއެ  ގެންދާނީ.  އެބަ  ކަމަށް  ނުވާ  މަޢުލޫމާތު ފައި  ފުރުޞަތެއިން  އަޅުގަނޑު  ދޭ.  ށް  ހާނަޖީއް   

 އަރުވަން.  

 

 ހަދެއްކެވުން: ވާ  ނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދުހިން

މުއްޔާ ކުރިޝު އެކަހަލަ  ބޫލުޤަ  ނޑަށްއަޅުގަ  .އްރިރުޤަ  ޕާސްއަކުން  ރއެރާކުރެވެނީ  ނުވާމެސެޖެއް  ހަމަ    ނަމަވެފައި 

 ހެން.  ފުރުޞަތު ދިނުން ރަނގަޅު ގޮތަކީ 

 

 ކެވުން: ން ވާހަކަދެއްރިޔާސަތު

އެގޮ  ގެބަރުންންމެ ހުރީމަ  ވިސްނުން  ދޭނީއަޅުގަނޑުމެން  ތަށް  ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތެހަމަ  އަ . އަޅުގަނޑު    ރުވާނަން އް 

 . މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުއިއްޒަތްތެރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

 



  

 ވާހަކދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ރު ޙަސަން ންބަމެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ވިސްނުން ވެސް    ގެޑުގަނޅުއަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އިދާރީ މައްސަލައެއްގައި    ގޮތަށް ފާހަގަކުރިއެ    ޖީހާންހުރީ    ހަމަ 

އެ   އެ އެންގުމަނެ  ށްއަބޭފުޅާމަޖިލީހުން  އިބޭފުޅާ  ކީ  މެދުރންޓަ ގެ  ގެއްލެން  ގޮތުވިއު  ސަބަބެއް  ގައި  ވެރިވާންޖެހޭ 

ނުކުރަޤައް  ޑެނއަޅުގަ އެހެންވީމާ،ންބޫލެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު    .  ފުތާވެސް  އަލުން  ދެއްވަން.  އީދުކުރަނީ  ރުޞަތު 

 އްޔާ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއަ.  ކުރިއްޔާޝު އެގޮޅުގަނޑުމެން  ކު ހެންވީމާ،  އެންމެގައި    ށް ރިއަތަށް  ދެން  ނިރ އިންޓަދާނީ.    މާލެވުނީ ންވިއު 

ސާވީ ނަންފްތަދަ/އަޙްމަދު  އ5295ަބަރު  ރު  މީޅުގަނޑު.  ދެން  ހަމަ  ވެސް  ކު  ގެމެން  އިންޓަރިން  ވިއު  ރ ފުރަތަމަ 

ތަޅުނިމުނީމަ މި   ފެނަން  ބޭފުޅުވަޑަނިމަށް ފޮނުވަން  ފާޤުން  އިއްތި  އެހެންވީމާ،.  ންދެދެއްވުން އެ  ޓުވޯން  އިގަންނަވާ 

ން މެން ދެ، އަޅުގަނޑުންވީމާއެހެ.  ތަށްގޮ  ނުވާމަށް ފޮމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ތަޅު  ހުރިހާ  ހާޒިރުވެ ތިބި

ފާފަރުމިޑިޑޭޓު  ކެނ  މިއިންއި  ނަންބަރުގަ ވަނަ    5ނީ  ށްދާކުރިއަވިއު  ރއިންޓަށް  ތުރައި އިންޓަތު    ވިއު. ރ އިޒްގެ 

ފާއިޒްލައިކުޢައްސަލާމްއަ މިރުފަތު  އަޅުމް  ކިޔާލީ އަށް  ކޮމިޓީ  ންގަނޑުމެ.  ސަޝަޖުޑީ  މި    ކޮމިޝަންގައި   ރވިސް ލް 

ތެރެއާންމު ހުޅުވާލިހަކު  މީ  ންއިންގެ  ހުޅުޢައްޔަންކުރުމަށް  ކު  ފަރާތްތަކާ ވެ  އިވާތީރިމަތިލާފަވާލުމަށް    ކުރިމަތިލާ 

އަޅުޓަކައިކުރުމަށް  ވިއު  ރއިންޓަ އިންޓަގަނޑު.  މި  ގެވިރ މެން  ގަވާއިދު  ންދާއު  މަޖިލީހުގެ  ވަނަ    201ގެ  ގޮތަކީ 

ވެސް  ކަށް  ރިހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަ ފުޠުރު  ޝަމުގެރުމުގައި މަޤާވިއުކުރޓީން އިންޓަ ކޮމިންކުރޭ  ގެ )ނ( އެބަ ބަޔާއްދާމާ

ވަތަ   ނުކަން ވާންކަށް ލިބިގެމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ މީހަޤާ އެ މަ ، އެ މީހަކު ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ނޫންކަންމަކަށްމަޤާ އެ

އިދާރާއަކަ  ،ނޫންކަން ހުރިއެ  ތަޖުރިބާއެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ގުޅޭ  ދާއިރާއަކާ  އެ  ނޫންކަންށް  ނުވަތަ    އެ   ،ކަން 

އޭނާ ކުރިއެ   އެއްގެއިރާދާ ޢާރުމަށް  ތަޞައްވުގެ  ތަޢާރުފުދިނުމަށް  އިބެހޭގޮތުންނާރާ  އްމު  އަމިއްލަ  މީހެއްގެ    10  އެ 

ފުރުޞަތެޓުމިނި އެ ގެ  ފު  .މަށްކަ  ނެރުވޭއް  ފުރުޞަތެޓުމިނި  10ރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  އެރުއް  ގެ  ވުމަށްފަހު  މިރުފަތަށް 

  ކަށް މެންބަރަ   މަ ކޮންމެހަ  ތެއްގެ ފުރުޞަޓުމިނި  10  .ލިބޭނެ   ތުރުޞަސުވާލުކުރުމަށް ފުތެރި މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތް

އަޅުގަނޑު   ދެން  ޓަކަމަޢުލޫމާލިބޭނެ.  ކުތަށް  ދަންނަވާލަން  ސު ރަކުންވަރިއަށްދާއި    ގޮތަށް   ގެންދާމުންވާލުކުރަ 

 ގެންދާނީ.  ށްކުރިއަ ގަނޑުމެންއަޅު

 

 ހަކަދެއްކެވުންފާއިޒް ވާ  މިރުފަތު

އަން އު ވިރއިންޓަ މި  ށް  ނޑަގައަޅުކުމުއްސަލާމް.  ވައަލައި  ފުރުޞަތުއަށް  ބޮޑަށް  ދެ  ނަން  ވަރަށް  ޓަކައި  ކަމަށް  އްވި 

އަ.  އްޔާޝުކުރި ތަ  ގެ ޅުގަނޑުދެން  ދަންނަވާ uޢާރކުރު  އަޅުގަ  ކަމަށް  ފެއް  ކުރިންވަންޏާމު  ނު  ނޫގާވެސް   ނޑަކީ 



  

ދާއިރާއެއްގަޛުތަންފީ މަސައްކަތްކުކުރާ  ވެސް  ފުރުޞަގެ މުރުއި  ލިބިފައި  އަތު  ކަންތައްތައް  ދާ   މި  ދި  ހުރި  އިރާގައި 

ކަމަށްވާޤުޝަޢުވެސް    ބަދު  އަށް ކުރުމަޙުއިޞްލާ މީހެއް  ހުންނަ  ލިތީއާވެރިކަން  ފުރުޞަތު  ނޑު  އަޅުގަ  މަނީބުއެކު މި 

ރިޒަމް  ގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޓޫމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭރަމުން އަންނަ  ކު  ވެސް  މިހާރުށް އަޅުގަނޑަދެން . ކުރިމަތިލީ

ޗައިވި  ރާދާއި އަދި  ޕްރޮޓެ ޔަސް  ވެސްލްޑް  ވިޔަސް  ސަރވިސްގައި  ޅުގަނޑު  އަ  ކްޝަން  ޕޮލިސް  ކުރިން 

ބަލަޑަކުދިން.ޑީގައި ކުގައި އެފް.ސީ.ޕީމަސައްކަތްކުރިއިރު މަގެ މައްސަލަތައް  ވެ އަދިވެސް  ވާތީށް ހަކަމީކުރި  ތްއްކަސަ ން 

އެޅުއަ ތަގަނޑު  މީހުން  ރޮނގުން  ލި  ފުރުޞަތު  ސާބަވަރަބޭމްރީނުކުރުމަށް  ހިލޭ  ހަމަ  ބައެއް  ކުން  ވެސް  ހަށް 

މީގަށުރަށްރަ ވެސް  ކުދިނުކޮތަމްރީ  ހުން އި  ޓީޗަރުންނާއި  މަސައްންނަލެނިވެރިބެއަދި    ންނާށްދީ  ވެސް  ތްތައް  ކަށް 

މާކެ  އިތުރުން   އޭގެ   .ނީދަ  ދެމުންކޮށް މި  ދާއިޓިއަދި  މެނޭންގ  ދެއެހެންވީ  .ޖްމަންޓްރާ  އަޅުގަނޑުގެ    ންމާ، 

ދާއިރާޓް  ސްއިންޓްރަ އެ  ވެސްހުރޭ  އެ  އެހެންވެ .  އަށް  މަސައް މީ  އި އިރާގަދާގެން  ބިނާކުރުމުގެ    އޭގެ   .ކަތްކުރަންހުން 

އަޅުތުއި އަގޮތު  ލުކުރާބޫޤަގަނޑު  ރުން  ކޮންޓްގައި  ސަރވިޖުރިބިއުޝަން  ޅުގަނޑުގެ  މި  ޑީޝަލް  ކޮމިޝަންގައި  ސް 

  ރަމުން ޓްލީ ކު ޝަނޭވަންޏާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޕެމަށް  ވާކަށް  ބިއްޖެ ކަމަޅުގަނޑަށް ލިތައް އަލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުހުޅުވާ

ސަރވިސް ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ކަމެއް  ވެސް  އައި  ތަގައި  މައްސަލަތައް  މިޙުމި  ބަޤީޤުކުރުމާއި  އަދި      އޭގެ އިބަޔާ 

އިވާ އެ  ފަލިބިތުގެ ތެރެއިން  ޔަސިއް ހައިނޫނީ  ގާއެ  ނޑު  ޅުގަ ތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަކައި އަގެ ޙައްޤުތުރުން މީހުންއި

އް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް  ވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މީހުންގެ ޙައްޤުތަގަ  އިލުތަކާ ސޫ އުގެ ތެރެއިން އަދި އޮންނަތުޔަހައިސިއް

ޙަ  އެ  މަސައްވަންޏާ  ހޯދައިދޭން  ހަމަ މި    އި ކަތްކުރުމާއްޤުތައް  ދެން  އަ  9މިދިޔަ    ދާއިރާގައި  ގަނޑު  ޅުއަހަރު 

އެއް  ވަޒީއަނެއްހެން  ގޮތަދާކުއަ  ފާވެސް  މިފަދަ  ކުންރުމުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  މުވަންމިނި    އެ   އައްސަސާއެއްގައި 

ނުކުރަންމަސައްކަތެ ނަމައް  އަބަދު .  އަޅުގަނޑު  ހައިސިއްބޫލުކުޤަވެސް    ވެސް  މިފަދަ  ތަނަކަށް  ރަނީ  އޮންނަ  ޔަތެއް 

  ގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މު  ކަހެއްމީ  އެއްބިލު އްގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާން ހޮވާ މީހެމުންގެ ތެރެއިންޅުގަނޑު ހަމަ އާއަ

އަޅުގަ އެޤަ  ނޑުކަމަށް  ފުރުޞަތައް  މި  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެބޫލުކުރާތީވެ  އޭގެ  ޅީދި  ދެން  އިތުރުން    އަސްލުގައި. 

ކި  ރުން އެއިތު   ވެސް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި އަދި އޭގެ ށް ކޮއެއް  ކާ ޅުގަނޑަކީ ކޮންމެ މިޒާޖެއްގެ މީހައަ

މީ މަންނާހުމިޒާޖުގެ  ހުސައްކަތްކުރުއެކު  ވެސް  ޤާބިލުކަން  އަޅުގަތީވާމީހަކަށް   ރިމުގެ  މި  ޤަނޑު  އާއެކު  ބޫލުކުރަނީ 

ލިއްޔަތާއި  އޫ ސްންގެ އެ މަރުކޮމިޝަންގެ މެންބަ ޏާމު އެ  މަށް ވަން ޖެ ކަވިއްނޑު ހޮޅުގަފައިވާ މި މަޤާމަށް އަތިލާކުރިމަ

ވާ އަޖިއެ  އަޅުގަދާބުތައް  އެންކުރުމަށް  ހަމަ  މަސައްކައަ  މެނޑަށް  ގޮތަށް  ކަމަށްކަށީގެންވާ  އަތްކުރެވޭނެ  ގަނޑު  ޅު 

   .ބޫލުކުރާތީޤަ

 

 ން ދެއްކެވުސަތުން ވާހަކަރިޔާ



  

ތަރުތީބުން ފުރު އަޅުގަ  ރުފަތު ފާއިޒުއާޝުކުރިއްޔާ މި މެންބަރުންގެ ނޯޓްކުރާ  ދެމުންނޑު  ގެންދާނަން. އެންމެ    ޞަތު 

 ން.  އަރުވާނަފުރުޞަތު  ށް ރީރަސަން ޒަ ޙަމެންބަރު  ތްތެރިޒައްޢި މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ،ރީރުސަން ޒަޙަތަމަ ފުރަ

 

 : ދެއްކެވުންވަހަކަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު  މަތިވެރި

  ންނަ ތިމަ  އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅަކީއެންމެ  ބޫލުކުރަމޭ  ޤަވެއްޖެ  . ވިދާޅުށްޒަމިރުފަތު ފާއިމަރުޙަބާ    .އްރިރުޤައްޔާ މުޝުކުރި

އަޅުގަވި  ށްގަނޑައަޅު  ކަމަށް. ކީއްވެގެންކަން  ދެއްވަފާނަންތޯ  މަ  ވީލުކުރަން ބޫޤަނޑުމެން  ދާޅުވެ  އެންމެ  މި  ޤާމަށް 

 ށް.ކަމަ  ކަމަނާއެކަށީގެންވަނީ

 

 އްކެވުންހަކަދެފާއިޒް ވާ  މިރުފަތު

އަޅުގަނޑު   މިހާތަތުގަރާގޮކު ބޫލުޤައެއީ  އެއްވެސްއި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދޭތެރޭގައި  އަޅުގަނޑާ  ،ނަށް    ވޭނެ މަތުކުރެހުތު 

މަސައްކަތްކުރެހުތު  ޖިނާޢީ އެއްވެއްމަތެއް  އޭގެތަނަކުން   ސްވި  އަދި  ނޯންނާނެ.  ވެސް  އެއްވެސް  އި    ތުރުން 

ފާއިތު   އް ރުކޮށްފައެ ހާޒި  ގަނޑުޅުއަތަނަކަށް  ވެސް    އިގައެއް އްސަލަމަ މި  ނޯންނާނެ. އަދި    19އަޅުގަނޑުގެ    ވިވެސް 

އެކްސްޕީރިއައަހަރު މަގެ  އެބަހުރި  ބިނާކުރުމު  ންހުމީއި  ޔާ ކުރުމުގަސައްކަތް ންސް  އަތަމްރީނުކުރުމާއި  އޭ ގަޔާއި  ގެ  ދި 

ރީމަ  ތްކުގަނޑު މަސައްކައަޅު  ޓެއްގެ ހެޑަކަށްޓްމަންރއްގެ ޑިޕައެ ކުރާ އިދާރާޛުނޫނު ތަންފީގާތިން އަހަރު  މި  ތެރެއިން  

ކަލޯޔަމި   ނޫން  ހިނގާމުރެއް  ކަންތައްތައް  މި  ވެސް  ވިޔަސް  މި  ގައި  ތަންފީގާގޮތާއި  ސް  ވެ ގައި  ކުރުމުޛު ނޫނުގެ 

ހިނގާކަންތައްތަ ހައްއް  މީހުން  އަދި  އަޅުގަނޑު  ޔަރުކުރުމާގޮތާއި  ވެސް  ކަންކަމުގައި  މި  ދޫކުރުމާއި  ޅެވިފައި  އުއި 

ތި ބޭފުޅުން   މަށްލުކަށް އަޅުގަނޑު ޤާބިމަޤާބޫލުކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މި މަޤަގަނޑު  ޅުހުރީމަ އަ

   ވާނެ ކަމަށް.ކުރައްވަންބޫލުފުޅުޤަ

 

 ވުން: ކެއްދެކަވާހަ  ރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު މަތިވެ

ދުވަހު  ނަ ވަރަށް ގި  ރާގައިޤީޤީ ދާއިޙުތަށްލަން ބޭނުން ޕޮލިހުގައި ޞާކޮސުވާލެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޙިއްދެވަނަ 

ކޮންސަ  ވެއްޖެ. ވިދާޅު  މަށް ކަތްކުރިއްކަސަމަ ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުންގެ  އަބަދުރނަދެން  މަ  ވެސް   ކީ  ތައް  އްސަލައެ 

ހިމެނޭ    ގައިލަސްވުމު އެ  .  ނގޭތޯއި  ވުންލަސް ބަހަމަ  އެބަ  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ތަޙުޤީޤީ  އިދާރީ ޕޮލިހުގެ  ހަމަ    އެއް 

ވެސް  ކާކަންތައްތަ ބޭފުޅާ  . ހެދީ  ގޮތު ބޫލުފުޅުކުރައްޤަ  ތި  މި  ގައިވާ  ބައެއް  ލިހުގައި  ޕޮ   ކީއްވެގެންތޯ  ހިނގަމުންދާ 

ލަސްވަނީމައްސަލަތައް   އެނޑުގައަޅު ؟މި  ޖެނެމެންނަށް  އެބަ  ށް  އަރިކު ފީހުން  އޮރަލް  ޓަރނީ  ވެސް  ޕީ.ޖީ  މިހާރު 

ތިވިދާ ޕޮލިހުން  އަދި  ފޮނުވަނީއޭބުނާ  ޅުވޭ  މައްސަލަ  ހުރިތޯއިނގޭ    މި  އާދެ!  މަރުޙާލައެއް ހާ.  މިއީ    އިގަ  ވެސް 



  

ހެން  މި  ން ދިގުލައިގެތައް އްސަލަމި މަކީއްވެގެންތޯ ޕޮލިހުގައި  އެހެންވީމާ،    .މާވާ މައްސަލައެއް މިއީންނަށް ދިޔިތުއްރަ

 ކުރިއްޔާ. ޖެހެނީ. ޝުމިދާންދިގުލައިގެން  މިނުނިމި 

 

 ހަކަދެއްކެވުންފާއިޒް ވާ  މިރުފަތު

އަޅުގަނޑު  އެ  ނޑަށްއަޅުގަ ފާހޭދަތަނުގައި  މި  މުއްދަތުގައި  ނުކުތާތަކަކީ  ކުރެވުފާހަގަ   ، ހަގަކުރެވިފައިކުރި  ބައެއް  ނު 

ތަމި ޑިޕަޤު ޤީޙުސާލަކަށް  ހެޑުންރކުރާ  ވެސް ޓްމަންޓްތަކުގެ  ބަ  މައެއްފަ   ކުރިއަހަރު  އެއްށްދާވަރާއްސަލަތައް  ޗެހި   

އް ހަމަ އެ ބޭފުޅަކު އެއްކަލަ ބޭނުންއިރެއްގައި  ރެސަފީޝަން އޮގޭހައްދަވާ އެ މައްސަލަ ބަލާ އިންވެސްޓިފްލޯއަޕްސް ނު

ވެސް    ނޫންތޯ   ތޯ ރިކު  ޅުން އެކަން ވާން ވެސް އެ ބޭފުރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީމެނޭ ފަހި  އި އިގަ ލަމައްސަ މައްސަލަ ނިންމާ  

ދޫކޮށްނު މާބޮޑަށް  އެގޮތަށް  މައްސަލަފަބައެއް  ވާތީލެވިފައިބަލާ  ދެތައް  ހަރު  މި    ންލަސްވެގެންދޭ.  ޚާއްޞަކޮށް 

ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރަނީޖަ ށުގައި އިންޗާއްޖެތެރޭ ރަށްރަވުރެން ބޮޑަށް އަދި ރާމާލެއަށް މީހާ  މިސާލަކަށް  .  ށް ހުންނަ 

ތެރޭގައި މި  ވެފައި ހުންނަނީ. އެކަމަކު ރާއްޖެޑަށް ވަކިވަރަށް ބޮ  ޓްތަކާ ޔުނި  އި ޓްމަންޓްތަކާރޑިޕަ  މާލޭގައި ވެއްޖިއްޔާމު 

އްޖެ  ލާ މީހަކަށް ނުވެ ޤާބިލު ނުވަތަ އެ ކަންކަން ޑެއިލީ ބަ ޖަކަށް ހުންނަ މީހާ އެ މީހާއަކީ އެހާޗާ އިންގެޝަނެއްސްޓޭ

ދޯ އޮންނަނީ އިކަމަށް ވަންޏާމު ވަރަށް  އޮފިންވެސް ދިޔާ ގޮތަކަށް  މަތްމަތީގައި ންގެ އަސަރުޓިގޭޓްކުރާ    އްސަލަ  އޮންނަ 

ބައެއްފަހަރަށް މީހާ  .  ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ނޫންޙުޤީޤުށްގެން ތަރުކޮއްޔަ  ހަ ހުރިހާ މައްސަލައަކީމިހާރު   ، އޮވެދާނެހަމަ  

ން  ވާލުކޮށްފައި ބަޔާ ން ސުށްގެރުކޮއަކީ ހަމަ ހާޒިލައެއްބައި މައްސަ  .ދަނީ  އަށް ދިޔައިމަ ހައްޔަރަކަށް މިކުމަކާ ހަމަހު

އެ ނަގާފައި ދޫކޮށްލާ.  މީހާ  މައްސަލައަމާހެންވީ  ބައެއްފަހަރު  ފޮ،  ބޭނުންވާ  ނުވަތަ އްހެމު  އްޔާނޫނި  ޓޯއެއްކަށް    ކެއް 

ވެން އޮންނަ ހިނދު ވެސް އެ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހަމަ  އް ކުރެށް ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތެރީނާއެއް ހޯދަން ހަމަ ވަރަޤަ

 ލަސްވޭ. ފަހަރު  ގިނަވެގެން ވެސް ވަރަށްއި އޮޕެންޑްކޮށްލާފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު މަތިވެ

ކޯޓެއްއްޔާ އެންމެ ފަހު ސުކުރިޝު ކޯޓު   ، ގައި ސިވިލް ކޯޓުވާލު. މާލޭގެ އެއްވެސް  ކޯޓު ޕްރީ އަދި ސްމަދަނީ  ގެ  މް 

ނޑު  އްބަހަގަކޮށްލީ އެމަ ފާހަނޑު  އަޅުގަ  އަދި ތިމާގެ  .ވިތޯންނެގައި ހުރުގެ މަޤާމުޔާމާގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ފަނޑިތި

ކަށް މި  މިސާލަ  ދާނެތޯދެވިއްގެ ޔަޤީންކަންދެން ކިހާވަރެ   އިޔާ ތޯނެއްޞާވާޙިމެއްގައި  ރފަ   ދެން އެއްވެސް ލޯ  .އެއްބަފާ

 މުގެ. ދާނެކައަށް މަޤާމު އަދާކުރެވިލުކަމާއެކު ކަމަނާޖިއްޔާ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްމަޤާމަށް އާދެވިއް

 

 ހަކަދެއްކެވުންފާއިޒް ވާ  މިރުފަތު



  

ވެސް    މެއްގައިރފަ   ނޫޅުއްވާ. ދެން ލޯ ރެއް ކަމުގައިޔާ ފަނޑިޓެއްގެ ސް ތީމާގެ މީހަކު އެއްވެސް ކޯނޑުގެ އެއްވެއަޅުގަ

އަޅުގަނޑުގެ   އާދެ  އްޞާއެއްޙިއެއްވެސް  މަޤާމަށް  މި  ދެން  ވަންނޯންނާނެ.  ކަމަށް  މިނިވަންކަމާއެކު  ވިއްޖެ  ޏާމު 

ނޑަށް  ގައިދުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުނޫނާއި ގަވާގާލުން  އުސޫއޮންނަ  މާޔަތްކުރުމަށް އަދި  ހިންތައްތައް  ގެ އެ ކަތުންރައްޔި

 ނޑު ދެން.ގައަޅު ންޓް ޔަޤީންކަން ންޑްރެޑް ޕަސެ ހަމުގެކުރެވޭނެކަމަސައްކަތް

 

 ކެވުން: ން ވާހަކަދެއްސަތުރިޔާ

 ން. ވަރުޞަތެއް އަރުފުށް އިނަސަ ލީ ޙުއަޅުގަނޑު ޢަ .ރީރުޙަސަން ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

 

 ވުން: ކެ ކަދެއްވާހަ އިންޙުސަ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ދޫކެން

ގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އަދި  ފަހުން އަޅުދިން އޮތް ސުވާލު އަމާޒުވަނީ ދާނޑު ކޮށްލައަޅުގަ. ޙަބާޝުކުރިއްޔާ އަދި މަރު

ކޮމިޝަޖުޑީޝަލް   ވެސް ސަރވިސް  އެ   .މައްސަލައެއްނިންމާފައިވާ    އި ބަލަ   ނުން  ތުން  ގުޅޭގޮ  އާ މައްސަލަ  ދެން 

ލައެއް  ލޫކީ މައްސަރުގެ ސުލަން. މިހާރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާއެ ރަޢުޔު ބަލާ އި  ޔާލު ހޯދާލާފަޚިމި  ނީ  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަ

ކަމަ ބަ އޮތް  އަދިށް  އެބަ  15އެކީގައި    ޔާރަކާ ފަނޑި  އިތުރު   ލާ  ފާހަގަކޮށްފަކަމެއް  ޖުއޮތް  ސަރއި    ސަސް ވިޑީޝަލް 

ނި ރައްޔިތުކޮމިޝަނުން  މަންމާފައި  ފޮނުންގެ  ފަނޑި  .ވާފަޖިލީހަށް  އުއްތަމަ  އެބަ  އެ  ޔާރުދެން    15  ވިދާޅުވޭ 

ލޫކީ  ސު  އެހެންވީމާ، އެއީ  .ންމާފައިވާ ނިންމުންތަކެކޭ ގޮތުން ނިޢީޟާޤަހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް   އިމައްސަލައެއްގަ

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ރުފަތު   ދެތޭރެގައި މިއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ. މިކަމާއެ  ގޮތުގައި ބެލޭ  ގެއްލައެ ލް މައްސަކަތިނުވަތަ އެ

 ދޭތެރޭގައި   ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  އިނޑިޔާރު ވިދާޅުވާ އެއްޗަކާ ފައްތަމަ އް އުގޮތެ

ޚާއްޞަކޮށް   މައްސަލަސުމި  ވަކިން  ޤައާ   ލޫކީ  ނިންމުންޢީޟާ އި  ހުރި  މި  ތަކާ  ގުއާ  ގޮތުން  ގުޅުމާ  ޅޭ 

 ؟ދެއްވަފާނަންތޯވެޅުގޮތެއް ވިދާ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ

 

 އްކެވުންދެހަކަފާއިޒް ވާ  މިރުފަތު

ދެކެއަޅުގަ ދޭތެފަމަ  އުއްތަނީ  ނޑު  ސު ނޑިޔާރާ  މަރޭގައި  ސަ ޖު  އް އްސަލައެލޫކީ  ކޮމިޑީޝަލް  ހަމަ  ށް  ޝަނަރވިސް 

ލިބިގެން ފުރިހަމަ  ގެ  ބެލުމު ކަމަށްއިޚްތިޔާރު  އަމިއްލަ  ތަމައުއް އަދި    .ވާ  ބޭފުޅާގެ  ފަނޑިޔާރު  އެ  ޤަމި އަށް    ޢީ ޟާ  

އެއްބަސްވެވަޑަމައްސަލައެ ކަމަކަށް  އޮތް  އަޅުގަނޑު  ނަވާއިގަންއް  ކަމަކަށް  އެހެންވީމާ ޤަނެ  ނުކުރަން.    ، ބޫލެއް 

ނޑިޔާރު  މަ ފަވަރަކަށް ހަމަ އުއްތަމަތީ މިންންމެ  ދޭ އެވާއިދާ ތަން ނޫނާއި ގަގާނަށް މި  ޝަސް ކޮމިޖުޑީޝަލް ސަރވި

ކަމަށް ސު   ،މި މައްސަލައެއް  ޔަސް ވެސް ވި  މުގައިކަ އުޅޭ  މަލޫކީ މައްސަލައެއް  ހަމަ    އި ބަލަ  ލައްސަ  ވަންޏާމު އެ 

 ބޫލުކުރަނީ.ޤައަޅުގަނޑު  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށް



  

 

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ އިންޙުސަ   ޢަލީދާއިރާގެ މެންބަރު  ދޫކެން

ޤަ ވިދާޢީޟާމީގައި  މައްސަލައެކޭ  ފައެއްކަޅުވަނީ    ނިންމާފައިނޑިލަ  މަޖިލީހުން  ނިންމުޔާރުގެ  އިނގޭންވާ    . ތޯތަކެކޭ 

ކޯޓު އިސްތިމިސާލަކަށް  ކު  ފުކުރާ ނާޢުތަކުގެ  ސްޕްރީމުއްދަތު  ނިންމީ  ކޯޓުޑަކުރަން  އޮންނަ  މް  ޔާރުންގެ  ފަނޑިގައި 

ގައި ނުބެލޭނޭ.   ގޮތު ލައެއް ލޫކީ މައްސަ  ސުއެހެންވީމާ އެއީ .   ނިންމުމެކޭޢީޟާޤައެހެން ނިންމީމާ އެއީ  .  ހުންނޭމަޖިލީ

އެގޮތަށް   މައްސަފެބްރުއަރީ  1ހަމަ  ނިންމި  އެއީ  ގައި  ވެސް  ނިޢީޟާޤަމަ  ހަލައަކީ  ފަނޑިހަކޭ  ންމުމެ  ޔާރުންގެ  މަ 

ނިންމީމަޖި އެ .  ލީހަކުންނޭ  ސުއެހެންވީމާ،  މައް އަކަށް  ނުބެލޭނޭލޫކީ  ކަމަކަށް  ރެގިއުލޭ  . ސަލައެއް  ރަން  ޓްކު ވަކީލުން 

  ކު އެއަ،  މާއެހެންވީ  .ނިންމުމެކޭވާ  އިން ނިންމާފަހުޔާރުންގެ މަޖިލީފަނޑި.  ކޭމެނިންމު  ޢީޟާޤަ  ވެސް ހަމަ   އެ  .ފެށުން

މައްސަލައެއްލޫކީސު ކަމަކަ    މިއޮތް  މިހެން  ނުބެލޭނޭ.  އެހެންވީ  ށް  އެވިދާޅުވަނީ.  ގައި  މުވުޅުދާވިވިދާޅުވާ    މާ، 

 ؟ކެވަޑައިގަންނަވަންތޯކިހާވަރެއްގެ ބުރަދަނެއް ހުރި ކަމަށް ދެ

 

 ހަކަދެއްކެވުންފާއިޒް ވާ  ފަތުމިރު

ވިދާޅުވުމުގަ ވިދާ  އެ ބު ޅުވާ  އެއްވެސް  އަޅުއި  ކަމަށް  ނެތް  އެއީ  ކުރަބޫލުޤަނޑު  ގަރަދަނެއް  ކޯނީ.  އެ  ޓަށް  ސްޕްރީމް 

އެއް.  އްވަ ސް ކޮމިޝަން އޮޑީޝަލް ސަރވި ޖު  އްން ނިންމަވާކަށެން އެހެޑިޔާރު ކޯޓުނއް ނުވޭ ފަލިބިގެނެޚްތިޔާރެއް  އި

ގަވާއިދާ    ނޫނާއި ގާތީ އެއީ  އަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާއަށް ޑިޒިޝަންތަކެއް ނަންގަވާފައި އެ  އަމިއްލަ ޅުންފުއެހެންވީމާ، އެ ބޭ

 ބޫލުކުރައްވަނީ. ޤަކަމަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް  ޚިލާފަށް

 

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ އިންޙުސަ  ރު ޢަލީދާއިރާގެ މެންބަ ދޫކެން

ނިންމަ އެ  ޤާނޫނުއަސާކިހިނެއްތޯ  މާ  141  ސީގެ ވާނީ.  އެވަނަ  ޤާއިއްދާގެ  ޢަދުލުއިންޞާފު  ބުނޭ  މުކުރުމުގެ  ބަ 

،  ވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓާއި ބާރުތައް ލިބިގެން   އިންމެހަންކޮށް އެންޑަލައިއަޅުގަނޑު ހަމަ އަ  ،އިނގޭތޯބާރުތައް    އިއެންމެހަ

އަދި   ހައި  ކަނޑައަޅާފައިގާ  ކޯޓާއި  އެހެނޫނު  ކޯޓުތަކަށޭ.  ދަށު  މިވާ  ޤާ  ންވީމާ،  މިހެން  ސާސީގެ އަނު ނޫހުރިހާ   

ދަށު ކޯޓަށާއި އަ  މް ތައް ސްޕްރީބާރު  އި ކުރުމުގެ އެންމެހަމުއިޤާ ފު  ޢަދުލުއިންޞާ އެ ލިދި  ބިގެންވާ ކަމަށް   ކޯޓުތަކަށް 

 ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިވަރު ކަމެއްކުރާނީ.  ޖުޑިބުނާއިރުގައި ކިހިނެއްތޯ 

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

  މުގައި ކަށް ބާރު ލިބެއޭ ބުނިކަމުގައި ވީށް ނިންމުމަނިންމުން ސްޕްރީމް ކޯޓަ ށް ކަތަގެ ނިންމުންކު ތަކޯޓުންމެހައި އެއީ އެ

ޖުޑިޔަވި ކޮމިޝަސްސަރވި ޝަލް  ސް  ގާނޫ  އެ  ންގެ  އެބަބުނޭ  ވަނުން  ވެސް  އިސްތިބޭފުޅުންނަކަށް  އެއް  ނާސްކި 



  

ޅާފައި  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ  ޝަލްން ޖުޑިލަކަށް ގާނޫނީގޮތުސާމި  ،ށްކަފުޅުންނައެ ބޭއެގޮތަކަށް    ތްކަންނެ

ށް  އަމިއްލައަ   ބޭފުޅުން އެ އްވާ  އޮޅުއްވާފައި  ހެން ކަނޑައަކަމަށް. އެ ހި ބަދަލުނުކުރެވޭނެ  އެއްޗެ  އި ކާތައިދުގަވާ  އޮންނަ

  ނަކީ ސަރވިސް ކޮމިޝަ  އެ ޖުޑިޝަލްމަށް ވިޔަސް  ކަ  ނިންމެވި   ހެންފައި އެ ދާއެއް ނަންގަވާ މާއްތަށް ވަކި ގާނޫނީ އެގޮ

މައްސަލަތައް ބަލަން    ބެންޗްގައި ވެސް   ގެ ސް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެ ވެސް އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގައި  ސްޕްރީމް ކޯޓު

އެތަސަކަގާނޫނީ ޝަޚުނަ  އޮން އެ ނިންމަލި  ބަ ބާރު އެ  ނަށްށްވާތީ    ނިންމެވުންތައް އެކަހަލަ  ވާ  ބިގެންވޭ އެ ބޭފުޅުން 

 .ންވީމާއެހެ .މާއެޅުޔަވަޅުފިއަދި މުރާޖަޢާކުރުމާއި  

 

 ކެވުން: ކަދެއްހަވާ  އިންޙުސަ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ދޫކެން

ސް ކޮމިޝަނުން  ސަރވި  ޑިޝަލް ޖުއޮތް މިހާރު  ޝަނުން މިސް ކޮމިރވި ސަޖުޑިޝަލް    ގަންނަވަނީ ދެކެވަޑައިކިހިނެއްތޯ  

ކޯޓު ފަނޑިޔާރަކާއި  ،ޔާރަކާއިފަނޑި  ގެދަށު  ކޯޓުގެ  ކޯޓު  ، ހައި  ފަސްޕްރީމް  އުއްތަމަ  ހޮވާ  ނޫން  ނޑިން  ޔާރު 

އާ  ،އިފަނޑިޔާރަކާ މީހަންދެން  މީހަކާ  ސިވިލް   ،އިކާ މުންގެ ތެރެއިން  އެންމެންމި   ސަރވިސްގެ  ހަމަ  ހުރިހާ    ވެގެން 

ކީ މައްސަލައެއް  ލޫން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސު ގެބެގެ ފަނޑިޔާރުން ތިޞަކޮށް ދަށު ކޯޓު ކިން ޚާއްން އަދި ވައެއްވެގެ

 .ޖާގަދޭތޯ ން ސީޤާނޫނުއަސާބަލަން މި 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

ރިފައަޅުގަނޑަ  ދޭ. އޭއީ އާދެ! ޖާގަ ވޭ  ގެން ލިބި  ރު ބާ    އެބަށްޝަނަސް ކޮމިސަރވި  ޖުޑިޝަލް  އީ އެ  ރކޮށްލެވޭނެތޯ.ށް 

ވަކިއެޅުމާ  ޔަވަޅުފިއި  ލުމާ ބެޝަކުވާތައް   ވަކިކުރުމާކުރަންއި  މީހުން  ތު   އިޖެހޭ  ޝަކުވާތައް  މަތުތައް  ހުހުށަހެޅޭ 

ކަމާ ދޭތެރޭގައި  ކޮށް އެޤު މައްސަލަ ތަޙުޤީމުން އެ ވަންޏާލޫކީ މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް  ގައި ވިޔަސް ސުކަމުށަނޭޅުނުހު

 ލިބޭތީވެ.    ބާރު އެޅުމަށްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ންޅައަ

 

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ އިންޙުސަ  ބަރު ޢަލީދާއިރާގެ މެން ދޫކެން

ދަންލަގޮތެއްގަމްޖު ޖުޑިޝަވަފާނައި  އިޞްރީނަންތޯ  ނުވަތަ  ލާޙުކުރުމަ  ޓަކައި  ދާއިރާ ޞާލުއިންދުޢަށް    ފުގެ 

ރައްޓަށް  ރަނގަޅުކުރުމަ އަދި  ޔަބާއިތު  ގެން ޔިތުކައި  ދާއިރާން ޤީރާއި  އޮތް  ހެދުމައަކަން  ކުރަންޖެހޭނެ  ށް  ކަށް  ޓަކައި 

ކަކީ  ތްތައްކަސަނެ މަވެސް ކުރަންޖެހޭކޮމިޝަނުން ވެސް އެހެން ބައަކު  ސަރވިސް    ޖުޑިޝަލް އަދި    ކަކީތަތްމަސައްކަ

 ކޮބައިކަން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު



  

ކަ ޕައެނޑައެއީ  ވަޅިގެން  އެނރަބްލިކަށް  ގޮށް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ތަށްގޭ  އެބަހުރި  ވަރަވެސް  ފަނޑިޔާރުންގެ    ގިނަ  ށް 

މައްސަލަލޫސު ރިޝް ސާލަކަމި  ،ތަކާއިކީ  މައްސަށް  ބައިވަރު  މިކަ ވަތުގެ  ބޭފުޅުން  ލަ  ހަތަކާއި  އެ  މައްސަލަތައް 

 ފަނޑިޔާރުން  އިވަރުބަ  ށް ވަރަ  ބެވި އްތިމިމުގައި ދެޤާ މައެނގޭއިރު ވެސް ހަމަ ކަން  ވަތަ ކުރައްވަމުންދާކުރައްވާކަން ނު

ޅައި އެ  ޔަވަޅުތައް އަފި އެކަށީގެންވާ  ޤުކޮށްއް ތަޙްޤީމައްސަލަތަ  ގެފުޅުންޅަށް އެ ބޭނގަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ރަ  އެބަ

ވަކިކުފުބޭ ބުނާޅުން  ގޮތަކަށް  އެހެން  އެ   ށްކަމަ  ރަމުން  އޮވަރޓޯޓަލް  ވަންޏާމުން  ދެވޭ  ޖު  ށް ލްއަކަހޯ  ޑިޝަރީ 

ން  މައްސަލަތައް އުޅޭ ފަނޑިޔާރު   އާއި   ލޫކީ މައްސަލަ ސު  ކުންޕަސެންޓޭޖަ  ވަރަކުން ނުވަތަ އެ ދެވޭ މިން  ،ކުންރަމިންވަ

ތިބި އަށް ނުމި ދާއިރާ   ކިޔަވައިގެން ށް ވަކިކޮށް އަދި އަލަ   ގ ޓިން ސްޒިގްފުރުޞަތުދީ މިހާރު އެ   މީހުންނަށް  ކުންނަން 

ވެސް   ތެރޭގައި  މީހުންނާރަނގަޅަމީހުންގެ  ތިބި  މައްސަލަ ންދެ  އި ށް  މީ    ވަކިކުރުމައުޅޭ  ރަށްހުން    ނގަޅަށް ފަހު 

  މީހުންނަށް   ބިތި  ންތު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިމަތިލާގައި މިވަގުއަދި ފަނޑިޔާރުން ކަމުހުރި    ކިޔަވައިގެން ތަޖުރިބާ

   .ނީބޫލުކުރަޤަ އަޅުގަނޑު  މަށްކަ ބޭނެބާރުލިއިތު ގެ ފުރުޞަތުދީގެން ރައްޔިތުން

 

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ އިންޙުސަ  ބަރު ޢަލީދާއިރާގެ މެން ދޫކެން

ޝަނާ ދޭތެރެގައި  މްޕޮޒިއެ ކޮ  ގެން ޝަމިސަރވިސް ކޮ  ޖުޑިޝަލް   ތީ އޮ  ގަނޑު ކޮށްލާހިތް ޅުއަފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުން  

ބައަވަރަށް ގިނަ  ސުވާލުކުރޭކު  އެބަ  އަދި  ސުވާލުކު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން    .  އެހެންވީމާރަންއެބަ  މިރުފަތު  ،  . 

ގޮތުނަދެކެވަޑައިގަން ގެންނަންއިޞްލާ  އަށްޤާނޫނުއަސާސީ  ގައި ވާ  ކޮމްޖުޑި  ވާނަމަ ށްކަމަ  ޖެހޭޙެއް  ން  ޕޮޒިޝަ ޝަލް 

ޅު  ށް އެންމެ ރަނގަކަމި ހުރި މައްސަލަތަ  ވަތަވާ ގޮތަކީ ނު ޅުޑައިގަންނަވަނީ. ބޭނުންފުދެކެވަކިހިނެއް އޮންނަ ކަމެއްތޯ  

 ތޯ.  ކީ ކޮބައިރާ ނެތް މޮޑެލަބޫލުކު ޤަށް  ކަމައްލެއް ހޯދޭނެޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާއިޒް މިރްފަތު 

ދެން  އަޅުގަނ މަޑު  ކުމަޤާމި  އަޅުގަނ  ލީމައާމަތިރިށް  ބަލައިލިއިރުގައި  މި  މިހާ އެއްކޮށް  ނުފެނޭ  އޮޑަކަށް  ތް  ރު 

ރު ކުރިން ވެސް  މަކަށް. މިހާއް ގެންނަން ފެންނަ ކަ ގާނޫނަކަށް ބަދަލެށްޝަންގެ މިސާލަކަމިރވިސް ކޮސަ  ޝަލްޖުޑި

އަހަރު  އޮތް. މި   ކުގައި ތަމިދިޔަ  އެކަމަކު ރަނގަޅަށްޝަނުކޮމި  ވެސް  ގޮތަށް  ން  ނުވަނީއޭ  ކްފަން  އެކަށީގެންވާ  ޝަން 

އެހެންވީއަޅު ދަންނަވާނީ.  ކަނބަދަލުގެނައު  ކާރުކޮޅަރުއިއި   ގާނޫނަށް މާ،  ގަނޑު  މިހާރު  ބަދަލުގައި  ފައިވާ  ޅިޑައެމުގެ 

ރަނ  އެންމެ  ވީ  ޢަމަލުކޮށްފަގާނޫނުތަކައް  ރިގަޅަކަށް  ޕޮއިންޓްތަޖެހޭންޢާޔަތްކުރައި  ޖު  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ރީ  ޑިޝަ ކަށް 

މިވަގު  އްކަތްކުރީމަސަމަ  ޞްލާޙުކުރުމަށް އި ނުދެކެން  ހެދިފައިއަޅުގަނޑު  މި  ގާނޫނުތަހުރި   ތު  ކޮން  މެހެން  ކަށް 

 . މަކަށްގެންނަންޖެހޭނެ ކަލުބަދަ

 



  

 ކެވުން: ކަދެއްވާހަ އިންޙުސަ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ދޫކެން

ދަތި   މިހާރު  ފަރާތުލަތުއު ވިދާޅުވަނީ  ހު ގެ  މި  މައްސަލައެއް ން  ވަކާލާތުކުރިހާ  އެޓާ ރައް ގައި  ޖެނެރަލް  ނީރވަނީ   

ކޯޓުއިނ ވަޑައިގެންނެވެގޭތޯ.  ވަޑައިގެތަކަށް  މި  ގޮތަ   ނެވޭންންޏާ  އަ   ހަމަ.  އޮންނަނީށް  ވިޔަސް  ކޯޓަށް  ދި  ސިވިލް 

ވި ކޯޓަކަށް  ވިޔަސް،  ޔަސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓަށް  ވިޔަސްޕް  ، ހައި  ކޯޓަށް  ދުރީމް  އަދި  މައްސަލައެއް  ސް  ސްތޫރީ 

  ބަންޑާރަ .  ތޯގޭއިނ  ނައިބު   ބަންޑާރަ ފުޅާއަކީ ސީދާ  ނަ ބޭން ވަކާލާތުކުރަން ހުންފަރާތުތަކެއްގެ  ރިހާ ބާރުލަތުގެ ހުއުދަ

މަދަނީ  ލަތުގެ އުމާ، ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމި ހު  ނައިބު ނައިބު.    ރަޑާބަން  ރަނީގައި ތަމްސީލުކު މައްސަލަތަކު  ފަރާތުން 

 ން ހަމަ ރަނގަޅޭތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ.ންނަވައިގައި މިޝަނުސް ކޮސަރވި އްސަ ޖުޑިޝަލްނައިބު ގޮ ދެން، އެ ބެންޑާރަ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިޒް ފާ މިރްފަތު

 ން.ނޫ އްއެއީ މައްސަލައެ ވުން  ގައި އިންނެންމިޝަރވިސް ކޮސަ  ނައިބު ޖުޑިޝަލް  ބަންޑާރަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ގައަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާސަތުންރި

ޙުމެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި  އްޔާރިޝުކު ޢަލީ  ޙައަ  .ސައިން  ލަޅުގަނޑު  އެޠީސަން  ފުރުޞަތެއް  ކުރިން  ވުރުފަށް  މުގެ 

ވެސްޅުއަ ކޮށްލާނަން.ރިހު    ހިތުގައިގަނޑު  ސުވާލުތައް  ބައެއްސަޙަދެންމެ     ބައެއް  ކުރި  ޒަރީރު  ށް  ކަ  ސުވާލުތަން 

ދިން ކި ޖަވާބުދެއްވުމުން  އެކީގައި.  ވެސް  ޖަވާބާ  ދުވަހެއްގައިތޯ  ޕޮމޯލްޑި  ހާ  ވަޒީފާ ސަ  ސްލިވްސް    ރވިސްގައި 

 ދާކުރެއްވީ. އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާއިޒް މިރްފަތު 

   .ންއަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރި 3ސްގައި ޕޮލިސް ސަރވިޑިވްސް މޯލްއަޅުގަނޑު 

 

 ކެވުން: އްރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ފަހުށްއަހަރަ 3ރުވީ ވަޒީފާއިން ދު  އްވެތޯކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާއިޒް  މިރްފަތު

   ގައި އެތަނުން ވަކިކުރީ.އްރ ޑިސްމިސަލެއައަންފެ ނޑުއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ކޮންމެނޑުއަޅުގަ ގަވާމިޓީއަނަށް  މި  ބުނާގޮށް  ގަވާމަޖި ،  ތުންއިދު  މިނިލިސް  ބުނާގޮތުން  މުއިދު  އައްސަސާތަކަށް  ވަން 

ކެނޑިޑޭތިލާ މަރިކު ގަވާއިދުގައި    ކުރިމަތިލީމަ  ބަޔާންމިޓުން  އާ  ހާރު  ހުޅުވާލާ ށްމުންނަންއެބަކުރޭ  ގެ  ޝަކުވާ   

މިރުފަތާންއަޅުގަނޑުމެ  ށް.ތަޞަފުރު ޝަ  ނަށް  ލިބިފައިވޭކުވާގުޅޭގޮތުން  އެ  އެއް  ބަޔާންކުރަނީ  ޝަކުވާ.    2011ގައި 

މަށް.  ކަ  ޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ން ވަސްއިރވިސަ  ސް ޕޮލިސްއެއްގައި މޯލްޑިވްމައްސަލަ   ގ ވަނަ އަހަރު ޑިސިޕްލިން

މޯލްޑިމާއެބުމި ލިޔުން ލި  ގަނޑުމެންޅުއަ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަކީގައި  އެދިފައިވާނެވްސް  ހުރި ގޮތުން  ންކަމާ ގުޅުމި  ށް 

ން  ސަރވިސްއި . މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްކުރުމަށްޞާއްޙި އްތެ މާމަޢުލޫ ހުރި  ން ވެކުރެޞާ އްޙި ނާމެންފަރާތުން އަޅުގަނޑުއެ 

ޖަޅުގަނޑުމެނައަ ބަޔާންށް  ސިޓީއެއް  ވާބުގައި  އެ    ނޮވެމްބަރ  14ކުރަނީ  މި  ފޮނުވިއިރުގައި  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ 

މައްޗަން އެދިފައިވާ  ސިޓީގައި  އަލްފާގޮއޮންނަނީ  ރަންފަހި  ވަނަ    9ޖެނުއަރީ    2007ފާއިޒަކީ    މިރްފަތުޟިލާ  ޅި 

އިޒް މި  ފަތު ފާ މިރް  ށްފައިވާ މީހަކީމެވެ. ދާކޮއަ  ޒީފާއި ވަގަ ހަމައަށް ސަރވިސްވަނަ ދުވަހާ   9ޖޫން    2010ވަހުން  ދު

ވަކި  ސްގެ ސަރވި ފުކޮށްވަޒީފާއިން  ގާނޫނުގެ  ލުފައިވަނީ  ދި  69ހުންގެ  މާއްދާއިން  އޮފް    ވެހިވަނަ  ކޯޑް  ފުލުހުންގެ 

އަކޮ އޮފް އެތިކްސްއާންޑްކަޓް  މި ސިޓީ މިގޮތަށް  ނެވެ. އަމުގެ ސަބަބުންޚިލާފުވު  ދި ކޯޑް  ޔެފައި  ލިޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ނަށް.  ންލެއް އަޅުގަނޑުމެފްޞީތަ މީގެ ކަން ގެންޅިގު ތީމާ ހަމަ ސުވާލު ދަންނަވަން މިއީ ކޮން ކަމަކާ އޮ

 

 ން: މިރްފަތު ފާއިޒް ވާހަކަދެއްކެވު

  އެ   ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާޤަގަނޑު  އަޅުނަން.  ދޭންކޮށްލާފައި  ނޑު ކުޑަކޮށް އެކްސްޕްލެއި ލައިގައި އަޅުގަމައްސަޅުވާ  ތި ވިދާ

އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅު ސި ވިޔަސް  ވީކަމުގައި    ވަކިކޮށްފައިން  ކަމަކީ  ވަނީ   ކޯޓުން   ވިލް ފުރަތަމަ    އަޅުގަނޑަށް 

ބޭފުޅުންގަމައްސަލައި  ށްފައިކުމްކޮޙު  ކުރަންޓްންސްޓޭއިރީ އެ  ގަވާއަޅު  އި.  ގާނޫނާއި  ވަކިކުރީ  ޚިލާގަނޑު    ފަށް އިދާ 

ޙުކު ނަމަވެސްމްކޮށްފައިކަމަށް  ދަ  ،ވޭ.  ހައި ލް އެޕީ ލަތުން  އު މީތި  އަޅުގަކޯޓު  ކޮށްފައި  ލޫޒްންވަނީ  އަދި ވެފަނޑަށް   .  

  ގާފައި އޭތި ނުލައި އަނބުރާ ނަ  ވަކީލުގެ އެއްކަލަ ފަރުވާކުޑަކަމުން އޮން ޑޭޓް ހުށަހަޅާފައި   ޖްގައި ސްޓޭ  ސްޕްރީމް ކޯޓު 

އަޅުގަ ސަބަބުން  ވައޮތުމުގެ  ވަކިގޮތެދޭ  ޒީފާއާނޑު  ނުތެރޭ  އެއީވަނީމިނިއް  ވާހަކައެ  .  ވާހަކައަކީ    ދެން.  އް  އަނެއް 

ހަ އޭރުގެ  އޭޒްބަންއަޅުގަނޑު  ފުޑް.  ހައްޔަރުކޮށްފައި  މި ނަ  މިވަނީ  މަޢު  ލުހުން  ދޮގު  އަމުރު.  ކޯޓު  ލޫމާތު  އޮތީ 

ހަމަ  އިގެންހުށަހަޅަ ފުލުހުޓު އަމުރުގައި އޮންވެ ކޯއް ލިބޭތީ ރެ އަމު ދުވަސްފަހުން ކޯޓު   3ގެ  އޭ   ކަމަށް  ން އޭނަ  ނަނީ 

ހުށަހަޅައިގެންހައްޔަރުކޮށްފައިވަ މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ގޮތުޤަގަނޑު  އަޅުއެހެންވީމާ،  .  ނީ  ބަބޫލުކުރާ  ވިގައި    ޔަސް އްޕަ 

ވިމަ ވިޔަސް ފިރިމީހާ  ދޮރިފުޅެއް ވިޔަސް ދަންމަ  ހުށަހަޅަމަޢުލޫ  ގު ޔަސް    ނަ ހައްޔަރުކޮށްފި ފުލުހުން އޭއިގެން  މާތު 

ވަންޏާމުން  ކަމަ ރައިއޯލްސޯ    އައިށް  އަ  ވިސް ހޭވް  ބްލޯކުޓޭ  ޕޮލް  އޮންނާނެ  އޭރުގައި  އިންރަން.  ރިޓީ  ޓަރގްލިސް 

އަޅުގަނޑު ންމިޝަކޮ ޖަ  ސިއް . އެތަނަށް    ވެސް   އްމެއް ޢާ  ޑު  އަޅުގަނއް ވެސް އެ އެއްޗެލީ. އަދި  ހާފައި ސިޓީއެއް ރު 

އު.  ކުރަންނު އޮންނަ  ވެއްޖިއްޔާމުން ޕޮލިސް ސޫ ލީމަ  ޖެ ކޮމި  ރިޓީ ރގްޓައިން  ލުން    ދޭން. ތަޙުޤީޤުކޮށްއެ  ހޭނީ  ޝަނުން 



  

ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅު  ކަމަކުއެ އޮތްގޮތައޭގެ    ށް  ބޮޑަ ވަރަށް  އެއްކަލަ ހަމަ    ޑާއަޅުގަނއޭރު  މަ  ވައިލީފޮނުށް  ން ސިޓީ 

ފައި ވެސް އޮތް  ނެމާލަށް ބު ދިޅުގަނޑާ އަރގެ އަތްޕުޅަށް ސިޓީ އެރީ.  ނަ ކޮމިޝަ  ޓީ އުނަ ޑެޕިންއި ހުތީގޮތުން ޖެހިފަޒާ

ހަމަ    ލިބޭތު  ފުރުޞަ ކަލޭގެ  ދުއްވައިލާނަމޭޒީވަދުވަހަކުން  ވެސް   އަޅުގަނޑު.  ފާ  ދިޔައީ  މާސްއެތަނަށް    ޓަރސްއާ  

ރޭ އެ  ކާންއެއްކޮށް  އުޓީ  ޑެޕިހުރި  ފައި  އްސާލާޖަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑާޕްލަސް    އޮވޭރީޒް  ރައިވަލް އްކަލަ  އެއްކޮށްވީމަ 

އެށްއަޅުގަނޑައް  ރެނަކޮމިޝަ ހެހެ  ހެދީ.  ދެން  ން  ރީއެންސްޓޭގޮތުގައި ރާ  ކު ބޫލުޤަ  އަޅުގަނޑު ދީމަ  ރަން  ޓްކު  

ފިރިމީހާ  ބިކޯ.  ސިޓީ ލީ  އަޅުގަނޑު އޭ  ރެއް އޮތީމަ، މިވަރުގެ ކޯޓު އަމުވީމާހެން ކުމް މި ކުރީ. އެހުށް  އަޅުގަނޑަ ޒް 

ސަރވިޕޮލިވެސް  ވިޔަސް    އިގަކަމު ގާނޫނާސް  ފަރާތުން  ޚިލާގަ  އިސްގެ  ކޯޓު    ށްމަކަ  އްޔަރުކުރާހަނަ   އޭފަށްވާއިދާ 

  ޝަނަށް ޓަރގްރިޓީ ކޮމިންފައި އިއްރު ޖަހާސި ނެއޭ  ސް ސިޓީއެއް ލެވޭވެ  ށްއަޅުގަނޑަޑް  މަ އައި ބިލީވްލިބުނީ  ރެއްއަމު

އެއީ ބަލައިދެއްވާށޭ.  މައްސަލަ  ކޭސްޅުގަނޑުއަ  މި  އޮގައި ގެ  ގޮތަވެފައި  ގައި  ނޑާލިއިރުކަ  އަޅުގަނޑު  ދެންކީ.  ތް 

ޒީފާ   ވަގެ ތެރޭގައި ވެސްދަތުވީ މުއްފައި މިލާއިނޑަކަ  ގަނޑު އަޅު  ދެން   .ޙްފަސީ  ނީވާ ހުންނަށްކަރަ ނަރުގައި ކޮމިޝައޭ

އެ ފަސީޙްހޯދަން  އޮވޭދުނީމަ  ބޭފުޅާ  އެއޭރު    ން.ނޫ  ގައިއްލެޓަރހެޑެ  ޕޮލިސްގެ  ކުންންމެހެނަ ކޮއީ  އެ  ،   

ފަޔަރިޓަ އަޙްމަދު  ރކުރެއްވި  ދެއްވާފައިއަޅުގަނޑަ  ފަސީޙް ހުން  ލެޓަރރިފަރެ  ވޭ ށް  ދެންއެއްންސް    ޑު އަޅުގަނ   . 

މައްސަލައެއްގަނޑުއަޅު  ލުކުރަނީބޫޤަ އޭރުގެ  ހުރިނަމަ  ކޮމިޝަނަރެލިކަނޑާ  އަޅުގަނޑު    ހުރި  މިއިރު    ސާލަކަށް އް 

އެއަޅުގަނޑަވާނެ  ނުދެއް ރެފަވަރުކަށް  ކުކަވަޒީފާއަ  އް ލެރަ ގެ  އެ މަތިލާކަރިށް  ހަމަ  ންވީމާހެށެއް.  ބޭފުޅު،  ންގެ  ތި 

 ބޭނުން. ލަން ނަވާދަން އަޅުގަނޑު ތައް ހަކަޓަކައި އެ ވާ ށް ތަމާލޫމަޢު

 

 :  ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން

ވަރަށްމެންނައަޅުގަނޑުހަމަ  އްމުކޮށް  ޢާ ބޮޑަށް  އާ  ޝަކުވާ  ސަ ށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގިނަ  ރވިސްދޭ  ވަރަށް  ގައި 

މިފާތަ މައްސަ ފަތު  ހަމަ ޝަކުވާތަ ކުރިލަތައް  ދަ  ހުރޭ. ބިލި  އްމަތިވާކަމުގެ  ޢަމަލުކުރަ އްމުޢާ  ފައި  ކީ  އުސޫލަ   ވާ އްކޮށް 

ގެ  ހާ ފިރިމީ  ފޮނުވާފައިވާނެތޯ  ށް ސިއްރު ޖަހާފައި ސިޓީއެއްގްރިޓީއަތަށް އިންޓަރގޮއްގައި މިމިނޫން މައްސަލައެ ؟ ތޯމިއީ

 ؟އިގަ އްއެއެއްވެސް މައްސަލަ   ންއްސަލަ ނޫމަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޒް ވާ އިފާ މިރްފަތު

ހަޒްއޭ  ، އޭރުގައި  ކީ ވީގޮތަސްލު  އިނގޭތޯ. އަ  ނަންޑްކޮށްލާއެއްޗެއް އެ  އަޅުގަނޑު  އަދި ނުވާނެ.    .ނޫން ންޑް. ބަރުގެ 

ހުރީ    ،ވީމާން އެހެ   އޮވޭ.އް ޑެރައުންސްތުވާތަކެތި ބެގްކްމަހުރީ އޭނަގެ    ންޑްބަހަޒްއް ނޫން. އޭރުގެ  ޑެންބަމިހާރުގެ ހަޒް

  ޑެޕިއުޓީ  ވީ މި ދެންނެ އަޅުގަނޑުސް ބާކީ އޮތީ. އޮތީމަ  ތް ންތު ހަމަވާން ޓޫ މަދަދޫކޮށްލާފަ. އޭނަގެ މުއް އުނިޓީއަށްކޮމި

އަ  އަޅުގަނޑާރ  ނަކޮމިޝަ އޭނަ  ބުނީ  ޙު ދިމާލަށް  ފޮނުވައިލާނަކުމަނބުރާ  ކަލެޔަށް  ނޫޅެމޭ.  އޭވޭކަށް    ނައާ ނެއޭ 



  

ހުށަހަޅާކަން    ލޫމާތުޢު ފައި ދެން ހަމަ ދޮގު މަނަލީ ބުނެލާމިހެން ޕަރސަލައަށް  އަމިއް   ހިއެކަހަލަ އެއްޗެ .  ނެއްއިނދެގެ

އޮތީ   ސާބިތުކޯޓުތި  ތި  އަމުރުން  އެއީ  ނެގި ވަ  ވާން.  މައްސަލަގަށް  ފޯނެއްގެ  އޭ  ،އެހެންވީމާ  .އިއެއްގަ  ނަގެ  އެއީ 

ބަޔާނެއްގައެ ން އެއް ޕޮލިހަށް ދި  ންނަތިމަ  ލީ ސިޓީ    ށް ކޯޓައޭނަ ކޮއްކޮ    ން . ދެގެ ފޯނެއްކޮއްކޮ   އޭ ނޯންނާނެއް  ވެސް 

ށް ނެގީ  ގަވަ  ފަރާތުން ފޯނުރިނުގެ ވެ އިންނަނީ ފޯމީހުން ބުނެފައި    އެ  . އެކަމަކުނެގީ  ގަށްވަތި   އޭގެ ބޭބެއޭތިމަންނަ

އެ ބުނާތީއޭ.  އޭންވީމާހެއޭނަކަމަށް  ކޯޓުން  ރިވިއުކު ،  އޭތި  މު  15  ނަރައްވާފައި  ދޫކޮށްއްދަދުވަހުގެ  ލާފައި  ތުން 

  ސް ވެސް ޔަވި  ގައިހަމަ އެއީ ފިރިމީހާ ކަމު   ވީމަ އައި ބިލީވްޑް ރު ދެއް ކޯޓު އަމު   އެން  ، ދޫކޮށްލަންނަނީ. އެހެންވީމާއޮ

ޖަހާފައި އޮންނަ    ކޮށްފައި އޮތީމަ ހަމަ ސިއްރު   ކަންތައް  ން ބުނެލާފައި މިށް މިހެދިމާލަ  އަޅުގަނޑާން  ގެ ތެރެއިޕޮލިހު

  މިލްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޝާއެ ގައި ލައިޝަނުގައި އެދޭނަމޭ މި މައްސަ އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިމި ޕޮލިސް އުސޫލުން

 ތަކީ.  ލައިދެއްވާށޭ. އެއީ އަސްލު ވީގޮބަ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންސަތުން ވާ ރިޔާ

ކަމެހަމަ    އަޅުގަނޑު މަޢުކުޑަ  ފާހަގަކުރައްވަދެންވޭ.  ންނުބޭ  ދި އަކޮށްލަން  ފުސާތެއް  ލޫމާއް  ފޯނެއް  ކޮއް  ފި އިމެ    ކޮގެ 

ނެ ވަގަށް މައް  ކަމަގި  ގެއްލިގެން  ސަލައެއްގައި  ފޯނު  ކޮއްކޮ  އެ  ރިޕޯންނަށްހުފުލު ށް.  އެކަހަ   ތޯ ޓްކުރީ  ލަ  ނޫނީ 

 ؟ވީދިމާއް އެސަލަމައް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ ތުމިރްފަ

ރި ވެޕޯޓްކު ކޮއްކޮ  އެއަޅުގަނޑުސް  ރީ  ތިބި  ންމެމެން  ގޭގައި  މީވަގެޔަށް    އެއި  އެއްގަ ރެން  ދެންތް  ފަހުން    ހަކު. 

ހަޒްނޑުއަޅުގަ  އިއަޅުގަނޑާ.  އެނގެނީ އޭރުގެ  އޭނަ  ގެ  ބުނީމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުބަންޑާ  ރިޕޯޓްކުރީ  ތިއްބާ  މެން 

ގު  ހި ޗެއެއް   އި ރާނަންބަ  އައި.އެމް.އީ އެހެންނީދިފައި  ޅާވެސް  ވެސް.  އެމާވީ  ގައި  މައްސަލައެއް   ކްލިއަރކަޓް ހާ  ، 

ބުނެއަޅުގަނޑާ މިހެން  ދިމާލަށް  އޭ  ދެން  ދޭގެ  ނަލާފައި  ބަޔާން  އައްޢާ  ންއެ  ޕޮންމުކޮށް  އޭރުގައި  ލިސް  ނާނީ 

ޕާޓީއޮންނާ  ގައިސަރވިސް ތަރޑް  ފޯތުއަ  ނީ  ފެންނަ  ވެން  މި  މުޖެއްޔާއްނެއް  މީ، އެލަކަށްސާފޯނު  ން  ތު އަގެ  ހުން ކި 

  ރުގައި ، އޭށްގެން. އެހެންވީމާސްކޮންބަރުން ޓްރޭ.އީ ނަބެނީ އައި.އެމްވެރިފަރާތަށް މި ލި  އިސްފައިއަ   އްތޯދެ ން  ލްވަމުރޯ

އިންޓަ  އޮރނަފުލުހުންގެ  ގަވާއިދުގައި  ފެނިއްޖެނާންލް  ފޯނު  ވަންނީ  ކަމަށް  ފޯ  އެ  ފަރާތުގެ  ޏާމު  އޮތް  އް  ބަޔާނެނު 

ވެރިފޯ  އިނަގާފަ ފޯނުގެ  ރައްދުކޮށްފައި  ފަރާތަށް  އެހިސާބުން މައްސަލަނު  ގޮތެއްގައި  އްމުޢާ އީ  އެ   .ރަނީކްލޯޒްކު    

ރޯލްވީއަތު  ގެހުންމީ   ތައްކިތައްފަހަރު ކި ދިޔަ ތައެއޭނަ ބަޔާންދޭން    ކުނޭނގޭނެ. އެކަމަކީ  ންތޯ  އެ ތަށް  ގޮނަށް    ދެން 

ނީއޭ މުއްދަތު  ށް ގެންދަ ކޯޓަރަށް ލާފައިތީ ހައްޔަން ތިމަންނާ ވަގުމި މީހު  ބުނީ   ފައިށް ގުޅާއަޅުގަނޑަހަވީރު  ވަހު  ދު

 ން.  ންކަސޫލަކުން ނޫއޮންނަ އު ތި އޮތީއޭ އްޖެށް އެނގިއަޅުގަނޑައެއްކަލަ ބުން ހިސާއެ ން.ހަޖަ



  

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

 ރު.  ރި މެންބަތެތްޒައިއް .ވާނަންރު އަށް ފަޠީއް ޙަސަން ލަފުރުޞަތެ އަޅުގަނޑު.  ގޭތޯނރިއްޔާ އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ރު ޙަސަރާގެ މެންބަދާއި  ނގުހުޅަ ހެންވޭރު 

އިނގޭތޯ.  އްކުރިޝު ފުރަތަމަ  އެބަ  ވާލުސު  4  ގެއަޅުގަނޑުޔާ  ޢަސުވާލަކީއޮތް.  ނިޒާ ،  މު  ދުލުއިންޞާފުގެ 

ން   ކަމަށް ތި އް  ހުރަސްތަތަ އެންމެ ބޮޑެތިށް ނުވަ ކަމަމުންހިމު މެ އިން އެންލާޙުކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގެ ތެރެ އިޞް

ވިދާޅުވެދެ ދަންންނައްވަފާކަމެއް  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅު  3ން  ކޮވައިފިއްޔާ  ނަތޯ  އިތު؟ ނީވާކަމެއްތޯ    ށް ރައަދި 

ސަރވި ދޭފުކޮށްލަސާ ޖުޑިޝަލް  ޚާއްޞަކޮށް  ކޮމި ނަން.  ކުރަޝަނުސް  ކަންތަން  ތެރެއްއްވާ  ޖުޑިތަކުގެ    ޝަލް އިން 

ކޮމިޝަނަސަރވި ހުރައެ  ށްސް  ނުވަތަގޮތަ  ތަކެއްސްޅޭނެ  ހުރައި  ޅިފައެ  ށް  ހުރި  ކަމަށް  ސްތަތަމިހާރު  ކެއް 

 ؟ ރެއިންތެކުގެ ތައްފާހަގަކުރެއްވޭ ކަންތަ 

 

 : ހަކަދެއްކެވުންއިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

ފުރަތަ ކަމަކަމައެންމެ  އެއް  ހަމަ  ފޯ ށް  ވަރަކަށް  ނުފޫޒެނުންރަ ވެސް  ނު  އެއީ  އްޖެހޭ  ތަކަށް  ޓުކޯޒު  ފޫސިޔާސީ 

ރަމުން  ކު  ޝަންކުރަންވާ ގޮތަށްފަންކްން  ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދެން ޖުޑިޝަ  . ކަށްއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަ  ވުން،ފޯރާފައި

ނުދާކަމިދި އަހަރުތަކުގައި  ދެންއެހެންވެގެން  ލުކުރަނީބޫޤަ  އަޅުގަނޑުމަށް  ޔަ  އިތު   .  ފަނޑިޔާރުންއޭގެ  މި  ގެ  ރުން 

  ސް އެއްކަލަ މި ވެގައި  ފައިއުމެއްގެ ސި ޤަ ހަމަލަތައް ފެންމަތިވާތީ އަދި މައްސަ ގްރިޓީ އް އިންޓަރލޫކީ މައްސަލަތަސު

 .ންޅާ އޮތުކައި ނާ ޓަލުކުރުމަށްން ޙައް ކަން މިޅު އެކި ދިމަދިމާލުއި ވެސް ފިޔަވަތައް ހިނގަމުންދާއިރުގަ އްންތަކަ

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ރު ޙަސަރާގެ މެންބަދާއި  ނގުހުޅަ ހެންވޭރު 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ސުވާލަކަށް  މާއްދާގަ  141ދެވަނަ  ޢަދުލުއިންވަނަ  އެބަބުނޭ  ޤާއިއި  އިސް  ޞާފު  އެންމެ  މުކުރުމުގެ 

ދެން   ކޯޓޭ.  ސްޕްރީމް  އެއީފަރާތަކީ  މާއްދާއެއް  އޮތް  ސާފުކޮށް  ކުރައްވަނީ  ވަރަށް  ޤަބޫލުފުޅު  ކިހިނެއްތޯ   .

ޤަބޫލުފުޅުސީސާޤާނޫނުއަ ގޮތުގައި  ބެލެނިވެރިންގެ  ސުކުގެ  އެއީރެއްވޭތޯ  ކޯޓު  ސުވާ  ؟ޕްރީމް  އާދޭ މި    ލު 

 ލަން.ރީ ސާފުކޮށް ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެ ގޮތް ގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަނޑުމެން

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުއިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

 . ކެންދެނު ޅުގަނޑުއަކަށް  ކަމަޓުމް ކޯ ޕްރީއެކަނި ސުހަމަނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ޤާ



  

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ރު ޙަސަރާގެ މެންބަދާއި  ނގުހުޅަ ހެންވޭރު 

 ؟ކޮން ފަރާތެއްތޯދެން އިތުރު  

 

  ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

ފުރިހަމަ   އެންމެ  އުފެދިޤާނޫނުއަސާސީ  މި  ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  އެ  ޖުޑީގޮތުގައި  މިވާ  ސަރވިސް  ފައި  ޝަލް 

  ޗެހި އެއް  އި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާރިހާ ބާރުތަކެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިނީމާ  ފައި މިވަނީ ހަމަ އެ ހުދިއް އުފެކޮމިޝަނެ

ކަމަށް  މުޞާފު ޤާއިމުކުރުއަދި މި ޢަދުލުއިން  އާއި   ލުކޮށްފާނެތީ ށް ޢަމަތަގެއްލޭ ގޮ ގައި މައްސަލަތަކެއް ނުކުމެދާނެތީ 

ޤަބޫލުކުރަނީ.   ކޯ  އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑު  އަޅުސްޕްރީމް  ކަމަށް  ނޫން  އެކަންޏެއް  ޤަޓު  ބެލެނިވެރި  ބޫލުކުރަނީ ގަނޑު   

 ފަރާތަކީ.  

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ރު ޙަސަރާގެ މެންބަދާއި  ނގުހުޅަ ހެންވޭރު 

ރާއްޖެއިން ވަނަ  ތިން ވަބޭރުގެ ފަނޑި  ސުވާލަކަށް  ކޯޓުތަކުގައި  ކިހިނެއްތޯ  ކާލާތުކުރުމާއި  ޔާރުން ރާއްޖޭގެ  ދޭތެރޭގައި 

މިރުފަ؟ ޑައިގަންނަވަނީފެނިވަ ޤަބޫއެއީ  ރާއްޖެތަށް  އެއީ.  ކަމެއްތޯ  ފަނޑިޔާރުލުކުރެވިދާނެ  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭގެ  އިން  ން 

 ތަކުގައި ޝަރީޢަތްކުރުން.  ކޯޓު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

 ށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް.  ޅުގަނޑައަ

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ޙަސަ ރުރާގެ މެންބަދާއި  ނގުހުޅަ ހެންވޭރު 

ޤަބޫ  4 އަޅުގަނޑު  ސުވާލަކަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް.  ވަނަ  ކުރައްވާ  އިތުބާރެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ގޮތުގައި  ލުކުރާ 

  19މެންގެ އެޖެންޑާ  ކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުނީ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުޓީ ދިރިހުގެ މެޖޯރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ދެއްވީ  އޭގައިވާ  ވޯޓު  ސިޔާސަތުތަކަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ.ކަ  އަޅުގަނޑު  ސިޔާސަތަކީ    މަށް  އެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

ޖުޑީޝަރީއަ އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެކަން  ޤާއިމުކޮށްދިނުން.  ނިޒާމަށް  ޢަދުލުއިންޞާ  ،ށްއިންޞާފު  ފުގެ 

ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ކުރާ ވަރަށް  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި. އެންވާ ވަރަށްގެންނަން ބޭނު

މަސަ އަޅުއްކަތް  ގިނަ  އެހންވީމާ،  ދެން  ދޭ.  ކުރަމުން  ހަމަގައެބަ  ވެސް  ނޑު  ސަރވިސް  ގައިމު  ޖުޑީޝަލް 

އާކޮމިޝަ ފޮތެރެ  ންމުންގެ ނަށް  ފޮއިން  މެންބަރަކު  އަޅުގަނޑު  ނުވާ  މެންބަ ނުވާއިރު  އެ  ބޭނުންވޭ    ރެއްގެ ބަލަން 



  

ކޮބައިކަން ވިސްނު މިހާރު.  ، އިނގޭތޯ  މަކީ  ކެނޑިޑޭޓެއްގެ  އެޖެންޑާ    އެ  ހި  19އެހެންވީމާ،  ހުރި  ގައި  މެނިފައި 

ތެ  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި  ގުޅުން  ނުކުރެއްވޭ  ޢަދުލުއިންޞާފާ  ޤަބޫލުފުޅު  އޮތިކަރޭގައި  އަޅުގަނޑަށް  މެއް  އެކަމެއް  އްޔާ 

    ވަން. އެ ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްދެއް  ވަންޏާ  ކުރެއްވޭ ކަމަށް ނު ޤަބޫލު އަދި  ވީ.ފާހަގަކޮށްދެއްވަން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

މަށް ހޮވިއްޖެ  އިންޓެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަޤާވެސް ޕޮނުކުރޭ އެއް ޤަބޫލުއަޅުގަނޑަށް  

އި ހުންނަ ޕޮއިންޓުތަކަށް އަޅުގަނޑަށް  ޅުއްވާފަޞްލާޙުކުރުމަށް ކަނޑައަގައި ޖުޑިޝަރީ އި   19ންޏާ އެޖެންޑާ  ވަކަމަށް  

މިންވަ މެންއެތަންދޭ  ކޮމިޓީގެ  ޙައިސި ގެ ބަރެއްރަކުން  އަޅު  ލިބޭނެނޑުގައްޔަތުން  އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ  ކަން  ގެ 

 ކަށަވަރުކޮށްދެން.  

 

 އްކެވުން: ން ވާހަކަދެރިޔާސަތު

މެންބަރަ  އެއްވެސް  ފުރުޞަތައިތުރު  އަޅުގަނޑުށް ނޭދޭތީކަކު  މިރުވެ  އިންޓަރވިއު ނިމުނީ.މެން  އަޅުގަނޑުމެން    ފަތާ 

 ޞަތު އާދެ! ރުއާދެ! އެ ފު؛ ދެން އިތުރަށް ކެނޑިޑޭޓާ އެކީގައި އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިޒް ވާ ފާ މިރްފަތު

ކުރިން އަޅުގަނޑު އިސް ބުނީ ވެސް    ވުރެ ޅުއްވި ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންނަށްމިހާރު އަޅުގަނޑު ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އު

އަޅުގަ ނުކުރަނޑުއެއީ  ޤަބޫލެއް  އަޅު  މި ނޑާގަން  ދޭތެރޭގައި  އަޅު  ކޯޓުން  ސިވިލް  ވިންވީ. ގަސާލަކަށް  ކޭސް    ނޑަށް 

ޕޮލިޓިކަލީ ވި ކޯޓުން އަޅުވެސް ނުފޫޒެއް އޮވެގެން ވިޔަސް   ވިޔަސް  ންޔަސް އެހެން ގޮތަކުދެން އަދި  ގަނޑަށް  ހައި 

ދެން ވަލޫޒްވެފައި  ދިށް  ރަ  ކަންތައް  ސްޕްރީދެރަކޮށް  މިއިނީ  ކޯޓުންމާވެފައި  އަޅުމް  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލެއް  ގަނ.  ޑު 

ވެސް އޭރު  ޙައްޤު  ނުކުރަމޭ  މީހެއްގެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ހަޒްބަންޑް  އެކްސް  އަދި  ޓްތަކެއް  ރައިއޭނަގެ    ،އްކެ ތައެއީ 

އަޅު ގޮތަކަށް  ޕަރސަނަގެއްލޭ  އަދި  ބުނެލާފައި  ދިމާލަށް  ކަމެއްގައި  ޖެއް  ރެގް  ލްގަނޑާ  އޮތް  ބުނެފައި  ވެސް  ގޮތަށް 

ސް ވިން ވީ އެއީ  ގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ސިވިލް ކޯޓުން އެ ކޭއޭރުއަޅުގަނޑު ސިޓީ ލީމާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  

އެ ސަބަބާ  މޭ  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަގައަޅުމުގައި ހުރިކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ހަމަ އޭގެ މައްސަލަތަކެއް އަޅުގަނޑު ވަކިކުރު

ކަށް ވަރަށް  ރސް އަޅުގަނޑުގެ ކެރިއަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓަށް މިހުރިހާ އެއްޗައިޔަ   9މިހާރު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި  ؛ ހުރެ

އޮތް    ން ވަކިކޮށްފައި ނުއެތަ  ން ލާފައި އަޅުގަނޑުފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އެ ސިޓީ އެހެބޮޑު ހުރަހެއް އެޅި އެހެން 

ކަމުގައި ވި  އަކަމުގައި  ވިޔަސް  ސަޅު  ޕޮލިސް  ބިކޯޒް  އެއީ  ސަބަބު.  އެ  ނުކުރަމޭ  ޤަބޫލެއް  ރވިސްއަކުން  ގަނޑު 

އެ ދޭތެރޭގައި  ތަޙުއަޅުގަނޑާ  ކުރި  އިސްވެ  އަޅުޤީޤެއް  މީހުން  އަމިގަނޯންނާނެ.  ސިޓީއަ  އްލައަށްނޑު  ،  ށް ކަލިޔުނު 



  

ބަ  އޭގައި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އަސްލުގައި  ވިސި  ޑަށްޅުގަނއަ  މުން އެޅިކަފިޔަވަޅު  ޗަކަށް އެއްޔާންކުރި  ސިޓީ  ކޯޓުން  ލް 

ސް  ރ ޑިސްމިސަލް ކޭންފެއަގެ އައަޅުގަނޑުބޫލެއް ނުކުރަމޭ  ޤައަޅުގަނޑެއް  ،  މާއެހެންވީންނަނީ.  ވެސް އޮވިންވެފައި  

މިސާއަޅުގަނޑުއެއީ   ކުރިމަތިލާންލަމިކަހަ   ލަކަށް،ގެ  ކޮމިޝަނަކަށް  ލި  ބްލޮކްވާންޖެ  ފުރުޞަތު  ކަމެއް  ހޭބޭ  ނެވަރުގެ 

ނުދެކެށްކަމަކަ ބިމޭ  ކޯ.  ސިވިލް  އެއީ  ކޯޒް  ވިން  ބަ   އަޅުގަނޑުޓުގެ  ވިހަމަ  އެލަމޭ  ކަމަށް  އަދި    ންއެއް  މީހުން 

   ށްލަން ބޭނުން. އެތަންކޮޅު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ ،މާހެންވީސް. އެނުކޮށްދިނަޓް ރީއެންސްޓޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންޓަރވި އަޅުގަނޑުކުރިއްޔާ.  ޝު ނިންމި  މި  ދެންމެ  ނިންމައިލާފައި  ހައުގައި  މެން  އިންޓަރވިއު  މެން  އަޅުގަނޑުމަ 

ވޯޓައެ އަ ބަ  އިންޓަ ކަށް  މިރުފަހަން  ފަރާތް  ފާއި ރވިއުކުރި  މަތު  ފޮނުވުޒް  ތަޅުމަށް  ގަންނަވާ  އި ވަޑަފެނިމަށް  ޖިލީހުގެ 

އް ވެސް  ންޑިޑޭޓެކޮންމެ ކެހަމަ  ނިންމާފައި  ރވިއު  މި އެހީ އިންޓަވޯޓަށް    އަޅުގަނޑުދެން.  ޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެބޭފު

އަޅުގަނޑުމެން   މަޖިވޯޓަނިންމާފައި  އަހަމު.  އެބަ  ފެ  ތަޅުމަށްހުގެ  ލީކަށް  ބޭފުންނަވާގަވަޑައިނިފޮނުވަން  ވޯޓު  ޅު  ން 

އެދެ ފާ މިދެން އްވުން  ނަޒު އިރުފަތު  ނުފެންނައަޅުގަނޑު  .ށްމަގެ  މި ކަނޑައެޅުނީ  މެންނަށް  ވޯޓު، އެއްވެސް  .  ކަމަށް 

ވޯޓު ނުދެއްވާ.  ބޭފުޅަކު  ދެންއަޅުގަނޑު،  އެހެންވީމާ  ނިންމީ.  މި  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ކެނހު  މެންނަށް  ޑިޑޭޓް  ރި 

   . އިރުކޮޅެއްޑަމެން ކުއަޅުގަނޑުށް  ލުމަގައި ވައްދާރުކޮޅެއްގެ ތެރޭއި

 

 ށްފަހު( ޅަކަތުކޮ)ވަގު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަނެއަޅުގަނޑުމް.  ލައިކުއްސަލާމްޢައަ އިންޓަރވި މެން  ވެސް  ކުރިއަށްއުއާއްކާ  މެން އަޅުގަނޑު.  ދާނީއިގެން 

ކިޔަނީ  ންޓައި މި  މިހާރު  މުޙަރވިއުއަށް  މުޙައްމަދުޢަލީ  ޢަލީ  މީގެމަނިކަދުމައްމަނިކަށް.  އޮ  ށް  އިދާރީ  އް  ޅުމެ ކުރިން 

ނެތީ.  ންމެއަޅުގަނޑުން  އެރިގެ ކިއިފައި  މުޙައްމަދުމައެހެންވީމާނަށް  ޢަލީ  ހާޒިރުކުރަ،  ކޮމިޓީއަށް  .  ންނިކު 

ޢަ އްއަކޮޅަކަށްފަހު(  ތު)ވަގު މުޙައްމަސަލާމްޢަލައިކުމް  މުޙައްމަޢަދުމަނިކު.  ލީ  ހާޒިރުކޮކޮކު  ދުމަނިލީ  މި  ށްލީ  މިޓީއަށް 

ކޮމިޝަ  ޑިޝަލްޖު އާސަރވިސް  ތެރެއި މުންންނަށް  ޢައްޔަންކު މީހަކު  ންގެ  އި  ކުރެވުނު  ޢުލާނަށް  ރުމަށް 

.  ދޭނަން ކުޑަކޮށް ކިޔައި   އަޅުގަނޑު ރވިއު ދާގޮތް ގައި އިންޓަ އިދުވާސް ގަ މަޖިލި  ތީ އިންޓަރވިއުއަށް. ތިލައްވާފައިވާރިމަކު

ގަވާއިދުގެ   މާ   201މަޖިލިސް  ގައި  އްވަނަ  )ނ(  ބަޔާންކުދާގެ  އިމި  ކޮމިޓީން  މަމުގައިރވިއުކުރުންޓަ ރަނީ  ޤާމުގެ   

ގުޅޭ    މަޤާމަކާއެ  ،  ކަން ނުވަތަ ނޫންކަންބިލު އެމީހަކު ޤާސް އެ މަޤާމަކަށް ންމެ ފަރާތަކަށް ވެހަމަވާ ކޮރި ފުޠު ޝަރު

އެޢުމަ ލި  ލޫމާތު  ނޫންމީހަކަށް  ނުވަތަ  އިދާރާއާ  ،ންކަބިގެންވާކަން  އެއްވެސް    އެ  ހު ގުޅޭގޮތުން  ކަން  ރިތަޖުރިބާއެއް 



  

  ފު  ތަޢާރުލަމިއް މީހެއްގެ އަ  އެބެހޭގޮތުންނާއި    ވުރާމު ތަޞައްންނާގެ އާއޭރުވުމަށް  ރިއެރާ ކު އެ ދާއި  ،ންކަނޫންނުވަތަ  

ގޮތުން   އެރުވޭނިމި  10ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތެއް  ފުޓުގެ  އަޅުގަނޑުރަނެ.  ލީ  ޢަ ފުރުޞަތު  ޓުގެ  ނިމި  10މެން  ރަމަ 

އެރު ދުމަނިކަމުޙައްމަ އިއްޒަތްތެވުމަށްށް  ސުވާލު ފަހު  މެންބަރުންނަށް  ހުޅުކުރުމުރި  ފުރުޞަތު  އޭރުން  ވައިލާނަން.  ގެ 

މެންބަރަކަ ތަމާހެންވީބިގެންދާނެ. އެ ލިގެ ފުރުޞަތެއް ޓުމިނި  10ށް ވެސް  ކޮންމެ  އެ  ގަވާއިދުގަ  އްފެޢާރު، މިހާރު  އި 

   ރުވަން. އަ ގެ ފުރުޞަތެއް ޓުމިނި 10މުގެ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުބުނާ

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ވާ ކު ލީ މުޙައްމަދުމަނިޢަ

ނަމަކީ  އަޅުގަނޑުއާދެ!   މުޙައްމަޢަ ގެ  ތަޢުލީމީ އަޅުގަނޑުދުމަނިކު.  ލީ  ފެށުނިއްސުރެ  މަސައްކަތްކުރި    ދާއިރާގައި   

ސިވިލް ހެމީ އޭގެ  އް.  އައިސް    އަޅުގަނޑު ފަހުން  ސަރވަންޓެއް.  ދިއުމަށްފަހު  މެލޭޝިއާއަށް  ތަޢުލީމަށް  މަތީ 

އިލެސައްކަމަ ކޮމިތްކުރީ  ގޮތުޝަނުކްޝަންސް  މެންބަރެއްގެ  މެންބަރެ އިގަގެ  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  އްގެ  . 

އުޅުނު އެންމާދާރުކަމާޒިވަރަށް    މިއީ  އަޅުގަނޑު  އިރުގޮތުގައި  ވަޒީއެކު  އެކަން  ފާ  މީހެއް.  އަދާކުރި   

މި އެ ރައްޔި  ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހުރިހާ  ދެތުރާއްޖޭގެ  ވެސް.  މަޤާމަށް  ންނަށް  މި    ކުރިމަތިލީ   އަޅުގަނޑުން 

އަބަދުއަޅުގަނޑު ވެސް  ހިތުގައި  އޮންގެ  ވެސް  ރަނ  ހިނގަނީ  މި  ޖުޑިޝަރީ  މި  ސުވާލެއް  ހުރިނަ  ހާ  ގަޅަށްބާއޭ. 

މެން ކުރި  އަޅުގަނޑުވެސް    ޅުނުއިރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގައި އުއަޅުގަނޑު އަދި    ލެއް ތުން ވެސް ކުރާ ސުވާޔިރައް

ބޭފުޅު އެ  ދިމާއަޅުގަނޑުންނާ.  ސުވާލެއް  އެންމެ    ތަކާއިޖެހުންންގޮ  ވިމެންނަށް  ހަމަ  އެކަމުގައި  ކަމެއްގައި  ހުރިހާ 

ގޮތުގައި  ޅުރަނގަ ބައިވެރިއެއްގެ  ތަޙައަޅުގަނޑަ  އެކަން  ވަރަށް  މިއީ  އެހެންވީކު މަލުއްކީ  މީހެއް.    އަޅުގަނޑު   ،މާރި 

އާޑަނއަޅުގަހިތަށްއެރީ   ދާއި ފަރާތުމުންގެ  ންށް  މި  ކުން  ފު ރިމަތި ރާއަށް  މީހެއްގެ  ލިބިތުރުޞަލާ  އްޔާ  އްޖެ  

އަމާނާތްއިނަޒާޙަތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާއި،  ގާނޫނާއްކޮށް  އެ   ތެރިކަމާ،  ގޮތުގެ  އިއަދި  އެއްގޮތްވާ    ތިން މަގަވާއިދާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުރެވިދާނެއޭ.  ކުއްކަތްމަސަ ތަޞައްވުރަކީ  ކޮޝަޖުޑިގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ންގެ  މިޝަރީގެ 

ން  ދާދިފަހު   ކުއް ނެތް. އެކަމަ ކޮމިޝަނުގެ ދައުރެސްޝަލް ސަރވިޖުޑިގައި  ކުރީ  ތަންކޮޅެއް  ރު ފުޅާކުރުން. މިހާރުއުދަ

ބަދަލުގެ ސަބަބުން   ފެއަޅުގަނޑުގާނޫނަށް ގެނައި  ކަމަށް. ބޮޑު  ށްދައުރު ވަރަގެ   ސަރވިސްޖުޑިޝަލްޖެ  ނިއްމެންނަށް 

މަސަމާހެންވީއެ ކޮމިޝަނުގައި  މި  ގާނޫނީއަޅުގަނގެން  ކަތްކޮށްއް،  ކުރެ ޑަށް  އެބަހުރި ވޭގޮތުން  ވެސް  ކަންތައް  .  ނެ 

ވެއްޖެ  ސް މަ  6،  އަޅުގަނޑުކީ މިހާރު ގާނޫނު ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް. މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުއަހަރު ވެއްޖެ  އަޅުގަނޑަ

އެހެއަޅުގަނޑު ކިޔަވާތާ.  ގާނޫނު  ވަންވީމާ  އޭގެ  ތަޖުރިބާ،  ގިނަ  މިވަގުތު  ގެއަޅުގަނޑުވެސް  ތައް  ރަށް  ކިބައިގައި   

އެހެ އެއަށްވުންވީމާއެބަހުރި.  ބޮ،  ގާނޫނާރެ  ޤާޟީ  އިޑަށް  އެއްގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރު ގަވާއިދާ  ލައްވާ  އި  ވުމުގަން 

ހަމަގައިމުޑައަޅުގަނ މަސައް ސްވެ  ށް  ކަމަށް  ކަތް  ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑަކުރެވިދާނެ  ވަކި  ފެނޭ.  ނުޖެހި  ށް    އަޅުގަނޑު  

އެހެންވީމާންކުރާނަތްމަސައްކަ  އްލައަށްއަމި ތައަޅުގަނޑު،  .  މިއަގެ  ޖުޑިޝަރީ  މިއޮތް  ވުރެ  ށްޞައްވުރަކީ  މިހާރު 



  

  ލާބަ ގެ  ތުންނަށް ޖުޑިޝަރީރައްޔިހި  ދިވެގޮސް  ރައި  އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުވެ ކުރިއަގާނޫނަށް  

 ނުން. ކުރާތަން ފެމަންފާ އާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންއަޅުގަނޑު.  ޔާއްޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި  ފުރު ނަ  އަރުވާނަން.  ޞަށް  ޒަތު  ޙަސަން  ފުރަތަމަ  ރަށް  ރީ އެންމެ 

 .  ރާން. މަތިވެރި ދާއި  ފުރުޞަތު އަރުވައަޅުގަނޑު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަރާގެ މެމަތިވެރި ދާއި 

މަރުޙަ މުޤައްރިރު.  ޢަ ޝުކުރިއްޔާ  ވިބާ  މުޙައްމަދުމަނިކު.  އިލެ ޖެ ދާޅުވެއްލީ  ކޮމިކްޝަންސް  ވަރަށް  ޝަނުގަ  އި 

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން    ދެން ހޮވިއްޖެއްޔާ  ގަންނަވަނީއިޔަ ވަޑަކުފާނު ތިމަނިކުރި ކަމަށް. ދެން  ތްގިނަދުވަހު މަސައްކަ

މަޖިލިސް  އަށްއެސް.ސީޖޭ. ގޮތުގަގެ އްބަރެމެން  ގެ ރައްޔިތުންގެ  ސުވާލުކޮށްލައަޅުގަނޑު.  އި  ބޭ  ގައި    2013  ންނުން 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބޭއްވި  ވަދެބު  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ތެރެއަށް  އާގެ  ޝަކުވާމު  ންގަނެ  ރައްޔިތުންގެ  ގިނަ  ތައް  ވަރަށް 

  ޓުން އޭގެ މް ކޯރީޕްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމެއް ސުރައް   އި ހައެންމެ ދިޔަ. ދިވެހި  ޢުގައި އުފެދިގެންޖުތަމަމުއިގެން  އެކަމާ

އަތްތެރެ މުއަށް  އެޅިބާނައިގެން  ބަދަ ވަތި    އެއްކޮށް  އިނފަކޮށްލުނީ  ދޭ  .ގޭތޯއި  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ތެމިކަމާ  ރެ 

 ؟ ބޫލުކުރެއްވޭތޯޤަ ކަމަށް ބާރެއްންވާ ބިގެށް ލިޓަސުޕްރީމް ކޯ؟ ކިހިނެއްތޯ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ކު މަނިލީ މުޙައްމަދުޢަ

ވެސް   ނުދެއަޅުގަނޑުއެއްގޮތަކަށް  ސުޕްރީކެ  އެއީ  ކޯ ން  ކަމަޓަށްމް  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެކަމާ  އަޅުގަނޑުށް.    މެން 

ވެ ކުރިންވަކާލާތު  ވެ  އަޅުގަނޑު.  ސް  ތައް ނެހަނދާން އެބަހުރޭ ގައިޑްލައި  ސްމިހާރު  މެން  އަޅުގަނޑުރުކޮށްގެން  ޔާއް 

ވޯމެންއަޅުގަނޑުގެންގޮސް   ލީ  ލެއްވި    ބާޓު،  ފަނޑިޔާރު    އި އަޅުގަނޑާދުވަހު    ކުރިޠިލްވޯޓު  އުއްތަމަ  އޭރުގެ 

ވިދާރީއިކަމެންގެ  ޅުގަނޑުއަ އެ ޅުގައި  އަޙްމަދުވި  ވިދާޅުއްޗެއް،  ފާއިޒް  ކޯޓަކަށް  ސުޕްރީމް    ސާސީއަކަށް ނުއަޤަނޫ  ،ވީ 

އެހާހިސާބުން  ނެތޭ.  ކަމެއް  ފަނދެކޭ   އަޅުގަނޑު  ބަލާނެ  އުއްތަމަ  އެ ގޮތުގައި  ވެސް  ފެއިލްވެފަ.  ހެޑިޔާރު  ރީ 

މުހިގަދިވެހިރާއްޖޭ  އެންމެ  ޤާނޫނުއަންއި  އެއްޗަކީ  މުސާސީމު  ވޯޓަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ރައްޔިތުން.  ޙައްޤު  ޅި  ގެ 

ގޮތް  ޔަ ކަމެއް އެއީ. އެކަންތައް ކުރި  އިޒު ގޮތެއްގައި ދި ނާޖާލްކޮށްލީ. ވަރަށް ދެރަވަރު ވަރަށް އް ބާޠިއެކުލެވޭ ވޯޓެ

ސް،  ވެ. އެހެންނަމަންމަސައްކަތް ވެސް ކުރި  މެން ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަނޑުން ބެލިން.  މެން ހަމަ ވަރަށް ގާތުނޑުއަޅުގަ

ފުރުޞަމެންނައަޅުގަނޑު އެއްވެސް  އެ  ތެށް  ނުދެއްވާ.  ބޭއް  ދުވާލައަޅުގަނޑުފުޅުން  ދަންވަރު  މެންގެ  ދެދަޅަޔަށް  ކު 

ނެރެ އަމުރު  އެ ކޯޓުން  އެނ ކަ  ގެން  ދެން  ކުރީ.  ދިވެންތައް  އޭރުގައި  ރައްޔިތުންނަށް.  ހި ގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހުރިހާ   



  

ރައްޔިތުއެހެންވީމާ އެ  ޙައްޤު،  ވައަޅުގަނޑުން  ހޯދަ  ންގެ  ބޮށްރަމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ޑަށް  މަސައްކަތްކުރިން.   

ނގީ.  އްތައް ހިތަ ންކަ  ގެ މޯޓޯބަބުން ސޫސަ. އޭގެ  ވޭކުރެހާވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ނުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން އޭރަކު އެ 

ކޮމިޝަނުއި ސޫލެކްޝަންސް  ވެސް  ހަމައެކަނިގައި  ހިނގިއޭ.  ރައިއުހި   މޯޓޯއެއް  ނޫން. ޓްމަން  ކޮމިޝަނަކު    ސް 

ކޮ ސޫމޯޓޯއެއް  އިލެކްޝަން  ރައީމިޝަނުގައި  އެތާނގެ  އޭރުގެ  ވަކިކޮށް    އާއި  ސްހިނގާ  މަޤާމުން  ރައީސް  ނައިބު 

ކުރި.   ދިމާކުރި އަޅުގަނޑަކަންތައް  ނަސީބު  ގޮތުކީ  އެން  ތިން  ފަހުން  އެކަމީ  2ބި  މެ  ތެރެއިން  ދައުރު  ހުންގެ  ކު. 

 ޑާ. އަޅުގަނ އި ފާރޫޤާ އްމަދު މީހުން. އެއީ މުޙަ 2 އެންމެ ފުރިހަމަކުރީ ހަމަ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަރާގެ މެމަތިވެރި ދާއި 

ދުމަނިކު  މަލީ މުޙައްތުން ހޮވިއްޖެއްޔާ ކޮބައިތޯ ޢައިސިއްޔަޙަ ގެ  ބަރެއް މެން  ސް.ސީ. ދެވަނަ ސުވާލު. ޖޭ.އެޔާޝުކުރިއް

 ؟ ކީކައްގެ ޒިންމާތަރެމެންބަސް.ސީ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޖޭ.އެޤަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ކު ލީ މުޙައްމަދުމަނިޢަ

އެ  ވުން. އެކަމަށް ޓަކަ ން ޖަވާބުދާރީކުރު ޤާޟީ،  ންޤާޟީ ގޮތުން  މާތަކަކީ ގާނޫނީބަރުންގެ ޒިންޖޭ.އެސް.ސީގެ މެން އި 

ކަންއްރަ  ނަށްޅުންބޭފު ހުށަހަޅުއްވާ  ނުގަވާއިދުންޔިތުން  ބަލައި،  ކަންތަތައްތައް  ގަވާއިދުން  އެ  ދަންޏާ  ކަމެއް    އް  

މިހާރު  މައްޑިޝަރީއަށް ޖު  ކުރުން.  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވެފައިވާ  ލަސް  ސަލައަކީ   މައްސަލަތައް  ވުންމައްސަލަތައް   .

އެހެން ލަސް ގޮތެއްގައި  މާވީވުން.  ރަނގަޅު  ހަމަ  ރަނގަ،  މިހާރު  ކޮށްޅުމައްސަލަތައް  ގޮތެއްގައި  ޤާޟީ  އެ  ގެން  ން 

އެއްވެސް ކަ   މީހުންނާ ވާ  އި ގައްދާވަނަ މާ  53 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހަލަ ވަކި ފަރާތަކަށްނުޖެހި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް 

ފަރާގޮތުން ވަކި  މަ  ނުޖެހި  ގޮތު  51  ތްކުރަންޖެހޭނެ ސައްކަތަކަށް  މާއްދާގައިވާ  އެހެންވީމާވަނަ  އެ ން.  ންތައް  ކަ  ، 

 އްޔާ.   ވެއްޖެއަޅުގަނޑުށް ކަގެ މެންބަރަ  ބަލާނަން ހަމަ ރަނގަޅަށް އެތަނުއަޅުގަނޑު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްން ޒަރީރު ންބަރު ޙަސަރާގެ މެ ދާއި މަތިވެރި

ނުން ތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެއް މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިއަޅުގަނޑުދެން  

ހުލަސްވަމު އެ  ތަޙުޤީޤީށަހެންދާތަން.  މަރުޙަލާގައި،  ވެސް  މަރު  ޅުމުގެ  އިތުއަޙަލާގައި  އޭގެ  ޙުދި  ކުމްކޮށްފައި  ރަށް 

އިނގޭތޯ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޙަލާގައި  މަރު  ކުމް ތަންފީޛީޙު ބޭވެދެއްޅުށް ވިދާޑައަޅުގަނވެސް  ގެ  ޅާ ފުވަފާނަންތޯ ތި 

މައްސަލަތައް  މި  ހުރިރުމަށް  ވަސްކުއަ  ތަޞައްވުރަކީ  މަ ޓަކައި  ބޭފުކޮބައިތޯ   އި ރުޙަލާއެއްގަހާ  ތި  ގެންޅާ  ޅޭ  ގު 

 ؟ ތަޞައްވުރަކީ

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ކު  މުޙައްމަދުމަނިލީޢަ

އެފުލު ވެސް  ތަޙުބަހުން  ހަމަ ޖެހޭ  އަވަސްކުރައްވަން.  އެ  ޤީޤު  ވެސް  ޕީ.ޖީ  ރަނގަޅަށް  ބައެހެންމެ  ވަރަށް  ޖެހޭ 

ކަންތައްތަތަ އެ  ކަންތަބެ   ކާޙުޤީޤުކޮށް  ޖެހޭހޭ  ކޯޓުތަކުން  އޭގެފަހުން  ކުރަން.  ގަވާނެއްތައް  ހަމަ  ކޯޓުތަކަށް    އިދުން 

ލާއެއް  މަރުޙަ   3، އެ  ވީމާން. އެހެގެންނަން މަސައްކަތްކުރަން  ޅު ޙުކުމެއް ޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އޭގައި ރަނގަހުށަހެ

  ސްވަމުންދާ، މިހާރު މި ލަ ތައް  ލަޖެހޭނެ މައްސަ   ށްދި އޭގެ އިތުރައަ  ޖީއާ ، ޕީ.ޓުތަކާއި، ކޯއިހުންނާފުލު  މި ދެންނެވީ 

މިންކޮށްގެން  ލޮޖީ އެއްކްނޮ ން ޓެ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުއެހެންވީމާ  .ރެއް ފަސޭހަ ދުވަސްވަށް ނޮލޮޖީގެ ވަރަޓެކްޒަމާނަކީ  

ން  ރީ ލަ ޖުޑިޝަސަ މައްގެ ގައި އޮންނަ ކޯޓެއްޅުއްޑުއަތޮއަ  ހިތައް ހަމަ މައްސަލަތައް މިހާރުއެއްޗެ   ބެހޭ ތަކާލައެ މައްސަ 

ދޭތޯސް  ނެ ޖުޑިޝަލް ސަރވިލޭ، ބެހަމަ ބަލައި ދި  ހެންމެ ޅ އަ އެ  ނެ. ހަމަލޭބެ  ކޮމިޝަނުން ވެސް. އެ މައްސަލަ 

މައްސަ   ހއ އޮންނަ  ބެލޭލަގައި  ވެސް  ތެރެތައް  އެގޮތުގެ  މައްސަލަތަނެ.  އެ  ބަލަންޖެހޭނެ.  އެ  އިން  ބަލައި  އް 

   ޅުން. ޖުޑިޝަރީގެ ބޭފު ހޭނެންޖެއްވަރަކުމަސައްކަތް  އި  ޓަކަށްކަންތައްތައް ކުރުމަ

 

  ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޖީހާން މަޙުމޫދަށް.   ންނަވަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަތެއް މި އަރުވަނީ ހި މިހާރު ފުރުއަޅުގަނޑު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ޖީހާން މަޙުމޫދު މެންބަރު ންނަވަރު ދާއިރާގެ ހި

މުޤައްރިރު އިނގޭ  .ޝުކުރިއްޔާ  އަންއަޅުގަނޑުތޯ.  މަރުޙަބާ  ސުވާލަކީ،  ފުރަތަމަ  ފަނޑިގެ  ކޯޓުހެން  ތަކުގައި  ޔާރުން 

 ؟ ވެގެންތޯއްމުތޯ އަދި އެއީ ކީ ންން ކިހާ މުހިތިބު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ކު ލީ މުޙައްމަދުމަނިޢަ

މި    ،މު. އެހެންނަމަވެސްންން ތިބުން މުހިންހެނުއައަކީ އަންހެނުން.    1/ 2ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ  އަސްލު އަންހެން، ދިވެހި 

ނޫން ފަނޑިޔާރަކަށް  އެ އުއްތަމަ  ފަނޑިޔާ.  ކޯޓުގައި  ހެނިހެން  ސުޕްރީމު  ކޯޓުތަ  ދި އަރުންނަށް،  ވެސް  އެހެން  ކުގައި 

ބައި  ގައި ދެޢުއަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަ އަންހެނުންނަށް.ނީ އެނގޭސާސް ޙުންހެނުންގެ އި. އަމުންހެނުން ތިބުން މުހިއަން

އެއްބައި ތަރުބިއްޔަތުންދަރިދި  އަ  .ކުޅަ  ކަންތައްތަ ކުރުމާ  ވަރަ  ކުރުމުގައި   އްއި  އެބަ   ށް އަންހެނުން  ދައުރެއް    ބޮޑު 

އެހެންވީމާއަދާކުރޭ ވާ.  މައްސަ  ،  މި  ފަރުދުންގެގޮތަކީ  ދޭދޭ  މި  ހިމެ  ލަތައް،  މައްސަ ދެމެދުގައި  ވެނޭ  ސް  ލަތައް 

އަ  ރުމަށް އްލުކުޙަ އެހެންވީންވަރަށް މުހި  ވުންރިގެ ބައިވެ ހެނުންންޓަކައި އަންހެނުންގެ،  ދެ، އަޅުގަނޑުމާމު.    ވީ ނެން 

 ނެ ކަމަށް.  ނުން ތިބެންޖެހޭއަންހެ

 



  

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ން މަޙްމޫދުންބަރު ޖީހާންނަވަރު ދާއިރާގެ މެހި

ތަމްޝުކުރިއްޔާ.   ވަވަސީލުކުރައްރައްޔިތުން  ބޭފުޑައިގަންން  ލިބިއްޖެނަމަ   މި   ،އްޔަތުންސިއިޙަ ޅެއްގެ  ނަވާ    މަޤާމު 

ކޮ ޙަ ބޭފުޅެއްގެ  އިގަންނަވާނެ  ވަޑަ އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވާ  ލަށްއިސިއްޔަތުން  ބޮޑު  ން  އެންމެ  ރައްޔިތުންގެ  ސުވާލަކީ 

 ޝަރީއާމެދު.  ތޯއޭ ޖުޑި ކޮބައިންތަކަކީވުޑުކަންބޮ؟ ކީ ކޮބައިތޯއޭވުމަކަންބޮޑު

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ނުލިބުން.  ޞާއިން ރައްޔިތުލަސްވު  ފުޞާއިންފު  ބޮޑު  އެންގެ  ން. އެއީ  ހަރު  އަ  10ހަރު،  އަ  7  ކަންބޮޑުވުމަކީ.ންމެ 

ކޯޓަމައްސަ  ބަދޭއެ މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅިފައި  ޝަރިއަތަކަށް    އެއްވެސްގައި  ލައި ށް  ޖަލުގައި    ނުކިޔާއެއްވެސް  މި 

 ޑު މައްސަލައަކީ.  ، އެއީ އެންމެ ބޮއެހެންވީމާ ކު.ށް އެބަތިބި އެތައް ބަޔަމި ޝަރީއަތްނުކޮ އިބަންދުކޮށްފަ

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް ންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދުންނަވަރު ދާއިރާގެ މެހި

ސުވާލު  އްޔާ.ޝުކުރި ފަހު  އިއަޅުގަނޑުގެ  ޖުޑިޝަރީ  މިހާރު  ޖޭ.އެސް.ސީޓަ  ކުރުމަށްޙުލާޞް.  އެ ކައި    ން 

މަކުރަމުން ތެރޭގަސައްކަތްތަ ގެންދާ  އެއްކުގެ  ކުރަމުން  އި  މަސައްކަކަމެއް  އެންމެތްތަގެންދާ  ތެރެއިން  ރަނގަޅު    ކުގެ 

  ؟ހަގަކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ މަސައްކަތް ފާނުދާ އެއްކަމު އް މަސައްކަތް އަދިމަސައްކަތް، އެ

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

އެންޙަ ރައްޔިތެއްގެ    ދިވެހި   ޅުގަނޑަށްއަ މައިސިއްޔަތުން  ރަނގަޅު  މިހާރު މެ  ކުރައްވަނީ. ސައްކަތް  އެ  މާ  ދަމާ   

އެކަން ކޯޓުގެތައްއޮންނާނެ  ސުޕްރީމް  އެ  ފަހަރު .  ދެ  ވަކިކުރުން.  ފަނޑިޔާރުން  ދެ  ން  ފަނޑިޔާރު   ކުރާ ކުމްހުށް  ގޮތަ 

ދާ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް  މި ކަމުނުމެ  އެންދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި    މެއް.ކަ  ވަރަށް ގޯސް  އީތިބުން އެ

ތަވެސް   ރައްޔިތުންއެބަހުރޭ.  އެކަން ކޮޅެއް  ކަންތަ  މާ   ވާހަކަދައްކާނެ  ތެއޭ  އް.އްތަދޭތެރޭގައި  އެބަގެ  ހިމެނޭ    ރޭގައި 

އިޖު  މިސާލަކަށް ފު ތުޢާރާމި  ކުއްލިއަވިޔަސްހަމަ  ރިތައް  ފަނޑިޔާރުން  ހުރިހާ  ކޯޓުތަކުގެ  ހުރިހާ  މި  އަދި  ކަށް  ، 

ރަނ އަޅުގަނޑުމެންއެއްފަހަރާ  ނުކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާގަޅެއް  އެއަށްވުނަކަށް.  އެ  މިހާރަށްރެ،  ތަންކޮޅެއް   ބޮޑަށް    ވުރެ 

ފެނޭ.    އެބަ ންތައް ކުރާތަން  އް ކަށް ބައެރު ކުއްލިއަކައެއީ އަޅުގަނޑަށް މިހާ  . ގެން އެކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީކޮށްޕްލޭން

ބައެއް  އެއްބަ ބުނޭ  ޔިތުންރައް  ފަހަރަށް  މިހެން  އެބަ  އެހެންވިއް ހެންމިޔޭ.  ވިއްކުއްލިއަކަށް  އެކަވީމާޔޭ.  ންތައް  ، 

 ނޭ.  ޑަށް ފެކުރަން އަޅުގަނގަޅުންކޮޅެއް ރަނތަ

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދުންނަވަރު ދާއިރާގެ މެހި



  

 . ނިމުނީލުތައް ރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާނގޭތޯ މުޤައްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއް މެންބަ ޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ  އަ  ފުރުޞަޅުގަނޑު  ރު.  މިމިހާރު  މެންބަ  އަރުވަނީ  ތެއް  ދާއިރާގެ  ޢަލީ  ކެންދޫ  ރު 

 ށް. ޙުސައިނަ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

މަރުޙަބާ.    ޝުކުރިއްޔާ   ދެ!އާ ޖުޑީ  159އަސާސީގެ  ޤާނޫނުއަދި  މި  މާއްދާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ  ސަރވިސް  ޝަލް 

ދެތުއޫލިއްޔަމަސް އިނގޭތޯ.  ބާރުތައް  ގައި    159ން  ތަކާއި  )ހ(  އުއް  މިގެ  ފަނޑިޔާރާއިއޮންނަނީ    ޕްރީމު ސު  ތަމަ 

ފިޔަ ފަނޑިޔާކޯޓުގެ  އެހެން  މަޤާމު ރުކުޔަނުއް ޢަރުން  ވައި  ދިމާއި  ކުރިއެރުން  ބަދަލުކުނުގެ  މަ  އުއްތަރުމާއި  މާއި، ދެން 

ރައީސުކުރުއްޔަނުޢަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން   މިއިން    ވަރާ ދިނުން.ޝްމަ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މުގައި 

އަޅުގަ އުއްތަދެން  ދޭހަވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްޗެއް.  ދޭހަވާ  ފަނޑަށް  ސުޕްރީނޑިމަ  ކޯޓު  ޔާރާއި  ،  ޔަނުކުރުންއްޢަމް 

އިޢަ ކަނޑައެޅުމުގެ  މީހުން  ތިބި  ޙްތިޔާރު  އްޔަނުކުރާނެ  ބާކީ  ދީފައި  ފަނޑިޔާރުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ސިފަވަނީ  މިއިން އަޅުގަނޑަށް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ދިނީމާ  ން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަހޮވުމާއި އެހެން އްޔަނުކުރުމާއި މީހުން ޢަ

މަ ދެކޭ ގޮތް އިނގޭތޯ.  ހަންނަ ކަމަށް އަދި މި އަޅުގަނޑު  އޮ  ފަނޑިޔާރުންގެ އެބަމް ކޯޓުގެ  ރީރީމް ކޯޓަކީ ސުޕް ސުޕް

މި   މާ  އަސާސީޤާނޫނުކޮންމެހެން  އިނގޭތޯ.އަޅުގަނޑު  ގޮތް  ފެއަ  ނަކުރާ  އެއީ  ޅުގަނޑަށް  ޕޮލިޓިކަންނަނީ  ލް  ހަމަ 

ނޫނިއް ނިންމުބޮޑީއެއް  ސިޔާސީ  ބައެއް ންތަޔާ  ވެސް  ނިންމަ  ކެއް  ބަޔަކަންފަހަރަށް  ކޯ  ޔޭ ވާތީށް ޖެހޭ  ޓުގެ  ސުޕްރީމް 

އުއް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާފަނޑިޔާރުންނާއި  ފިޔަވައި  ފަނޑިޔާރު  އްޔަނުކުރުމާއި  ޢަނޑިޔާރުން  ފަ  އެހެން  ދެން،  ތަމަ 

ޖޭ.އެކުރުވަކި މިއޮންނަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީއާ ންނައޮ  މި   އްޔަނުކުރުމާޢަ  ، ވިރެކު ވާލުޙަ   ސް.ސީއާން  . ށްފަވާލުކޮޙަ  ނީ 

މާއަޤާނޫނު،  މާއެހެންވީ ދައު ނަސާސީ  އަދި  ބައެއް  ކުރުމުގައި  ހިންގުމުގައި  ވަ ޙާ ލަތް  އެބައާދޭ  ރަށް  ލަތްތަކުގައި 

ބަ  އެންމެ ފަހުން ނިންމާ ފަރާތަކަށް ވެސް އެ   ނިންމުންތައްމަންޖެހޭ ގޮތުން ނިންސިޔާސީ  ވަޅުތައް.ނޑިރަތްތެރި ދަތޫޙު

ކޯޓު  އެބަވޭ.  ސުޕްރީމް  މިފަދަފުޅުކުރައްބޫލުޤަ،  އެހެންވީމާ  ގޮވަންތޯ  ސިޔާސީ  ނި  ނިންމުންތުން  ވެސް  ންމާ  ތަކެއް 

ކޯޓެއްގައި    ނިންމާ ޖުޑީޝައުއްވާ  އިންނަސުޕްރީމް  ފަނޑިޔާރު  ހާޒިރުކޮށް  ތަމަ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ލް 

އި  ކޯޓުގަ ގައި ހުންނަ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި  ދަށު ކޯޓު  ޔާރުންނާއިއަދި ދަށު ކޯޓުގައި ވެސް ތިބޭ ފަނޑި  ،ކޮށްގެންސުވާލު

 ލަތައް ބެލިދާނެ ކަމަށް. ރުގެ މައްސަތަމަ ފަނޑިޔާއުއް އިގެން ނޑިޔާރެއް ވެސް ލަނަ ފަންހު

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ



  

ވެބޫލުކުރާ  ޤައަޅުގަނޑު   ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  އެއްވެސް    އެއްވެސް  ސް ގޮތުގައި  ވެސް  މީހަކު  ފަނޑިޔާރަކަށް 

ޤާނޫނުނުހުންނާ ތިތީއި މައަސާސީއަށްވުރެ އުހުގަނެ  އުއްތަމަ  ސީއަސާވިދާޅުވިހެން ޤާނޫނު  ގައި. ދެން  އޮންނަނީ  ގައި 

ކޯޓުގެ ހައި  ޖުޑީފަނޑި  ފަނޑިޔާރާއި  ފިޔަވާއޭ  ކޮމިޝަޔާރު  ސަރވިސް  ލް  ޖުޑީޝަ  ،އެހެންނަމަވެސްޝަނުން.  ލް 

މަސަރވި އިތުރު  އޮވޭ  ކޮމިޝަނަށް  ފަނޑިޔާރުން   އުއްތަމަ  ލިއްޔަތުތައް.ސްއޫސް  ކޯޓުގެ  ހައި    ފަނޑިޔާރާއި 

ޖުޑީޝަލް  ޢަ އެތާނގެ  ވެސް  ބޭނުންއްޔަނުކުރުމުގައި  މަޝްވަރާ  އެމީހުވީމާހެން އެ  .ވޭސަރވިސްގެ  އެއީ  ންގެ  ، 

ޔާރަކު ޖުޑީޝަލް  ޑިއެ ކޯޓުން އެހެން ފަނ  މަ ފަނޑިޔާރާއިއުއްތައެމީހުން،    އޮތީ   . ދެން އެ އެއޮތީ  ތެއް ޔަމަސްއޫލިއް

 އެއީ އަޅުގަނޑު  އެކަމަކުން.  ޅުވޭ އެހެ ފަނޑިޔާރު އެބަ ވިދާތަމަނުކުރެވޭނޭ އެކަހަލަ މިހާރުގެ އުއްށް ހާޒިރުރވިސަސަ

އެއީ   ބޫލުކުރާ ޤަ ނޫން.  ޖުޑީޝަޙައޮތީ    މި   ތުން ދައުލަ  ކަމެއް  މިއޮތީ  ސަރވިސް ވާލުކޮށްފައި  ކޮމިޝަނުގައި،    ލް 

 ން. އްތައް ބެލުތަބޭފުޅުން ކުރާ ކަން  އެބެލުން.    ކުރާތޯމްބޭފުޅުން ރަނގަޅަށް ޙުކު   އެ  ށްފައި މިއޮތީ ވާލުކޮޙަ  ނާމިޝަކޮ

އެގޮތުން  ހެންވީމާއެ ބެލޭނެ  އެ  ބަލާއިރު،  އަދި  ވެސް  ކަންތައްތައް  އެކުރާ  ސަރވި ޖުޑީޝަމަ  ހަ  ބޭފުޅުން  ސް  ލް 

ވެސް.  ކޮ އެބައޮ ޔައްޢަން  ދެމިޝަނަށް  ވެސް  އެނުކުރުމުގައި  އެހެންވީތް  ބޭނުންވޭ.  މަޝްވަރާ  އެ މާބޭފުޅުން   ،  

އިންވޯލްވުމެބޭފުޅުން އޭގެ  އެބައޮތް  ވިޔަސް    .ގައިއް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ވެމިހުރިހާ  ދެން  މިކުކަމެއް  ރަނީ  ސް 

އި  ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް  ހޯދުމަށް ޞާންޓަކައި.  ހޯދައިދިނުޞާއިން  ،އެހެންވީމާ  ޓަކައި.  ފު  އެންމެ  ފު  މުގެ 

އުއްތައިސް   ފަފަރާތަކީ  އުއްތަމަ  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ފަނޑިޔާރު  ނެނމަ  ހައްދެއް  ކަހަޑިޔަރަކީ  ބާރެއް  ލަ  ތް  އަދަބު، 

ނޫން. ބޭފުޅެއް  މަތިކޮށްފައި  އަސާސީނޫނުޤާއެއީ    ލިބިފައިވާ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރަ ދެން    މަޤާމެއް  އޮންނަ ން 

 އެ  ބޭފުޅުން ލޭނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބެ   އެ  ގައި ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތު އެހެންވީމާ .ސްޔައްޔަނުކުރެއްވިޢަ

 އޮވޭ.  ޙްތިޔާރު ނުމުގެ އިސް ކޮމިޝަނަށް މި ބަހެއް ބުވިޝަލް ސަރޖުޑީތައްތަކުގައި ވެސް މި ކަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ 

ވިދާޅުވި،  ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން    މަހްމޫދުޖީހާން  ތްތެރި މެންބަރު  ކުރިން އިއްޒަ  ލަކީމި ދެވަނަ ސުވާ

އަ ފަނންމި  ފަ ޢަ  ޑިޔާރުންހެން  އުއްތަމަ  ފިޔަވައްޔަނުކުރުމުގައި  ސުޕްރީމްނޑިޔާރު  ދެން  އެހެ ކޯޓު   އި  ން  ގައި 

   ދާޅުވީ.އްވެގެންތޯ އެހެން ވިތައް. ކީނޑިޔާރުންފަ

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ޤަ އާދެ!   މިއީ.އިސްލާމީ  ދެންވެހިރާއްދި  އުމެއް  ޤައުމެއް.  އިސްލާމީ  ސީދާ    ނަށްޅުގަނޑުމެންއަ  ޖެއަކީ 

ށް  މަފެނޭ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަ  ގަނޑުމެންނަށް އެބަހެން ބުނެފައި ނެތަސް އަޅުދާ އެއި އެހެން ސީގައަސާސީޤާނޫނު

ފޮނުއްޢަ  ހަކުމީ ކޯޓެ ޔަނުކުރަން  ސުޕްރީމް  ރައީސު  އްގައި ވަނީ  ކަމަށް  ންކަރިއްޔާލްޖުމްހޫ ފޮނުވަނީ  ޙާކިމާ  އެއީ   .



  

ދިވެހިރާއްނީބޫލުކުރަޤަޅުގަނޑު  އަ އަދި  މަސް.  ހުޙަލަޖޭގެ  ކަމަކަށް  ތާއި  ފަނޑިޔާރަ ރިހާ  އުއްތަމަ  ކަށް  ބަލާއިރު 

ބަ ދިމާވޭ. އެއީ  ، އެ މައްސަލަ އެހެންވީމާއެ   ކަމަކަށް.ންޖެހޭ ފުޅަކު ހުންނަހެން ބޭއަން  ބޫލެއްނުކުރެވޭޤަށް  އަޅުގަނޑަ

މީ ޤައުމެއްގެ   އިސްލާމާ، ޙާކިމާގެޙާކި  އެ   ކީ މާނައަދެން އޭގެ    ، ރާ ގޮތުގައި. ދެން އެހެންނަމަވެސްބޫލުކު ޤަނޑު  އަޅުގަ

މިއޮތީ ރައީސުލް، އޭތީއޮ  މި  ޤަދަރު ލިބިފައި މާގެ  ޙާކި ލިބިފައި  އަޅުއަޖުމްހޫރިއްޔާތި    ރަނީ. ބޫލުކުޤަގަނޑު  ށް ކަމަށް 

އުއްތައެހެންވީމާ އެ  ފަނޑި،  އެ  މަ  ފަނޑިޔާރު    ނީ.ނުކުރައްޔަޢަޔާރު  އިސް އްޔަނުކުރާ ޢައުއްތަމަ  ދެން  ލާމް  އިރު 

އެހެން    ،ނަމަވެސްށް. ދެން އެހެންކަމަ  އްފިރިހެނެ  ށް ހުންނާނީއަކަޙާކިމާ  ،ގެޙާކިމާމި  ބަލަނީ  ވެސް ބޮޑަށް  ދީނުގައި  

އަންހެނުފަނޑިޔާރު ތިންނަށް  އުއްތަ  ކަސްއަބިންނަށް  ދެން  ނެތް.  ފަނޑިޔާރަކަމައްސަލައެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަ  ށް 

އެހާ  ޙަލަމަސް ތަނެއް  ތު  މި  އަނުބޮޑަކަށް  ވެސް ން  ދެ  ހިތް ބުނަނީ.  ޅުގަނޑުގެދޭ  ފަހަރެއްގައި ދޮގަކަށް  .  މިވެދާނެ 

އަޤަށް  ގަނޑައަޅުމިއީ   ވިޔަސް  އެހެން  ގޮތަކީ.  އެގޮތަޅުގަނބޫލުކުރެވޭ  ބުނަނީ  ހިތް  އަޅުގަނޑު  ށޭޑުގެ  އެހެންވެ   .

 .  ބުނީ އިރު މިޖަވާބުދެއްވި، ދިންށް އަޅުގަނޑު ލަޖީހާނަށް މި ސުވާ މިދެންނެވީ

 

 އްކެވުން: ތުން ވާހަކަދެރިޔާސަ

ސުވާލެ ޝުކުރިއްޔާ ވެސް  އެބައޮތް. އެހެންނަ . އަޅުގަނޑު  ކަށް  ވާލަމެންބަރު. އަޅުގަނޑު ސު އިއްޒަތްތެރި    ،މަވެސްއް 

ފާހަ ބޭނުމި  ވާހަކަ ންވަނީގަކޮށްލަން  ޒަރީރުގެ ވާހަކައިން ސުވާ  ، މި  ފާހަގަކުރެފުރަތަމަ  ޖަވާބުދެއްވަމުން    އްވި ލަކަށް 

ޒު ފާހަގަކުރި ކަމަށް  އިފާ  ،ފާހަގަކުރި ކަމަށްޑިޔާރު  އްތަމަ ފަނ، އުދިމާވެ  މަ ފަނޑިޔާރާބުގައި އުއްތަޚާރިޔާސީ އިންތި

   .މަލުކުރެއްވީޢަގުޅިގެން ކިހިނެއްތޯ   ދެން އެކަމާޖެހޭނެ ކަމަށް. ނު ށް ބަލަން އަސާސީއަޤާނޫނު

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

އެތާ ފާހަގަވެ  ނގައި ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުސް  އަޅުގަނޑާ  ރިން  އަޅުވާހަކަ.  މި  ރުންގެ  ންބަމެ  5ގަނޑުމެން  އި 

އެތަނަށްތެރެ ދިޔަ  3 ދިޔައީ  އިން  އެމީހުން. އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދެން  ގޮތުގައި.  ކެއްގެއިން  ވަކީލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ   

ކަމެއް    އަށް ބަލާނެސީ އަސާ ހަމަ މި ޤާނޫނުދިމާއަށް ވިދާޅުވީ  ކައެއް އަޅުގަނޑާހުރިހާ ވާހަ  އޭރު ހުންނެވި. ދެން އެ 

ން  އަސާސީއަށް ނުބަލައި ދެން ޤާނޫނުނިބު  މެންގަނޑު. ދެން އަޅުނގެ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކަމެއްއޭރު ދެން ނޭނެތޭ.  

އަސާސީއަށް ބަލާނެ  ބުނީ ޤާނޫނު  ޑިޔާރުއްތަމަ ފަނހުރި އު  ން މަތިކޮށްފައިއަސާސީޤާނޫނުލާނީ. ދެން  ބަކޯއްޗަކަށްތޯ  

އެވާހަ ނެތޭ.  މެންބަރަކު  ގަނޑުއަޅުކަ  ކަމެއް  ވެސް  ކޮންމެ  ތާމެންގެ  ފަހުގެ  ދެ ތަންކޮޅެއް  މި  އްކި  ރީޚެއްގައި 

ނޭނގޭ   ބޭފުޅުންގެ  އެއޭރު  ހަމަ އެއީ ނގި ކަމެއް. ހި ކަ ދެއްކެވި. އެއީ ހަމަވާހަ  ފަޔާޒު އެ  ކޮންމެވެސް ޓީވީއެއްގައި.

ފަނއްނެކިހި  ފުޅުންބޭ  އެ އުއްތަމަ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ކަމެއް.  ތިބި  ވިދާޅުވީ.ޑިޔާރު ވެފައި  އޭރު  ފާ       އިޒު އަޙްމަދު 

 ށް ބަލާށޭ.  މެއް ނެތޭ. މިގައިޑްލައިނަލާނެ ކައަސާސީއަށް ބަ ޤާނޫނު ވީޅުއިން ވިދާޙުސަ



  

 

 ދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަރި

ވިދާޅުވީ   ބައްކޯޓު  އެގޮތަށް  ވަކިން  ނޫނީ  ވަ ؟އިތޯދަލުވުމެއްގަރޫމުގައިތޯ  ކޯޓު ކީއްވެގެންތޯ  ސުޕްރީމް  ގެ  ކިން 

 ން.ބައްދަލުވާ ރާ ނީ. ހަސްމަކަށް ވަކިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާބައްދަލުވާ ގޮތެއް ހަމަޖެހު ޑިޔާރުންނާނފަ

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ގޮ އަޅުގަނޑުމެންވީ  އެ    ތަކީ  ކަންތަކާ ގަދިޔައީ  ވާހަކަދަހޭބެ  އިޑްލައިންގެ  ދެން  އްގޮތުން  އަންނާށޭ.  ވިދާޅުވި  ކަން. 

އެ އެވިދާޅުވީ  ހެންދިޔައީމަ  ކޯޓުން    އީ.  ނޫންސުޕްރީމް  ރޫމަކު  އަޅުގަނޑުމެން    ،ކޯޓު    މެންބަރުންނާ   4ވަކިން 

 ކޮށްފައި ވިދާޅުވީ. ލުބައްދަ  މެންބަރުންނާ 3 ،ޅުވީދަލުކޮށްފައި ވިދާބައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސު،  ހެންވީމާއެ ކޮށްލާފަހު  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަވާލެއްގެ  މިނަން.  ތާރީޚުރާއް  ށް  މުޅިޖޭގެ  ރައްޔިތުންގެ    ގައި 

އިލެކްޝަންސް    ކަންތައް.އިންތިޚާބުގެ    ގަކުރި ފާހަ ތި  ވެނީ  ފާހަގަކޮށްލެ   ބޮޑަށް އަރައިގެން އެންމެކޯޓުތަކުން   ށްޤަޙައް

ޤާނޫނުކޮ ބާރުއަސާސީމިޝަނަކީ  މަ ން  މިނިވަންކޮށް  ދީ  ޤާސައްކަތައް  ރޫޚުނޫނުތްކުރުމަށް  އަސާއަސާސީގެ  ސްތައް  ، 

އިން  އަސާސީޤާނޫނު ހެއްޓުމަށް ގާނޫނު، ހަމަ  ނަގަ ފަނޑިޔާރު  އުއްތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .  ތަނެއް  ން ފުރުޞަތު ދީފައި  މަ 

ޤާނޫނު އަރާބޮޑު ކަމެ  އަސާސީގެ އެހާ ވެސް  ގޯސްކޮ  އް އެހާ ބޮޑަށް އޮޅުން  ފާހަގަކުރީ  ށް ގޮތަށް    މަ ފުށުއަރާ ގޮތަށް 

އެކީއްވެގެ ރައްޔިތުންނާ  ންތޯ  އަޅުގަނޑަށް  ކު ނުޞާއްޙި  ވާހަކަތައް  ހަމަ  އެއީ  އޭރުގެ  ގޮތުގައި  ވޭބޫލުކުރެޤަރީ.   

ކޮމިޝަނަ ޖަވާބުދާރީވާން ރައްޔިތު  ކީއިލެކްޝަންސް  ކީންނަށް  ތަނެއް.  ރައްޔި  އްވެގެންތޯޖެހޭ  ވާހަކަ    ތުންނާ އެ 

   އޭރުގައި. ނުކުރެއްވީޞާއްޙި

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ދެން އަޅުގަނޑަކީ    ރައީސޭ. ނީ ކޮމިޝަނުގެ  އްވާބައްދަލުކުރަ  އާނުން މި މީޑިއާ ޝަ ކޮމިއޮވޭ ދުގައި  އިކޮމިޝަނުގެ ގަވާ

އަޅުގައީސެރަ ދެން  ނޫން.  ފުއާއް  ވެސް    ދުނޑުމެން  ބުވާހަ  އެ ން  ދެންނެވިއަރިހުގައި  ފު  .ށޭނާކަ  ދު  އާދެން 

  ރިވި. ވެސް ބައިވެ  ދުއާފުންފުޅު  ނު އޮތީމަ، ބޭއިހާ މައްސަލަ ގޯސްވެފަށް. ދެން އެހަކަ ދައްކާކަވާ  އެ  ނުވިއްބޭނުންފުޅެ

ގަނޑު  ލާނަން. އަޅުކޮށްއްޗެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ހަރެއް، އެކަފަވެސް އެއް  ދިދެން އަވާހަކައެއް ނުދައްކާ.    ން މި އެ ދެ

ގެ  ލްތު ގަނޑު ދިޔައިން ކޮމަންވެ އަޅު  ފާނަން.ންނަވައިރުޞަތު ލިބުނީމަ ދަ ފުހަކަ އަޅުގަނޑު މިބޭފުޅުން މިކަހަލަ ވާ   ތި

ބައްދަ  ފުދާވަ ފުވެސް  އައެއްކޮ  ނާމެންދުއާލުކުރަން.  އޭރު  އެއްކޮށް  ޅުގަނޑާށް.  އެސްދިޔައީ  މިހާރުގެ    ،.ޖީގައި 



  

ކަލަ ފެބުރުއަރީ  އެއް  މެންމަކު އަޅުގަނޑުކަ. އެ، އޭރުގެ އެސް.ޖީސްނުގެ ރައީޝަކްޝަން ކޮމިރައީސް، މިހާރުގެ އިލެ

ވެ   7 އޭރު  ކަންތައްތައް،  ދިމާވި  އެ  އަޅުގައި  މީޔާވިއް  12  ތިބިންމެން  ނޑުގަސް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ހަކު  . 

ފޮޓޯކޮމަންވެލްތު  ޏޭނުބުން ބޭފުޅުން  އެގެ  ނުބުންޏޭ  ބުނީމަ  ދައްކާފައި  ބުނިމީހަކު    އެހެން  ކަ  މަކަށް   

.   ދޭށޭފާ ޢުތިއި އިސްނުލަ ކާ ޠަރުނު ބުނާކަށް. އަޅުގަނޑު ބުނިން އާއެކޭ އޭނައޭ ބުނީ، ޝަރުނުކެޔޭ. ނުކުރެއްވިލެއްބޫޤަ

އަޅުގަނޑު   އަޅުގަދުއެއީ  ގޮތުގައި  ޖެހި ށް  ނެތް.ޖެލުންވާންނޑު  މީހަކު  އޭރުމާއެހެންވީ  ހޭ  ގަވާއިދުގެ  ގާނޫނާ   ،  އި 

މިދެންނެވީއޮތްގޮކަންތައް   ކޯޓު  .  ތް  ސުޕްރީމް  މި  ވަރަށް  މި އެހާ  އަދި  ކޮމި  ވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަން 

ތިބިރުގެން ތީބީފައި  އެހެންވީމާ،  ހަ.  ރަނގަތި  މުޤައްރި ސުވާ   ޅުމަ  ތިލެއް،  އަޅުގަނ  ރު  ޖެހޭނެ  ޑުމެވިދާޅުވީ.  ން 

   .ނާނެ އޭރަކުޔަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންކިދެއް ކަމަކު ވާހަކަ ދައްކަން. އެ މީޑިއާގައި އެ 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ށް.ން ލަޠީފަސަޙަ އިނީމަތަކަށް އެދިފައި  ފު ފުރުޞަޙަސަން ލަޠީ ގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަންއަޅު

 

 ޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަ  ޙަސަން ގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅަނވޭރު ހެން

އަޅުގަނޑު މުޤައް  ޝުކުރިއްޔާ  މި  މަނިކު.  މަރުޙަބާ  ދެތިންރިރު.  ސުވާލަކީ ލެސުވާ   ގެ  ފުރަތަމަ  އެބައޮތް.    އް 

އިފުޞާއިންދުލުޢަ ކޮބައިޙުލާޞްގެ ނިޒާމު  ހުރި ހުރަސްތަކަކީ  ފިއްޔާ އޭގެ ތެރެއިން  އިނަވަ ޑު ދަން އަޅުގަނތޯ ކުރުމަށް 

ޑަށް އެނގޭ.   އަޅުގަނނެކަންއިވަރު ކަންކަން ހުންނާވަރަށް ބަ ؟ ވާހަކަ ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯކަމެއްގެ  3އެންމެ ބޮޑު  

 ؟ވަފާނަންތޯއް  ވިދާޅުވެދެއަޅެ މެއްކަ 3ކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ އެ އެންމެ މުހިއްމު ،ހެންނަމަވެސްއެ

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

  ހުރަސް   ބޮޑު މެ  ނީހެން މިހާރު. މި އެންދެން ހީވަނީ އެ ހުރަސްތައް ނެތެ އެ މިހާރު  ދެން މިހާރު  އާދެ!  ؟ މިހާރުތޯ

ނެތިގެންއެބަ ދެން  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާޤަނޑު  ޅުގައަ  ދޭ  އެން  ނެވީ.މި  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބޮޑު  އެއީ  މެ 

ގޮތުގައި ފަ  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  . ދެވަނަހުރަހަކީ   ވާފައި ކިޔަ  ވލޯ   ބި ކޮމަން ތެރޭގައި ތި  ނޑިޔާރުންގެ އަޅުގަނޑު ކުރާ 

ފަ މަނތިބި  ފަވލޯ  ކޮމަން  ން.ދުވުޑިޔާރުން  މަދުވުނޑިގެ  ހަޔާރުން  ވަކިމަން.  ގޮތަކަށް އެކަނި  ތިބި  ކި    ޔަވައިގެން 

ތިބުން. ނުފޫ  3ން  ދެ  ފަނޑިޔަރުން  ގޮތުގައި ސިޔާސީ  ކަމެއްގެ  ކަންތައްތައް  ތުގެ ޝްވަރި  އާއި   ފައިސާ ޒާއި  ވަނަ   

   ނީ.ސާފުކުރަންޏާ އަޅުގަނޑު ބުނާ ކަމެއްގެ  3ން ހެއްލުން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ނޑިޔާރު ފައެއަށް ބޮޑުވުން.

 

 ޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ލަ ޙަސަގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނ ހުޅަވޭރު ހެން



  

އިރު  ރާ ޔަތްކުޢާމާއްދާތަކާއި ރިއަސާސީގެ އެކި  ނުމީ ޤާނޫން ބޭނު ވަނަ ސުވާލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަޝުކުރިއްޔާ. ދެ

އެކީގައި ސުޕްރީމް  އެއާ   . ދެން ހަމަ ންކަ  ފަހު ބަސްބުނާ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު މެ  ފުގެ އެންޞާއިންދުލު ޢައެބައިނގޭ  

ސް  ލުން ވެ ވަކީނޫނީގާ  ދި  އެއް ފަނޑިޔާރުން ވެސް އަ ވެސް ބަ ންފަނޑިޔާރުން ވެސް އަދި އެހެން ފަނޑިޔާރުކޯޓުގެ  

 .މަނިކު ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް. ފަރާތަކީ ސުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރިނު ބޫލުކުރޭ ޤާނޫޤަ

  

 ވުން: އްކެ ހަކަދެވާ މަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ރަނ  ށްރިއްޔާ. ވަރައާދެ! ޝުކު ތިތިއީ. އަޅުގަޅު ސުވާލެއް  ބޮޑަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އް  ލެވާހަދާ ސު ދެކޮޅު  ކަމާ ގަނޑު 

 .  ގޮތް ބޫލުކުރާ ޤަވެހި ރައްޔިތުން އެއީ އަޅުގަނޑު ދި .އް ނޫންމް ކޯޓެ ރީނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރިއަކީ ސްޕް ޤާތިއީ. 

 

 ޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ލަ ޙަސަ މެންބަރު ގު ދާއިރާގެ  ހުޅަނވޭރު ހެން

ތަމަ  ޖެ އުއްޅުވެއްގައި މަނިކު ވިދާވާބުގެ ޖަވި ސުވާލުވަނަ ސުވާލަކަށް ދެންމެ ދެ މެންބަރަކު ކުރެއް. ތިން ޝުކުރިއްޔާ

އޭރު ހުންނެވިފަނޑި ހު  ނިކު މަ  ،ޔާރު  ކޮމިޝަންގައި  ފަނޑިޔާރު  އުއް  ވިއިރު ހުންނެވީންނެއިލެކްޝަންސް    ކި ވަތަމަ 

އެންގުންގޮތަކަށް   ގޮތަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ކުރައްވަން  އެކަންކަން  ވާހަކަ ތަކެއް  ޤާނޫނުއަސާސީ  ންގި  އަށް  އިނގޭތޯ. 

ވާހަކަ   ޖެހޭނުބަލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންޤަ  މަށް.ކަ  ވިދާޅުވި  ކަމުގެ  މެންބަރުންބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ  އެ  ގެ  ނަކީ 

ޖަވާބުމެންބަރު މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައް ންވާދާރީ ން  ދެން  ކަމަށް.  ބައެއް  މަޖިލީހަޔިތުޖެހޭ  އެއްވެސް  ންގެ  ށް 

 . ންޅޭގޮތުނެތޯ މަނިކު އެކަމާ ގުގުމެއް އަންގަވާފައިވާއެން

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

އަޅުގަނޑަކީ ވެރި މެއްނޑު ދަންނަވައިފީއަޅުގަ  ،ން އަޅުގަނޑުމެންދެ އެވަރު  ގަނޑު  ޅުއަ  .އޭރުމީހާއެއް ނޫނޭ    ނޫންތޯ 

ނެއިޙަ މިތަނަށް  ސިއްޔަތެއް  ދިމާވި  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އާއތޭ.  އެ ފަހަރެ ދެވުނު  އޭރު  ދެންނެވިން    އްގައި 

ވެސް ކުރި ބައެއް ސުވާލުހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންވާ ރައްޔިތުން  މި ކިއްވެދާޅުވި ވި  ތި   ނާ  ންގެ  ތޯއޭ ރައްޔިތުހެން 

ކަމެއް  މަޖިލީ އޭރުގަ ދެ  .ކުރަނީނުހުން  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހު   އި ން  ޢަތިއްބެވި  ނެތް.  މިހާރަކު  މެންބަރަކު  ލީ  ގެ 

ގޮތެއް ނޭ ޢަލީ  ނެތް ؟ނެއްތޯދު ކިހިޢުސަ  ،ހެންވިއްޔާނެތް. އެ  ނ،އާ  ނގެ އަޅުގަނޑަކަށް.ޙުސައިން  . އެ ބޭފުޅުން 

ޓޫ ދަޚީވަ އިނގޭނެ  މިނިސްޓަ ރިޒަށް  ވަ  ރު މް  މުޙީޢަލީ  އޭނާޤަދު  ވަ އްރިރަކީ.  އެއަށް  ރަނގަޅަށް  ނގޭނެ  ރަށް 

ކައިރީގައަޅުގަ އޭނަ  ވާހަ  އި ނޑުމެން  ކަ އާއި    ކަދެއްކި  ބޭފުޅުންއެހެންވީމާ  ންތައްތައް.ކުރި  ކުޑަ     ރަށވަނަށް  ، އެ 

ބައެއްޣްއަ އޮންނަނީ ކަމެއް ކު ފަހަ ލަބިއްޔަތު އޮވެގެން  އެހެންވެރެވޭރަށް  ބޭފުޅު  ، ވަރު.  އެކަން ނުކުރެވުނީ  އެ  ންނަށް 

 ބޫލުކުރަނީ.  ޤަޑު ކަމަށް އަޅުގަނ



  

 

 ޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ލަ ޙަސަގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅަނވޭރު ހެން

ދާ  އްކަމުންތުން ދަ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔި  އި އިރީގަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަލަސުވާ   އެއް   .ވާލުއޮތް އަޅުގަނޑު ދެ ސުއަދި އެބަ 

އަދި އަޅުގަވާހަކައެއް  ވެސް    ރާއްޖޭގެޤަނޑަށް  ކަމެއް  ނިޒާމުބޫލުކުރެވޭ  ޝަރުޢީ  ކޯޓުތަކު  އެއީ  ތެރެއަށް  ގެ  ގެ 

ކޯޓުޔާރުންފަނޑި އަދި  ވެސް  ވެތަ ނަށް  ގޮކަށް  ގޮތް  އެހެން  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  އަދި  މަސް  ރައްވާ  ސައްކަތްކުތުން 

އަދި ވެސް  ހަ   ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތުން  މީހުންގެ  ތިފައި  ޅާދުފަހަނައްދީނީ  ފޯ ނޫބި  މަނިކު  .  ރާފައިވާކަންފުޒު 

ވޭތޯ  އްއް ކުރެސާސެޙުތަ އޭގެ އިއަދި ނުވަ  ވަރަކަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން  އްވަންތޯ އެއްވެސްފުޅުކުރަލުބޫޤަ

 .އި ނެތަސްރެވިފަގަކު ފާހަ މެއްވަކި ސްޕެސިފިކް ކަންކަ

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ވަރަށް   މިޙަ ދެން ވަރަށް އަނެއް ކަހަލަ  މައްސަލައެއް  ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ    ކުމަކީ ވެސް ކަ ދެއްވާހަމި    .އްސާސް 

އެހެންނަކަމެއް އަމިއްލަމަވެސް،  .  ގޮތްބޫލުޤައަށް  އަޅުގަނޑު    އަން އޮޕީނި  ނަލްސަޕާ  ގެނޑުއަޅުގަ  ކުރާ 

އަފާނަންލަނަވާދަން ދިވެހި   ކުރާ ބޫލުޤަޅުގަނޑު  .  ހުރި ގޮތުގައި  ފޯރާ  ކަމަކަ  ހާރާއްޖޭގެ  އެބަ  ނުފޫޒު  ދީނީ  ވެސް  ށް 

ވަރަ ނުފޫ.  ކަށްކޮންމެވެސް  ދީނީ  ފޯރާހަރުކަށި  އެބަ  ބައެއްކަހަލަ    ،ންވުމުގެއެހެ  .ޒު  ވާގޮތަކީ  ސަބަބުން 

ކޭ ބުނޭ.  ހަމަ ނިންމާއިރަށް ދީނީ މީހުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެ ވެގެން  އް ނިންމަންރީން ކަމެ ޑިޝަ ޖުކަންތައްތަކުގައި މި  

ފެންނަ  އަޅު  އީއެ މިމަންޒަގަނޑަށް  އެނެވީ. އެހެންވީމާ، އެ  ދެން  ރެއް  މި  ކަހަލަ  ހީފުޅުވާ  ބޭފުޅުން    ބޭފުޅުންނަށް 

އިސްލާމުންނަ ކަމަށް  އެހެނެޤައަޅުގަނޑު  .  ކީއެކަނި  ނުކުރަން  ވެސް ދިވެހި    .އްބޫލެއް  ރައްޔިތުން  ބޫލެއް  ޤަ  ހުރިހާ 

ނީ  ދީ  ހާ އެ ބޭފުޅުން.  ހަކީ އިސްލާމެއްން ހުރި ކޮންމެ މީޝަހާދަތް ކިޔައިގެ   ، ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ  .ކަށްނުކުރާނެ އެގޮތަ

ނެތަސް  ލޯހުކަށް  ކަންތަ މީހުން   އީއެޅުވިފައި  އެ  ބައެއްރަނގަ  އިސްލާމުން  ކަންތައްތައް  ންނަމަވެއެހެ.  ޅު  ސް، ދީނީ 

ޔާސީ މީހުން އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް އެ ކޮންމެވެސް ކޮޅެއް ނަގައިގެން   ގޮތެއްގައި ސިންމެ މީހަކު އަދި ޚާއްޞަ މަ ކޮހަ

 . ޑުމެންނަށްގަނން އެބަ ފެނޭ އަޅުތަވާހަކަ ދައްކާ

 

 ޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ލަ ޙަސަގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅަނވޭރު ހެން

ސުންމެ  ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެ ފަވާލުފަހު  ބޭރުގެ  ދެން ޤާނޫނުއަ. ރާއްޖެއިން  ވެސް    ސީ މިހާރު ސާނޑިޔާރުން 

ގޮތު ފަނޑި  ގައިއޮތް  ނޫން.  ކަމެއް  މަނާ  ޝަރުއެއީކީ  ތެރޭގަ ޠުޔާރެއްގެ  ރައްޔިތަކަ  އިތަކުގެ  ނޯށްދިވެހި  ވޭ.  ވުމެއް 

ގިއެހެންނަ ވަރަށް  ރައްޔިތުން  މަވެސް،  ނޫން.    ރާ ކުބޫލުޤަނަ  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެއީ  ބޭރު  ގޮތުގައި  ރާއްޖެއިން 

 ؟  ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީއެއް. މަނިކުބުމަކީ ޢަތްކުރަން ތިޝަރީއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން ރާ



  

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

ގޮތު ތާރީޚީ  ރާ ދެން  ބަލާއިރު  ފަނޑިޔާރުއްން  ކޮށްފައި  ޖޭގެ  މީހުންއެބަކަން  ބޭރު  ހަމަ އިބުނު  .ތިބި  އޭގެ    ބަތޫތާއަކީ 

ދިވެހި  އެއީ  މިސާލެއް.  ފަނޑިރަނގަޅު  އަދިރުޔާރާއްޖޭގެ  ބޭފުޅެއް  ކުރެއްވި  ވަރަށް    ޢީސަލެމަނިއްޔާ   ކަން  އެކަހަލަ 

އެކަހަ ނަގި ފަނޑިއިން  ބޭރުގެ  ތިއްބެލަ  ޒަމާނުގެ  އެހެ  .ވިޔާރުން  މި  ބޭފުޅުން    ތިންނަމަވެސް،  ބައެއް  ވިދާޅުވިހެން 

  އްސަސާތަކުގެ ބޭރުގެ މުއަ  ބޭރުގެ   ޔާރުން ނެތް ނަމަވެސް ން ސީދާ ފަނޑިވެސް، އަޅުގަނޑުމެއެހެންނަމަ  .ކުރައްވާބޫލުޤަ

ށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރި  ކޮޓިކްރަން ޑިމޮކްވުރެނޑަށްރިބާ ހުރެ އަޅުގަތަޖު   ވުރެންނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ގެމީހުން

ތަޖުރި   އަޅުގަނޑު   . އެ ންނޭނގެ ކިޔަނީކަ  ކްރިގިއުލާ   އުޅޭ   ތިންވޭ. މިސާލަކަށް  އެ ކަންތައްތައް ބޭނު  އާ ބާމީހުންގެ 

އޭނަގެ ރިޕޯޓު ދޯ އަޅުގަ  . ލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި އުޅުނުއިރު ވެސް އޭނަ އައިއި ނޑު މިހާރު  އޭނަގެ ކަންތައްތައް 

ފަނޑި  މި  ންކުރަލޯފޮ ސީދާ  މީހުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނުބުނާނަންމަސައްކަތްކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ނެތެކޭ  . ޔާރުން 

އަންނަންޖެހޭ    ، ސީދާ ވެސްމައެހެންނަ ރާއްޖޭގެ ވި   ލަތުޙާ ފަނޑިޔާރުން  އެބައާދޭ. މިސާލަކަށް    ޔަފާރިކުރެވެމުން ވެސް 

ވެސް އެ ވަރަށް    ނެއްނޑިޔާރުންނެތް ފައްޖެއަކު  ގޮތުން އަދި ރާންނަ  ނޫނާއި އެއްޗެހި އޮގާމި ކޮންޓްރެކްޓް    އްސައައި

  ންޗަކަށް ބެގެ އެހީ ހޯދަން ހަމަ  ގެ ފަނޑިޔާރުންހޭ ބޭރުވެސް އެބަޖެ  އި ކުގަ ތައްތަންއެކަހަލަ ކަ  ،މާއެހެންވީ  .ތަމްރީނުވެ

 . ންށް ނޫމް ކޯޓަކަސްޕްރީ. އިބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ޤަދާނެ އަޅުގަނޑު އްޔަން ވެސް ކުރެވިޢަ

 

 ޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ލަ ޙަސަގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅަނވޭރު ންހެ

 ؟ ޕްރީމް ކޯޓުވަނީ ސްސްނާސްތިކީއްވެތޯ އި އިނގޭތޯ.ހަމަ ހުރި ސުވާލެއް    އެއާ ގުޅުން

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެމަނިކާ ދުމައްޙަމު ލީޢަ

މަ ޤައުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޞްދެން  ކަމެއްލަހަތާ  ޤައުމުޅޭ  ގިނަ ވީމަ  ސްޕްބޫލުކުރާނީ ޤަރައްޔިތުން    ގެ  ރީމް   

ހުންނަންކޯޓު ރައް ގައި  ދިވެހި  އިޖެހޭނީ  އަދި  މީހަކު  ބޭރުގެ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ޒަމާނުގައި  ނިބްޔިތެއް  ބަތޫތާގެ 

އްޖޭގައި ވެސް  ބޫލެއް ނުކުރާނެ. މިހާރު ދިވެހިރާޤަޒަމާނުގައި     މޮޑަންތްވިޔަސް މިހާރުގެ މިއޮގެންއިތާ ވަޑަބަތޫނިބްއި

ކުރެވޭފަނ  ތިބިއެބަ ސްޕްރީޑިޔާރުކަން  އެހެންނަމަވެސް،  މީހުން.  އަ  މް ވަރުގެ  އެ  މަކޯޓަކީ  އެންމެ  ތީ  ޅުގަނޑުމެން 

  އޭރުން ދޯ  ންތައްތައް އެބަ ދޭ   ވަރަށް ގިނަ ކަގެޖިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑުމެންހުރެނގެ ބޭރުގެ މީހަކު  އި އެތާކޯޓަށް ވެފަ

. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤަބޫލުކުރަނީ   އަޅުގަނޑުމުސްތަޤިއްލު ބައެއް ކަމަށް  ގަނޑުމެންނަކީ އަމިއްލައްޗަށް. އަޅުބޭރުގެ މަ

ސަތޭކަ އަހަރަށް ޖުޑިޝަރަނގަޅު  ހަމަ  ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވީ  ޤައުމެއްރީ  މާ، އަޅުގަނޑު  އެހެންވީ  .އީމި  މިނިވަން 

 ނުކުރަނީ.  ބޫލުޤަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

.  އު މި ނިމުނީމަނިކާ އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އިންޓަވިދުމައްޙަމު  ލީޢަ .  ތޯހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭ

ދެއްވަޑައި ޝުވީތީގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވި  .ކުރިއްޔާ  މުހިމަޢު  ތި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މު  ން ލޫމާތު 

ގޮސްފިރއިންޓަ ހަމަ    ތަކެއްމާތުމަޢުލޫ ލިބިގެން  ޝުކުރިއް   .ވިއުގައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މި    ޔާ.ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ނިރއިންޓަ މި  އިންޓައެހެން .  މުނީވިއު  ޢަރ ވީމާ،  ކުރެވުނު  މުވިއު  ފޮނުޙައްމަދުލީ  ތަޅުމަށް  ނަން  ވަން  މަނިކުގެ 

ވޯޓުވަޑައިފެނި ބޭފުޅުން  އެހެންވީ  ގަންނަވާ  އެދެން.  މި  ދެއްވުން  ވޯޓު  ދެ  ނުފެމާ،  ފޮނުވާކަށް  ނުނު. ލިބުނީ. 

ބައްދަލު މިއަދު  މިއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންނިންމާލީ.    ވުން އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓު  ޔާރުކޮށް ހަމަ  ތައް   މީގެ 

ކިހާދުވަހެއްގެ ތަޅު ފޮނުވާލަން  ވަގުމަށް  ވޯޓު ނިންމާއަޅުގަނޑުމެން    ން ކަމިއްތޯ  ތެ   ނިމިއްޖެ  ލަން.  ށް  ނަހާޖީ  .ލާ 

ދިނުމަކުން މައްސަލައެއް  ވަނީ  ހީ  ޅުގަނޑަށްވެ އެ ފުރުޞަތު އަވާތީވެ އެގޮތަށް ބޭނުންވާތީންކޮޅުޅުންއަރާ ތައޮ  ވޯޓުގައި 

  ، އަށްނުން މި ފެށޭ ހަފްތާބޭޑުމެން  އަޅުގަނ  ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށް . ދެން  ކަށްނެތްހެން. އެހެންވީމާ، ވޯޓަ

މި ވެސްނިންމަ  އީމިއަދު  ރިޕޯޓު  ދުވަސް  ޑެޑް ؟ންޖެހޭ   ؟ށްލެވިދާނެތޯ ރުކޮއިތު  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ؟ލައިންތޯއެއީ 
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