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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ބައްދަލުކުރަން    27ރީ  މިއަދު  ފެށީ. އަޅުގަނޑުމެން  މި  ވަނަ ބައްދަލުވުން 

ގެ އިދާރީ  ހައިކޯޓުލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ. އެއީ  އަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝި

ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން    ބައެއް ކަންކަން ދާ ގޮތުން މައްސަލަތައް 

ބޭފުޅުންނާ އެ  އްގައިކުރީދުވަހެ  ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދަންނަވާލީ ޑީ.ޖޭގެ  ކަން    ނިންމެވި ނިންމެވުމަކާ 

އެބަ  ބައްދަލުކުރުމަށް. އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން  ތިއްބެވި. އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް    ސާފުކޮށްލެއްވުމުގެ ގޮތުން 

ލާނަން. ކޮމިޓީގައި މިވަގުތުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  އިކޮމިޓީއަށް ދަންނަވަ

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޙަސަން  ފޭދޫ    ޝަފީޤް،هللا އިއްޒަތްތެރި 

ސަޢުދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ  އަދި  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ފަ އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ހުޙުސައިންގެ  މެންބަރު.  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  މީ، 

ޖުޑީ މަރުޙައަޝިއަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ގުޅިގެން  ރީ  ނިންމެވުމަކާ  ކޮމިޓީގެ  މި  ދަންނަވަން.  ގެ  ހައިކޯޓު ބާ 

މައްސަލަތައް ހިނގާ ގޮތްތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަން މި ކޮމިޓީގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  

އެ ބައްދަލުކޮށްލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެކަމާ  ސާފުކޮށްލުމުގެ  ކަން    ފާހަގަކުރެވިގެން،  ގޮތެއް  ހިނގައިދާ 

ބޭނުމުގައި. އަޅުގަނޑުމެންނާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްލާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ، އެއީ ޗީފް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޖުޑީޝި ހޫރުޝީދާ،  މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ.  ގެ  ހައިކޯޓު ލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ރ ރަޖިސްޓްރަ ޙަނީފް،  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛް  އަދި  އިންނެވި.  އެބަ  ވަޑައިގެން  ވެސް 

ރަޖިސްޓްރަހައިކޯޓު އެސިސްޓެންޓް  ޖުޑީޝިރގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފިސަރ،  ލީގަލް  ސުހާދު  އަލްއުސްތާޛު  ލް  އަ. 

ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ 

 މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަޑައިގެ މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޖުޑީޝިޝުކުރިއްޔާ  ހީކުރީ  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން.  މި  ލް  އަންދެއްވި 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑީ.ޖޭ.އޭގެ ބޭފުޅުންނާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން މިއަދު މި  

މި ހަމަޖެހިގެން  މި  ކުރަ  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނގޭ  ފުރިހަމައަށް  އެއަށްވުރެ  ބޭނުންވާ  ދިޔައީ  ން 
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ބޭނުންވަނީ   އަމާޒުކޮށްލަން  ހަމަ  ސުވާލެއް  ފުރަތަމަ  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް.  ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ  ސުވާލެއް 

ކޮބައިތޯ މެންޑޭޓަކީ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ޤަބޫލުކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ޑީ.ޖޭ.އޭގައި  ތި  ؟ ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް.  މެންޑޭޓަށް  އެ 

 ؟ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑީ.ޖޭ އިނގޭތޯ.  ޖުޑީޝި.އޭޝުކުރިއްޔާ  މެންޑޭޓް،  ކަނޑައެޅި  އަގެ  ގާނޫނުގައި  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ލް 

ކޯޓުތަކުގެ  ބަޔާންކުރެވިފަ މި ހިމެނެނީ  މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  މައިގަނޑު  އޮންނަނީ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން  އި މި 

ފައިސާއާ ކުރުން.  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  ކުރުން،    އިދާރީ  ކަންތައްތައް  ބެހޭ 

އިމާރާތްތަ ވަސީލަތްތަކާއި،  ކޯޓުތަކަށް  އެހެންމެން  މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ  ހަމަ  ތަކެތި ހޯދުން އަދި  ކާއި، 

ތަންފީ ހިންގައި  ކަންކަން  އުސޫލުތަކާއި  އެކިއެކި  ގިނަ  ޛުތަފާތު  ފުދޭވަރެއްގެ  މެންޑޭޓް  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ކުރުން. މިއީ 

އެހެންވީމާ ގާނޫނުގައި.  ހުރި  ތަރުތީބުކުރެވިފައި  ދަންނަވާކަމަކަންކަން  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު ،  ވާނަމަ    ށް 

ބޭނުންވާ   ކޯޓުތަކަށް  ގޮތް  އާންގޮތެއްގައި  ކުރިއަށްދާ  ބަލާ  ކަންކަން  އެ  ފޯރުކޮށްދީ  ކަންކަން  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  މު 

 ބެލުން އިނގޭތޯ.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ތި ވިދާޅުވި މަގަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލުރައްވަންތޯ

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވަނީ  ޤަބޫލުކުރަން  ސުވާލަށް. އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެއްވި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހު މެންޑޭޓުމި  ނަތީޖާއާ  ންނަނީ  އެދެވޭ  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގޮތަކަށޭ.  ހާސިލުކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ހުރި  ގައި 

ހިސާބުން ހުރިހާ ކަމެއްގައި ނުދެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ދިމާލަށް މިސްރާބު ހިފާފައި އެ ދިމާލަށް ހުރި ޕްލޭންތަކާ  
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ސް މި ދަނީ. ދެން އެ މަސައްކަތް ހާސިލުވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މިހާރު ވެ

 އިން އިނގޭތޯ.  .އޭވެސް ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޑީ.ޖޭ ޓަކައި އެކި ގޮތްގޮތުން ރިޕޯޓިންގގެ ބައި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވިދާޅުވި  އެނގޭ  ތި  ވެސް  އޮންނަ  ހަ އަކާ  ޒިންމާނޑަށް  އެ  ވާލުވުމަށްފަހުގައި 

މަގަށް  އެ  މެންޑޭޓެއް،   އެ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން.  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  ޒިންމާއެއް 

 ؟ މަސައްކަތްކުރެއްވޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯއޭ

 

 ތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސް

 !އާދެ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އްޔަންކުރެވުނީ ކިހާތާކުތޯޢަ ރ ގެ ރަޖިސްޓްރަ.އޭޑީ.ޖޭ

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  27ބަރ  ންމަސް މިވީ އިނގޭތޯ. ސެޕްޓެ  6ވާލުވިތާ މިހާރު މިއީ  ހަ އަޅުގަނޑު ދެއްތޯ ތި ވިދާޅުވީ. އަޅުގަނޑު މަޤާމާ  

 .  2020ން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މިދިޔަ  އި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯޓުތަކަށް  ހަޒިންމާއާ   ގޮތާއި،  ނުހިނގާ  ހިނގާ  މަސައްކަތްތައް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުތަކުގެ  ވާލުވުމަށްފަހުގައި 

އެކަހަލަ   ހުށަހެޅި  ޝަކުވާއެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  މިފަދަ  ލަސްވުމާ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ 

މައްސަ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް  ނޫނީ  ބަލައި  ކަމެއް  ރައްޔިތުން  އެއްވެސް  އެ  ނޫނީ  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް  އެ  ލަތައް 

މަސްދުވަސް    6މީހާއަށް އިންޞާފު އަވަހަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި ޑީ.ޖޭ.އޭއިން މި ފާއިތުވި  

ކަމެއްތޯ ކޮން  ކުރެވިފައިވަނީ  އެއްވެސް  ؟ތެރޭގައި  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  އިޞްލާޙީ  މަސައްކަތެއް    އެއްވެސް 

 ؟ އެފަދަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބޭތޯ؟ ކުރެވިއްޖެތޯ
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 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޤާމާއި   އަޅުގަނޑު  ޑީ.ޖޭހައާދެ!  ގޮތުން  .އޭވާލުވިއިރުގައި  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ހިންގުން  އިދާރީ  ކޯޓުތަކުގެ  ހުރި  ގައި 

ފެށިފަ. އެގޮތުން އެއް  ކުރިއަ ވަނީ  ކަންކަމުގެ މަސައްކަތްތައް  އެކަށައެޅި އެ  ށްގެންދަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ޕްލޭންތައް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން   ޗީފް  ޓަކައި  ހިންގުމަށް  އިދާރީ  ހަމަ  ޢަކަމަކީ  އަދި  ކޯޓުތަކަށާއި  މާލޭ  އެއީ  އްޔަނުކުރުން. 

އަޅުގަނޑުމެން   ތެރޭގައި  އަތޮޅު  ގޮތަށް    67އެހެންމެ  ކްލަސްޓަރތަކަށް  ގާކުލަސްޓަރއެއްގެ  މިއޮތް  އިމުކޮށްފައި 

ކަންތައް.  ޢައެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން   އެއް  އޮތް  ކުރަން  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިދާރީ  އެއީ  އްޔަނުކުރުން. 

ޔަނުކޮށް މި ބޭފުޅުން އްޢައިން  ރއިންނާއި އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރަރދެވަނަ ކަމަކީ މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރަ

ޚާއް މެންޑޭޓުޞަމަސައްކަތްތައް  ބޭފުޅުންގެ  މި  ބައިތައް  ގުޅުންހުރި  ކަންކަން  ކޮށް ޝަރީޢަތާއި  ހުންނަ  ދަށުގައި  ގެ 

އެހެންވީމާ ތަފާތުކޮށް.  ކޯޓުތަކަށް  އަތޮޅުތަކާ  މާލޭ  ބައިތައް  ޢަ،  ހުރި  ނުނިމި  ބޭބޭފުޅުންގެ  މި  އްޔަނުކުރަންޖެހޭ 

އައިފަހުން ދެ ކޯޓަކަށްވާނީ  އެބައިތައްވަނީ އެ މު އްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު 

ކޯޓާއި   އެޕޮއިންޓްކުރެވިފަ.  ގައި  ހައިކޯޓު ސިވިލް  މިވަނީ  އިން  ރަޖިސްޓްރަ ރަޖިސްޓްރަރ  ހައި  ރއެސިސްޓެންޓް  އެއް 

ރަޖިސްޓްރަ ކޯޓަށް  އެޕޮއިންޓްކުރެވިފަ. ސިވިލް  މިވަނީ  ދެން  އެ ރކޯޓަށް  އިނގޭތޯ.  އެޕޮއިންޓްކުރެވިފައި  ވަނީ  މި  އް 

ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ވެސް  އާން   އޭގެ އިތުރުން ކަންބޮޑުވުންތައް  މުންގެ ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މި ހުންނަ 

މިގޮތަށް  ކަމަށްވާ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ވެސް ހަމަ  ހަމަ އާދޭ އިނގޭތޯ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެނިވެރި މުއައްސަސާ

އަންނަ ޝަކުވާތައް ފަނޑިޔާރުންނާ ސީދާ ގުޅުން ނެތް ކަންކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންންނަށް މި ރޫޓްކުރެވިގެން  

މުވައްޒަ ނުވަތަ  އިހުމާލެއްވޭތޯ  ކަމުގެ  އެ  ނުވަތަ  ގޮތް  އޮންނަ  ހިނގާފައި  ކަން  އެ  ދާއިރުގައި  ދަނީ.  ފެއްގެ  މި 

ޙަ މީހެއްގެ  ކަމަކުން  ކަހަލަ  އިދާރާއިން  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ބެލުމަކީ  ލިބިފައިވޭތޯ  އުނިކަމެއް  އްޤަކަށް 

އަބަދު ކަމެއް.  އަންނަ  މިހާރު  ކުރަމުން  އަޅަމުން    ވެސް  ފިޔަވަޅު  ކަންކަމަށް  އެކަހަލަ  ބަލައި  އެގޮތަށް  ހަމަ  ވެސް 

ރިސޯސަސް   ހިއުމަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާނަމަ  ކަންކަމުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަ  ދަނީ.  އެ  ކޮމިޓީން 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު މި އެޅެނީ. ދެން އިތުރު ކަމަކަށް ކޯޓުތަކުގެ  

މައިގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  މައްސަލަތައް  ހުރި  ކޯޓުތަކުގައި  ނުވަތަ  ކުރާ    ހިންގުން  ގޮތެއްގައި 

ކަމަކީ އިޝޫ.    އަނެއް  މެނޭޖުމަންޓް އޮޑިޓުތަކެއް މި ހަދަނީ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި ވެސް އެކި  މި ސްޓްރެޓެޖިކް ނުވަތަ 

ދަތިތައް  މައިގަނޑު ދިމާވާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ފާހަގަކުރައްވާނެ  ކޯޓުތަކުން  ކަމަކީ  އެއް  މިސާލަކަށް    .ގޮތެއްގައި 

ނިންމުމަށް ދަތިވުން. ދެން އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި    ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުރި މުއްދަތުތަކަށް ކަންކަން
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ދެތިން   މައިގަނޑު  އަވަސްކުރެވޭނީ. ދެން  ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް  ލިބިގެންތޯ  ވަސީލަތްތަކެއް  ކޮންކަހަލަ  ބަލަންޖެހެނީ 

އް ކަމަށް ބަލާނަމަ  ދާއިރާއަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލާފައި މި ހުންނަނީ. އެގޮތުން އެއް ކަމަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަ

ވީހާ  މަޤާމުތަކަށް  ހުރި  ހުސްވެފައި  މީހުން    މަޤާމުތައް،  ނުވަތަ  ހޯދުން  ގޮތް  ނެނގޭނެ  މީހުން  އަވަހަކަށް  ވެސް 

އިތުރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތައް ދެން ދަތިކޮށް ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލަށް އުފެދޭ ގާނޫނުތައް ނުވަތަ އެކަހަލަ  

ގުޅިގެން  އިތުރުކުރެވެން އޮތްހާ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތުގެ    ކަންތައްތަކާ  މުވައްޒަފުން  ލަތެއް  ހާވެސް    ލަތަކީ 

އެހެންވީމާ ބޭނުންކޮށްގެން  ނެތް.  ރިސޯސްތައް  ހުރި  އިދާރާއެއްގައި  އެ  ނުވަތަ  ކޯޓެއް  އެ  އެވަގުތެއްގައި   ،

ބެލުން ގޮތަކަށްތޯ  ކޮން  ކުރެވޭނީ  ރީއޯގަނައިޒުކޮށްގެން  ކަމަކީ    މަސައްކަތްތައް  ތިންވަނަ  ކަންތައް.  އަނެއް  އެއީ 

ކޮންކަހަލަ   ކުރެވޭނީ  ބޭނުންކޮށްގެން  އޮޓޮމޭޝަން  ނުވަތަ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތް 

މެނޭޖުމަންޓު ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަންތައް   ފޯރުކޮށްދޭ ކޭސް  ކަންތައްތަކެއްތޯ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުތަކަށް 

ސޮފްޓްވެއަރ  ބޭނުންކުރަ އެ  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  ފެށުން  ބޭނުންކުރަން  އެކަން  ކޯޓުތަކުގައި  ހުރި  ނުފަށާ  ން 

ރަނގަޅުކުރެވޭނެ   ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންދާ  ދާއިރާއިން  ޝަރުޢީ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ  ގުޅުންހުރި  އަޕްގްރޭޑްކޮށް، 

ކޮންފަރެންސިން ވީޑިއޯ  އޮޑިއޯ  ކަމަކީ  ތިންވަނަ  ހޯދުން.  ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައް  ގޮތްތައް  މި  މިހާރު  މެދުވެރިކޮށް  ގ 

ކަންކަން  ހާކޮވިޑުގެ   އެގޮތުގެމަތިން  ފުޅާކޮށް  އެކަން  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ޗޭންޖު  އެއައި  ގުޅިގެން  ލަތާ 

 ހިންގި  ދެން މިއީ ހަ މަސްދުވަހު   ،ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުން. ދެން ހަމަ އެހެންމެ މި ވޭތުވެދިޔަ

ހުރި    ތަކުގައި އެބަ ހުރި ފްލޯއަޕްކުރަންއޮޑިޓެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އާއިރުގައި ނިންމާފައި ހުރި އޮޑިޓު

އެކަމަށް   ބެލުމަށްފަހު  މިންވަރު  ހިނގާނުހިނގާ  ކަންތައްތައް  އެ  ބަލައި  ކަންކަން  އެ  އެގޮތުން  ވެސް.  ކަންތައްތައް 

އަޅަ ވިޔަވަޅުތައް  މިއަޅަންޖެހޭ  ފްލޯއަޕްކުރަމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގަވާއިދުން  ކަންތައް  އެ  ދަނީ    އި 

 އިނގޭތޯ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ އެހެންވީމާ މިހާރު  ޓަކައި.  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ވާހަކަ  ކުރައްވަމުންދާ  ކަންތައްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  ތި  ބަ  ، 

ލަސްވާ   ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ކަމަށް އެހެންނޫންތޯ. އެކަން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އެ 

ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާއަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ؟ ލަސްވުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވިފައި އޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ

ކަންތައްތަ ބައިވަރު  ވަރަށް  ގިނަ  ޓަކައި  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  އެނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހުންނާނެ.  އް 

އެ   ހިނގައި  ރަނގަޅަށް  ކޯޓުތައް  ގޮތަށް  އެދޭ  މި  ރައްޔިތުން  ބޭނުންފުޅުވާނެކަން  ކުރައްވާނެކަން.  ކަންތައްތައް 
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އެހެންވީމާ ދެކެން.  ފަންކްޝަންވާތަން  މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަކަންކަން  މަގަށް  އެ  އަދި  ޕްލޭނެއް  ،  ވެސް.  ން 

މައްސަލަތައް   ޝަކުވާތަކުގެ  މި  ލިބުނީމަ  ޝަކުވާތައް  މި  ނުވަތަ  ކޮމްޕްލެއިންތައް  ލިބޭ  މި  ވެސް.  އޮންނާނެކަން 

މި   އަތްމަތީގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ކޯޓުގެ  އަވަހަށް  ޓަކައި  ޝެޑިއުލްކުރުމަށް  އަވަހަށް  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް 

އިންތިޒާ  ބެލިގެންދާނެ  ކުރެވިފައިވާ  ގާ  މައްސަލަތައް  ލިބުނީމާ  ޝަކުވާތައް  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޓަކައި  އިމުކުރުމަށް 

 ؟ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު   ކުރެވިފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން  އިނގޭތޯ. ޚާއްއެގޮތުން  ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް  ޞަ ފާހަގަކޮށްލާނަން  ކޮށް 

  ތުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެންނާ އަޖުރާއިބެލުމުގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޖިނާޢީ  

އް ކަހަލަ މުއްދަތުތަކަށް  ހުރި ބައެ  އިއިރު ވެސް ކަނޑައެޅިފައިއި ގާނޫނު އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޖުރާއަތުގެ  އެކުގައި އަދި 

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ރިސޯސަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކަން ކުރުމުގެ ދަތިކަން ހުންނާތީ  

އަބަދު  ފާހަގަކުރޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ކޯޓުތަކުން  ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމަށް  ޞަ، ޚާއްވެސް އެކަން  ކޮށް ކްރިމިނަލް 

ވާނަމަ ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން އެންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ހިންގެން މި އަންނަނީ.    ލާކަމުގައި އިބަލަ

ހުރިހާ ފަރާތްތައް   ވެސް މި އިދާރާތަކުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި  ހަ މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  ވޭތުވެދިޔަ  އެގޮތުގެމަތީން މި 

ހޯދު ގޮތްތަކެއް  ޙައްލުކުރެވޭނެ  މިކަންކަން  ގޮތަށް  އެއްތަންކުރެވި  ހިމެނޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޓުތަކާއެކުގައި  މަށްވަނީ 

ފާހަގަކޮށްލާނަން އެއްކަންތައް  އެގޮތުން  އެއްބަސްވެވިފަ.  ކަންކަމަށް  އަމުރު  އިނގޭތޯ  ބައިވެރިވެ  ބަންދު   .

އެއީ   ކަންތަކުގައި  ނުވަތަ    28މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  30ދުވަހުން  ކުރާ  މި  ދެއްތޯ  ލޯޑު    .ދުވަހުން  އެ 

އެއްތަނެއްގައި   އޮފީހާ  ޕީ.ޖީ  ދެނެގަނެ  ދަތިތައް  ހުރި  ކޯޓަށް  އެކަމުގައި  ކަމަށްވާތީ  ލޯޑެއް  ބޮޑު  ފުދޭވަރަކަށް 

މިހާރު  ނއިށީ އޮފީހާ  ޕީ.ޖީ  ކޯޓާއި  އެގޮތުގެމަތީން  އެއްބަސްވެވި  ގޮތްތަކެއް  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެގެން 

ދަ ކީކޭ  މިސާލަކަށް  އަދި  ދަނީ.  އެ  ކަހަލަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ނަމަވެސް  އޮޅުމަކުން  ންނަވާނީ 

އެއް   ކުރެވުނު  އެއީ  ޓަކައި  އިންތިޒާމުކުރުމަށް  އެކަން  ގޮތަކަށް  މިސްނުވާނެ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  އޯވަރސައިޓަކުން 

އަނެއްކާ އެހެންމެ  ކޮށްފަ   ކަންތައް. ހަމަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ކްރިމިނަލް  ނުވަތަ  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް  ހުރި  ވެސް  އި 

މީހުން   ތިބޭ  ފާހަގަކޮށްލާނަން. ބަންދުގައި  ވާހަކަ  ދިމާވި  ހާ ކަމެއްގެ  އެ  ގުޅިގެން  ކޮވީޑާ  އަހަރު  މިދިޔަ  ޒިރުކުރުމަށް 

ހަމަ   ވެސް  ނޯމަލްއިރުގައި  އަދި  ވެސް  ކަރެކްޝަންސްއަށް  އާންދަތިތައް  އިނގޭތޯ.  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ވެސް  މުކޮށް 

އަޅުއިބަލަ ކަރެކްޝަންސްގައި  ކޯޓުގެ  ލާއިރު  ކްރިމިނަލް  ވާނަމަ  ބެލިކަމުގައި  މާލެއަށް  މިސާލަކަށް    10ގަނޑުމެން 
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ކުރެވޭނެ   އެކަން  އޮންލައިންކޮށް  މީހުން  ކަރެކްޝަންސްއިން  ބަލާއިރުގައި  ޝަރީޢަތްކުރަން  އެކުގައި  ފަނޑިޔާރުން 

ކޯޓު ރޫމަކަށް އޯ މާފުށީ ކޯޓުގެ އިތުރު  ނެތީމަ  ފުރިހަމަވެފައި  އެވަރަށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވަސީލަތްތައް  ވީޑިއޯ  ޑިއޯ 

ކޯޓަށް  ގާފެސިލިޓީ   މާފުށީ  މީހުން  ތިބޭ  ބެލުމުގައި  ކަރެކްޝަންސްގެ  މީހުން،  ކަރެކްޝަންސްގެ  އިމުކޮށް، 

އިންތިޒާމު  ހާ ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް  ގުޅުވާލައިގެން  ކޯޓުތަކާ  އެހެން  އަދި  ކޯޓު  ކްރިމިނަލް  ޒިރުކޮށްގެން 

ހަމަޖެހިފަ. އަ ބޭނުންމިހާރުވާނީ  އެ ފެސިލިޓީ އެ ބޭފުޅުން ދަނީ  ކަމެއް ގޮތުގައި    ދި  ކުރަމުން. ދެން އިތުރު  ވެސް 

ފާހަގަކުރައްވާފައި ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ ދައްޗެއް ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތް ކަމަކީ މި ޓައިޕިންގ ޕޫލުތައް ނުވަތަ  

އެ   ކޯޓުތަކަށް  ޓައިޕްކުރުމުގައި  ބަޔާންތައް  މި  އެވަރުގެ  މައްސަލައިގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޙައްލުކުރުން.  ދަތި  ދިމާވާ 

އިޖުރާ ޞަޚާއް ޖިނާޢީ  އެ  ތެރޭގައި  އަކޮށް  މުއްދަތުގެ  އެ  ކެޕޭސިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލެވެލަށް  އޮންނަ  އެ  ތުގެ 

އްކަތްކުރެވި  އިމުކުރުމުގެ މަސަގާޕޫލްތަކެއް    ގކަމުގައިވާތީ ޓައިޕިން  ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކައި މިއީ ދިމާވާ ދައްޗެއް

މުޅިއަ ވެސް ޗެލެންޖެއް ކަމަށް އައިޑެންޓިފައިވެގެން އެކަން    ކުން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އަދި 

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  ކުރެވިފައި  ވަނީ  މި  ޓަކައި  މައިގަނޑުޙައްލުކުރުމަށް  މިއީ  ފަރާތުން    ،  ކޯޓުތަކުގެ  ގޮތެއްގައި 

އި ނުވަތަ  ދަތިތައް  ބަލައަންނަ  ކަންކަން  އެ  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންކަހަލަ    އި ސްވެ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

ވަސީލަތްތައް   އިތުރު  ނުވަތަ  ވަސީލަތްތައް  ހުރި  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ބެލުމަށްފަހު  ފާހަގަކުރެވެނީ  ކަންތައްތަކެއްތޯ 

އިނގޭތޯ ކުރިއަށް ގެންދަނީ  މި  އެގޮތަށް  ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ  ދަންނަވާލާހޯދައިގެން  އިތުރަށް  ކަމުގައިވާނަމަ،    . ދެން 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ފެސިލިޓީސްތައް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  ދެއްތޯ.  ގާއޯޑިއޯ  ދަނީ  މި  އިމުކުރަމުން 

ބޭނުންކުރަމުންގާ މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެންވަރަކަށް    އިމުކުރަމުންދާއިރުގައި  މި  ކެޕޭސިޓީއަކީ  އިންޓަނެޓް  އައި 

ނޫން. އެހެންވީމާ މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދިފައި ހުރި ތަކެއްޗެއް  ، އެބަ ޖެހޭ މި ސިސްޓަމްތައް  ނުވަތަ 

މެދުނުކެނޑި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް   ގުޅުންތައް  ރަނގަޅަށް އެ  އަޕްގްރޭޑުކުރަން މިހާރަށްވުރެ  ނުވަތަ ނެޓްވޯރކުތައް 

އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް.  އަޅުގަނގެންދެވޭނެ  ޕްރޮވައިޑަ،  ސަރވިސް  ފަރާތް ރޑުމެންގެ  ހުރި  ދިރާގާ   އަކަށް    ކަމުގައިވާ 

އަހަރު ބަޖެޓުން ފައިސާ    އެކުގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި މި ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ހުރީމަ ހަމަޖެހިފައި  މި  އާ ވެސް  ކުރަމުން  ވެސް  އެކަން  އެހެން  އެއްކޮށް  އިނގޭތޯ.  ދަތިތައް  ވީމާދަނީ  ދިމާވާ   ،

ޙައްލުކޮށް އެ ކަންކަމަށް އައިޑެންޓިފައިކޮށް ނެގިފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ މިއި. ދެން މިއާއި އެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލާނަން  

އެހެންއާން ނުވަތަ  ލަސްވެގެން  މައްސަލައެއް  ދެއްތޯ،  ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ކަމެއް    މުންގެ  ކަހަލަ  ވެސް 

ޑީ.ޖޭފާހަގަވެފައިވާނަ ޑީ.ޖޭ.އޭމަ އޭގައި  އޭގައި  ޝަކުވާއަކީ  އަންނަ ހުރިހާ  އެއްޗެ.އޭއަށް  ބެލޭނެ  ނޫން.  އިން  އްސެއް 

ފޮނުވަނީ އެހެން ތާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން   މި  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާނަމަ  މިސާލަކަށް، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކަމެއްކަމުގައި 
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ބަލަނީ މުވައްޒަފު.އޭޑީ.ޖޭ ހިނގާފައި  އިން ބަލާ ޝަކުވާތަކުގައި މި  އޭގައި  ފަރާތުން ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ  ންގެ 

ލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ދެއްތޯ މިސާލަކަށް ފަނޑިޔާރު ކަންތައް ކުރި ގޮތް ނުވަތަ  ހާ ހުރީ. އެއްވެސް  

ޑައި  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ބެލުމަކީ  ގޮތް  ޢަމަލުކުރެއްވި  މައްސަލައިގައި  އެ  އޮންނަ  ފަނޑިޔާރު  ރެކްޓްލީ 

އެހެމެ ދެއްތޯ.  ނޫން  އަންނާނެޝަކުވާ  ،ންވީމާންޑޭޓެއް  ހަމަ  ސިޓީ  ހަމަ    .ގެ  އެއަށް  އައިމަ  ސިޓީތައް  ޝަކުވާގެ 

ކަމަށް ބަލާނަމަ ފެމެލީ ކޯޓުގައި    ކަމެއް   މަސް ދުވަހުގެ ކުރީގައި ހިނގާފައި ހުރި  6އެޑްރެސް ވެސް ކުރަން. ދެން  

ކަންތައްތަ ބައެއް  މިކަހަލަ  ހިނގަން ހުރި  ކަންތައް  އޮޑިޓްގެ  ދެންނެވި  މި  އޭގެ  ހުރީމަ  ފާހަގަކުރެވިފައި  ފެށީ    އް 

ޓަކައި ފެމެލީ    އްލުކުރުމަށްޙަ އަޅުގަނޑު ވެސް އައި ފަހުން ކަމަށްވާތީ އެ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަން  

މި  ކޯޓާ މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރު  އެހެންވީމާ  އެކުގައި  އިޝޫއެއް  ކަ  ކޮންމެ  ،ދަނީ.  މިސާލަކަށް  ވެސް  މެއް 

އެއަށް   މައިގަނޑު  ޙައައިޑެންޓިފައިވީމަ  މުއައްސަސާގެ އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ  އްލުކުރެވޭނެ 

 އެއް މަސައްކަތް އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ރއިން   ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރަ ޙާ ލާޞް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިލް  އަ ޝިޝުކުރިއްޔާ. ޖުޑީ

ހައި  ވިދާޅުވެއްޖެ.  ވާހަކަ  އެޕޮއިންޓްކުރަންޖެހޭ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއިން  ރަޖިސްޓްރަ   ނޫނީ  މަގުން  އެ  ރއިން  ކޯޓަށް 

 ؟ އެޕޮއިންޓްކުރެވިފައިތޯ އޮތީ

 

 ސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއު

ރަޖިސްޓްރަ އިޞްލާޙު އިނގޭތޯ  ކުރިން  ބުނޭ  ގެ  އެބަ  ވެސް  މެންޑޭޓުގައި  ދެން  ހުރީ.  އެޕޮއިންޓްކުރެވިފައި  ރ 

ރަޖިސްޓްރަރަޖިސްޓްރަ އެސިސްޓެންޓް  ރަޖިސްޓްރަ ރއިންނާއި  އެސިސްޓެންޓް  ތިއްބަވަންވާނެއޭ.  ރ  ރއިން 

 ބަރު މަސް ތެރޭގައި އިނގޭތޯ.  ނަ އަހަރު އޮކްޓޫވަ 2020އެޕޮއިންޓްކުރެވުނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ރަޖިސްޓްރަ   ،އެހެންވީމާ މާނައަކީ  އިއޭގެ  ގާނޫނު  މި  ނެތޭ  ކުރެވިފައެއް  އެޕޮއިންޓް  ވުމަށްފަހުގައި  ޙުލާޞް ރއަކު 

 ؟ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެވިފައެއް ނެތޭތޯ
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 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރ ހަމަ އަދިވެސް އެބަ ހުންނެވި އިނގޭތޯ. ކުރިން ހުރި ރަޖިސްޓްރަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ޗީފް  އެއީ  އެޕޮއިންޓްކުރެވުނީ    ރަޖިސްޓްރަރއެސިސްޓެންޓް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަކަށް،    ޖުޑީޝިއަލް ކުރީގެ 

މަޤާމުގައި އެސިސްޓެންޓް    ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ބޭފުޅެއްތޯ  ކޮން  ހުންނެވީ    ރަޖިސްޓްރަރ އޭރުގައި 

 ؟އެޕޮއިންޓްކުރެވުނުއިރުގައި

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑރ.ނަޒީރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

އައިޞްލާޙު ގާނޫނު   މަޤާމުތަކަށް  އެ  މިތަނަށް،  ނޫން   އްޔަންކުރަންޖެހޭޢަބޭފުޅުން    އުވުމަށްފަހުގައި  ނުވަތަ    ކަމަށް 

  ؟ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އެކަން އޮންނާނެ؟ ކަމަށް ކިހިނެއްތޯ އޭތި އަސްލު ތި ބޭފުޅުން މާނަކުރައްވަނީ

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަރުވާލަންޖެހޭ ޖަވާބެއް  ސާފުކޮށްލާފަ  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑު  ނޫން  ޔަޤީނެއް  ސީދާ  އެހާ  ވަގުތު  މި  އަޅުގަނޑަކަށް  ނީ. 

ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް މާނަކުރެވިގެން ކުރިއަށް މިހާތަނަށް ދެވިފައި    އައުމަށްފަހު ނުވަތަ އެ ތިބި ބޭފުޅުން ތިބޭނެ

 މި އޮތީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ވެސް އިންނެވީމަ، ކީއްވެގެންތޯއޭ ވަގުތީ އަމުރެއް    ރަޖިސްޓްރަރވެސް އިންނެވީމަ އަދި އެސިސްޓެންޓް   ރަޖިސްޓްރަރ 

؟ މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިން ދުވަސްވެގެން ދަނީ   8މަސް    6ނެރެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވި  

އެކަނި މަ  4މަސް    3ނޫނިއްޔާ   ކުރުމަށްމަސްވެގެންދަނީ ހަމަ  ރަޖިސްޓްރީ  އޮންނަ    އްސަލައެއް  ހުށަހެޅިފައި  ޓަކައި 

 ؟މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރނުވެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް   ރަޖިސްޓްރަރޓް ގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންދިވެހިރާއްޖޭ 

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ހައިކޯޓުއާދެ!  ފުރަތަމަ  ޖުމްލަކޮށް  ބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ގެ 

އެގޮތުން   އިނގޭތޯ.  ދަންނަވަން  ނިމުނުއިރު    2020އެއްޗެއް  އަހަރު  އޮތް  ހައިކޯޓު ވަނަ  ޕެންޑިންގގައި    780ގެ 

ގައި އޮންނާނީ  ގގެ ޕެންޑިންހައިކޯޓު އަދު މިހާތަނަށް އައިއިރު  މައްސަލަ އިނގޭތޯ މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު. ދެން މި

ން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެއޭ. އެ  ހައިކޯޓުގެ ޕެންޑިންގ މަދުކުރަން  ހައިކޯޓުމައްސަލަ އިނގޭތޯ. މާނައަކީ    715

ށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރަށް  ރީ މަހު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު އަދަދަނަވަމަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ޖަ

އެބައޮތް.  ހައިކޯޓު ނިންމާފައި  މައްސަލަ  ޖަ  72ން  އެބައޮތް.  ނަވަމައްސަލަ  ނިންމާފައި  މަހު  މައްސަލަ    24ރީ 

ން ނިންމާފައި އެބަ  ހައިކޯޓުމައްސަލަ    102މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުއިރު    50ޗް މަހު  ރިރަޖިސްޓްރީކުރެވުނީ. މާ

އަހައިކޯޓުގެ ދުވެލި ބާރުކުރަން  ހައިކޯޓު  ،އޮތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މި އަހަރު މަސައްކަތް    އު ން  އަޒުމަކާ އެކީގައި 

އެހެންވީމާ،   އިނގޭތޯ.  އުޅެނީ  މި  މިހާރު  ހުރި  ހައިކޯޓު ފަށައިގެން  ނުހިނގާ  ދުވަހު  ގިނަ  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ގައި 

އައި މަސައްކަތްކުރަމުން  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ވައްޓަފާޅީގެ  ހުރި    މަސައްކަތުގެ  ނުހިނގާ  ވެސް  ސަބަބުން  ގޮތުގެ 

ކުރެވޭ. ދެން   އިނގޭތޯ. އެ މައްސަލަތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު އެބަ  ހުރި  ވެސް  މައްސަލަތަކެއް 

ޖަ ބަލާއިރު،  މަސައްކަތްތަކަށް  ހައި   2021ރީ  ނަވަރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ހުށަހެޅުނީ    ގައި  މައްސަލަ    57ކޯޓަށް 

  45މަހު    ރީ ނަވަލާގައި ގޮތެއް ނިންމާފައިވާނެ ޖަޙަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނެ، ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަރުއިނގޭތޯ. ކޯޓުން ރަ

އިނގޭތޯ. މާ މަހު  ރިމައްސަލަ  ހުށަހެޅުނުއިރު    57ޗް  ނިންމާފައިވާނެ. އެޕްރީލް   68މައްސަލަ  ގޮތެއް    މައްސަލައަށް 

އައިއިރު   މިހާތަނަށް  ހުށަހެޅުނުއިރު    33މަހުގެ  މަރުކަށް މައްސަލައަ  52މައްސަލައެއް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ލާގައި  ޙަ 

ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަރު ނިންމާފައިވާނެ އިނގޭތޯ. ދެން  ދިމާވާ ސަބަބުތަކަށް  ޙަގޮތެއް  މައްސަލަތައް ލަސްވާން  ލާގައި 

އަނެ އިނގޭތޯ.  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ގުޅޭ  އެރަރސްއާ  ހިއުމަން  އެބަހުރި  ދެންނެވި  ބަލާއިރު  މި  ކަންކަމަކީ  އްބައި 

އަޅުގަނޑު   މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ.  މައްސަލަ  މަދުވުމުގެ  ހައި   20ބަރު  އޮކްޓޫ  2020މުވައްޒަފުން  އަޅުގަނޑު    ގައި 

ޖޮއިންކުރިއިރު   އިނގޭތޯ.  ޖޮއިންކުރީ  ލީވްގައި.    ރަޖިސްޓްރަރކޯޓަށް  މެޓަރނިޓީ  އަހަރުގެ    2020ހުންނެވީ  ވަނަ 

ފަހުނ20ްބަރު  އޮކްޓޫ ދުވަހެއްގެ    އެ   ގެ  މަސައްކަތު  ރަސްމީ  ލީގަލް    30އައި  އެކަނި  އަޅުގަނޑު  ދިޔަ  ދުވަހެއް 

ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ހުރި  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި  ވެސް    2021އެގޮތަށް    މުވައްޒަފަކަށް  ފެށިގެން  އަހަރު  ވަނަ 

އަނެއްކާ އޭގެފަހުން    .އްޖެއެ ބޭފުޅާ ކަރަންޓީނަށް ދާންޖެހި  .ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހުންނަނީ އެންމެ ލީގަލް އޮފިސަރެއް

އައިސޮލޭޝަނަށް ދާންޖެހިއްޖެ. މިކަހަލަ ސިޓުއޭޝަންތަކެއް ދިމާވެގެން އައި. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އިސްކަން ދީފައި  
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ބާވަތުގެ   އެކުލެވޭ  މަސްލަޙަތުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  މައްސަލަތަކާއި  ބާވަތުގެ  އެކުލެވޭ  އަމުރު  ވަގުތީ  ހުންނާނީ 

ފެމެލީ ދެން  މައްސަލަތަކާއި  ހުންނާނީ.  އިސްކަންދީފައި  މައްސަލަތަކަށް  ޠަބީޢަތުގެ  އަވަސް  މިކަހަލަ  މައްސަލަތަކާ   

އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާތީވެ  މެނުއަލީ  ބޮޑަށް  މެނޭޖުމަންޓް    ވަރަށް  ކޭސް  ސިސްޓަމެއް،  މެނޭޖުމަންޓް  ކަހަލަ 

ކުރަމުންދާތީވެ މައްސަލައެއް   ބޭނުންނުކޮށް މަސައްކަތް  ހުރެދާނެ އިނގޭތޯ މިސާލަކަށް އޭގެ ވަގުތީ  ސޮފްޓްވެއަރއެއް 

ނޯޓިސްނުވެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކުލެވޭކަން  ލަސްވެފައި އޮވެދާނެ.  އޮތް  އަމުރެއް  އިނގޭތޯ. އެހެންވެގެން  އޮވެދާނެ 

ފަސް މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  މަސްވަރު  ،އެހެންނަމަވެސް،  ނޯންނާނެ    ،އަށް  ލަސްވެފައެއް  މަސްވަރުވެގެން  ހަތަރު 

އެވްރެޖުއިނގޭ މިހާރު  އެވްރެޖުތޯ.  ބަލާލިއިރު  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރެޖިސްޓްރޭޝަން    32ކޮށް  ކޮށް  ދުވަސް 

މަރުޙަމަރު އިނގޭތޯ. އެ  ބަ  32ލާގައި  ޙަ ލާގައި މިވަނީ  ސަބަބަށް  އެބަހުރި ބައިވަރު  ލައިދުވަސް މިވާ  އޭގައި  ލާއިރު 

އޮތްގޮތުގެ މި  އެތުރިފައި  ސިސްޓަމް  އިނގޭތޯ  ދެން  ކަންތައްތަކެއް  އެއީ  އުޅޭ.  އެބަ  ވެސް  މައްސަލައެއް   

ދަށު ކުވެސް ވެދާނެ. މިސާލަކަށް، ރެޖިސްޓްރީ ވެ  މައްސަލައަކަށް ނު އަންނަނީ  ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުނު    ރެވެން މި 

  4ގޮތުގެ ފުލް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅީމާ އިނގޭތޯ. ފުލް ރިޕޯޓު ނުލިބިގެން މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވި ހިނގައިދާނެ  

ރަނގަޅަށް  މަ ކިތަންމެ  ހަމަ  ފޯމް  ފާހަގަކޮށް  ނުކުތާތައް  ހުރިހާ  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ސް 

ނުލިބޭ  ރިޕޯޓު  ފުލް  އޮތަސް  އެހެންވީމާ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ނުކުރެވޭ.  ރަޖިސްޓްރީއެއް  ވަންޏާ  އެކަހަލަ    ،ކަމަށް 

ހުރެ އިނގޭތޯ. ދެން  ކަންތައްތަކާ  އާދޭ  އެބަ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙު  ވެސް ލަސްވެގެން  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ 

އިނގޭތޯ  ހައިކޯޓު އަރުވާނެ  ފުރުޞަތު  ތިން  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސްއިޞްލާޙުން  ވެސް.  އިޞްލާޙު  ފޯމު  ،ކުރަން  ކުރަން 

އެ   ހުންނާނެ.  އިޞްލާޙުދެން  ފަހަރު  ކޮށްދޭ  ވެސް  އިތުރު  އަނެއްކާ  އެދިއްޖިއްޔާ  އިތުރުކޮށްދޭން  މުއްދަތު  ގެ 

ވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އޭގައި ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކެއް އާދޭ. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެން

އެ ދެން  ދަނީ.  މި  ލަސްވެގެން  މައްސަލަތައް  ބޮޑަށް  ހުރެ  ދަތިކަމާ  މަޝްވަރާކޮށް    މުވައްޒަފުންގެ  ޑީ.ޖޭ.އޭއާ  ކަން 

އޮޑިޓެހައިކޯޓުޑީ.ޖޭ.އޭއިން   މެނޭޖުމަންޓް  މާ ގެ  ނިމޭއިރު    31ޗް  ރިއް  އޮޑިޓް  އެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ފަށައިފި  ގައި 

ލެއްގެ  ބޭނުންވަނީ ކޮން ލެވަ   އިގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ވެސް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ބޭނުންވާ އަދަދާހައިކޯޓު

އެއްޗެ އެ  ވެސް  މުވައްޒަފުންކަމާ  ސިގްނަލެއް  ފެހި  ހަމަޖެހޭނެކަމުގެ  މުވައްޒަފުން  އިތުރު  ދިޔައިމަ  އެނގިގެން  ހި 

 ލިބިފައި އޮތީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު
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ބޭފުޅުންގެ، އަސްލު   ކޮބައިތޯރަޖިސްޓްރަރތި  ބޭ؟ ގެ ޒިންމާއަކީ  ހުށަހެޅުނީމަ އެ މައްސަލަ ތި  ފުޅުން  މައްސަލައެއް 

ޙުކުމަކާ ހަމައަށް ދާންތޯއޭ އެހާ ގިނަ  ؟ ފަނޑިޔާރަކު ނިންމަވަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމަވަނީތޯ؟ ބައްލަވަނީތޯ އޭގައި 

ވަނީ ތި  ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް؟ ދުވަސް  މައްސަލައެއް  ވިދާޅުވީ  މަދުވެގެން    ތި  އެ    32ޓަކައި  ނަގައޭ.  ދުވަސް 

އެ އިނގޭތޯ.  ނިކުމެގެން  އުޅެނީ  މި  އިންސާފުމައްސަލަ  ރައްޔިތުން  މައްސަލަ.  ލަސްވާ  ދަށު   ހޯދުމަށް   އީ    ޓަކައި 

ޓަކައި. އަޅުގަނޑު    ކޯޓަށް މި ހުށަހަޅަނީ އަވަހަށް މީގެން ގޮތެއް ހޯދުމަށް   ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމިގެން އައިސް ހައި

އަވަސްވުން ލިބުން  އިންސާފު  އުޅެނީ  މި  ބޭނުންވެގެން  މި އުޅެނީ، އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންވެގެން  . ތި 

އްލުކުރާ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ،  ޙަހުރި ދަތިތަކެއްގެ ވާހަކަ ހަމަ ޑީ.ޖޭ.އޭއާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ ކަންކަން  

ރަޖިސްޓްރަ ޒިންމާއަކީ،  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ސުވާލަކީ  ހަމަ  ގޮތެއް  ރއަޅުގަނޑުގެ  މައްސަލައަށް  އެ  ޒިންމާއަކީ  އިންގެ 

ތި ބޭފުޅުން  ؟ އެ މައްސަކަ ބަލައިގަނެ ފަނޑިޔާރުންނާ ހަމައަށް އެ މައްސަލަ ރޫޓްކޮށްލަދިނުންތޯއޭނިންމުންތޯ ނުވަތަ  

ކަމަށް   ނޯންނާނެ  ބޭނުމެއް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިތާ  ނިންމަންވެއްޖިއްޔާ  ގޮތެއް  މައްސަލައަށް 

ޒިޤައަޅުގަނޑު   ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަސްލު  ކޮބައިތޯއޭ  ރޫޓްކޮށްލަދިނުންތޯއޭ؟ ންމާއަކީބޫލުކުރަނީ.  މައްސަލަ  ؟ އެ 

 ؟ފަނޑިޔާރުންނާ ހަމައަށް ފޮނުވާ ޝެޑިއުލްކޮށްލަދިނުންތޯއޭ ދާންވާބަލައިގަނެފައި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

އިނގޭތޯ. ހައިކޯޓުގެ   ބަޔާންކުރެވިފައި  ރަޖިސްޓްރަރޝުކުރިއްޔާ  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  ޒިންމާތައް ކޯޓުތަކުގެ  ގެ 

ގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވޭ. އެގޮތުން  ރ އެބަ އޮތް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ވެސް ރަޖިސްޓްރަ

ތެރޭގައި ރ ރަޖިސްޓްރަ ޒިންމާތަކުގެ  ބައިވަރު  ގެ  ބަލަންޖެހޭ  އޭގައި  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ހިމެނެނީ  މި   

ހުށަހެޅޭ   ކޯޓަށް  އެގޮތުން  ބަޔާންކުރެވިފައިވޭ.  ވެސް  ގަވާއިދުގައި  ގާނޫނާއި  ދެންނެވި  މި  ކަންތައްތަކެއް 

ޚިލާފު ނިންމުން  ކޯޓުގެ  ދަށު  ބަލަމައްސަލައެއްގައި  އެބަ  އިންތޯ  ނުކުތާއެއް  ގާނޫނީ ޝަރުޢީ  ލިޔުންތައް  ވާ  ންޖެހޭ. 

ފުރިހަމަކުރެވިފައި ވަކި ގޮތަކަށް އޮންނަންޖެހޭ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް    ހުރީ ހަމައަށްތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެއީ ހުށަހެޅޭ ފޯމު

ހުރިހާ  އެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވޭ.  ޔަ  ގަވާއިދުގައި  ހުރިހާ ޤީކަމެއް  އެ  ދެންނެވި    ންކޮށް  މި  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު  ކަމެއް 

 ފުރިހަމަވާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތްރޫވެގެން ފަނޑިޔާރުންނާ ހަމައަށް ދާނީ.  ކަންކަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝަފީޤު.هللا އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މައްސަލައިގަ  ލަސްވާ  މައްސަލަތައް  އަމާޒުވަނީ  ސުވާލު  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެންމެ  އިޝުކުރިއްޔާ.    ރަޖިސްޓްރަރ . 

 ؟ ވިދާޅުވެއްޖެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތް. ފައިސާ އެ ނަންގަވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހުގައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ހުރިހާ  ލިބޭ    ޝުކުރިއްޔާ. މި ދަންނަވާ  ހިސާބުން، އެ ފައިސާ  ނަގާނީ. ފައިސާ ނަގާ  ފައިސާ  ކަމެއް ފުރިހަމަވީމަ 

 ހިސާބުން އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދަނީ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކިހާ   ކުރުމަށްފަހު  މަރުރަޖިސްޓްރީ  ޝަރީޢަތުގެ  ނޫނީ  އަޑުއެހުން  ފުރަތަމަ  ނަގާނެތޯ  އެ  ޙަމުއްދަތެއް  ފެށުމަށް.  ލާ 

 ؟ ގޮތަށް ވަކިން ކަނޑައެޅިފައި އޮވޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ހަ  ކުރެވުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓްރީ  މައްސަލައެއް  ހިޝުކުރިއްޔާ.  މައްސަލައެއްގެ  އެ  ވަކި  ޔަ އިކޯޓުން  ފަށާކަށެއް  ރިންގ 

ތުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ  އަ އިޖުރާޢީ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުއެއް ނެތް މިވީހާތަނަކަށް. ދެން މިހާރު، ޖިނާ

ގު  7ގުޅިގެން   އެއާ  އެހެންވީމާ،  ހުރި.  އެބަ  މައްސަލަތަކެއް  ބާވަތުގެ  ނިންމަންޖެހޭ    7ޅިގެން  ދުވަސްތެރޭ 

އިސްތި ނޯމަލީ  އަނެއްހެން  ޙުކުމްކުރެވިގެންދާނެ.  މައްސަލަތައް  އެ  ވަކި  ޢުދުވަސްތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ނާފީ 

 ގޮތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ކަނޑައެޅިފައެއް ނެތް.   ދުވަހެއް ތެރޭގައި އަޑުއެހުން ފަށަންޖެހޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤްهللا ޢަބްދުމުޙައްމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބޭފުޅުން ކީއްވެގެންތޯ އެގޮތަށް އިސްކަން ނުދެއްވަނީ އެ ދަނީ ނޫންތޯ  ؟ ތި  ޙައްޤު ގެއްލިގެން  އެއީ އެތައް ބައެއްގެ 

އެބަ   ރައްޔިތެއް  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އަމާޒުކުރަނީ  މި  މި ސުވާލު  ނަގައިގެންދާއިރު. އަޅުގަނޑު  މުއްދަތެއް  އެތައް 

ދައްކާފައި އޮތް ސްލިޕެއްގެ ފޮޓޯ ފޮނުވާފައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން.    އަޅުގަނޑަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ  އޮތް

ދައްކާފައިވަނީ   ފައިސާ  ދެއްކުން    2019ޖޫން    17އޭނަ  ފައިސާ  އެއްވެސް  ހައިކޯޓުން  މިވީހާތަނަށް  އަދި  ގައި. 
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 އޭނަގެ ރަށެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އަތުލާފައި އެހެންބަޔަކަށް  އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް އޭނައަކާ ނުކުރޭ. އެއީ   އިފިޔަވަ

މިހާރު ރަށުގައި  އެ  ބުނާގޮތުން  އޭނަ  ކޯޓުން    ދީގެން  ދަށު  ދަނީ.  އެ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ބަޔަކު  އެހެން  ވެސް 

އަވަސް   މައްސަލައިގައި  އެ  ކަމުނުދާތީ  އޭނައަށް  ނިންމުން  އޮތް  ހައިޙަނިންމާފައި  ހޯދަންވެގެން  ކޯޓަށް  އްލެއް 

ގުޅޭގޮތުން   މިކަމާ  ޝަކުވާ  އޭނަގެ  ނުބާއްވާ.  އަޑުއެހުމެއް  އެއްވެސް  ގާތްވަނީ  އަހަރާ  ދެ  މިހާރު  ދިޔަގޮތަށް 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ވެސް ވަނީ ފޮނުވާފައިހެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ޙަނީފްއަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން   ރަޖިސްޓްރަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް 

އެ   ބޭރުވީ  މެންޑޭޓުން  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ،  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ 

ވެސް   ބުނެވޭކަށް  ނޯންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އިނގޭތޯ.  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ  މައްސަލައެއް 

ނެއް ދެވޭކަށް ވެސް ފަނޑިޔާރުން އަރިހުގައި ސަމާލުކަމަށް ދެންނެވޭކަށް ވެސް މި މައްސަލައަކީ މި  އިންސްޓްރަކްޝަ

އަވަސްކުރަންޖެހޭ  މައްސަލަ  މި  ނޫނީ  މައްސަލައެކޭ  ވެސް    ކަހަލަ  ބާވަތުގެ  ކަމެއް  އެއްވެސް  މިއިން  މައްސަލައެކޭ 

އިނގޭ ވާހަކައެއް  ތަފާތު  ވާހަކައަކީ  ހައިކޯޓުގެ  ދެން  އޮންނަ  އިނގޭތޯ.  ބަހާލާފައި  ގޮތްޕަށް  ދެ  ހައިކޯޓަކީ  އެއީ  ތޯ. 

އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ   ވެސް  މައްސަލައަކަށް  ގޮތްޕެއްގައި އޮތް  ވެދާނެ  މައްސަލަ  ވިދާޅުވި  އިނގޭތޯ. ތި  ކޯޓެއް 

ހަމަޖެއްސި ފަނޑިޔާރުން  ގޮތްޕަށް  އެ  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިގެން  ބެންޗު  ހިންގޭނީ  އެއްޗެއް  އޮތް  ގެން.  ގޮތްޕެއްގައި 

ކޯޓުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ގާނޫނުގައި އެބަ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދޭތެރެއިން    ސުޕްރީމް

އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖެއްސި ގޮތްޕަށް އިނގޭތޯ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޮފީގެ    7ޗް  ރި އިން މާ  7ރީ  ވަފެބްރު

ހައިކޯޓުން މައްސަލަތައް  ހުރި.    ބައެއް  އެބަ  ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނެ.  ބަލާފައި 

މައްސަލައެއް ހުރި  ގޮތްޕެއްގައި  އެ    މިސާލަކަށް،  ހިނދަކު  ނުކުރެވޭހާ  އެސައިން  ފަނޑިޔާރުން  ގޮތްޕަށް  ވެއްޖިއްޔާ 

  . ންނަނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ދެއްތޯމައްސަލަ ހަމަ އޮންނާނީ. ދެން މައްސަލަތައް މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަ

ފައިސާ ދެއްކީމަ އެ ބަލައިގަނެވުނީ، ފައިސާ ދައްކަން އަންގާ. ބަލައިގަތީމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިސް ފަނޑިޔާރުގެ  

ހީގެ ބެންޗު ކަނޑައަޅަން އިނގޭތޯ. ދެން އެ އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ ތަރުތީބަކުން ބެންޗު މި  އަރިހަށް ދާނެ އެ އެއްޗެ

ފަނޑިޔާރުންނަށް    11އެހެން ސެކްޝަންތަކެއް ހުންނާނެ    B1,B2,B3އަޅަނީ ކޯޓުގައި އޮންނަ ތަރުތީބަކުން.  ކަނޑަ

މައްސަލަ    11 އެ  މައްސަލަ  އެއް  މިއަދު  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ. ދެން  ދިޔައިއްޔާއަ  B1ސެކްޝަން  ށް  އަ  B2  ށް 

އޭގައި ބައިވެރިވާ ފަނޑިޔާރުން ސެލެކްޓްކުރާ ގޮތްތަކެއް  ދާނީ. އެހެން ހަމަ ތަރުތީބުން ދާނީ. ދެން    އަނެއް މައްސަލަ 

ވެސް ހުރޭ. އެގޮތަށް ސެލެކްޓްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔައީ. ދެން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަނޑިޔާރަކު އެ ބޭފުޅާ  
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ވިދާޅުވާ ބޭފުޅާ  އެ  އިނގޭތޯ.  ކުރައްވާނީ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ޝެޑިޝެޑިއުލްކުރައްވާ  ގޮތަކަށް  ބައި  އު   ލްކުރުމުގެ 

ކުރިއަށްދާނެ. އެހެންވީމާ، ޝެޑިއުލިންގއާ އެކަހަލަ ކަންކަމަކީ ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްޗެއް ދެންނެވޭނެ ކަމެއް  

 ނޫން. މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެކަންތައް އޮންނަނީ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ތި ވިދާޅުވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަބަބުންނޭ ދެއްތޯ ލަސްވަނީ މި މައްސަލަ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

އިތުރަށް   މައްސަލައެއް  އެ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައެއް  ވާހަކައަކީ،  ވިދާޅުވި  އެ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ސޭއެއް   ގޮތެއްގެ  ގެންދަންވީ  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  އެ  ދިނުމާއި  އިރުޝާދު  ގޮތުގެ  ގެންދަންވީ  ކުރިއަށް 

ހަމައަށް ރަޖިސްޓްރަރއާ ހަމައަށް މައްސަލައެއް ލަސްވެގެން  ރަޖިސްޓަރއަކަށް ނީނދެއޭ. އެކަމަކު ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ  

 ނޫނީ އެގޮތަށް ޝަކުވާއެއް އައިސްފިނަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެނެސްދެވޭ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދަންނަވާނީ ފަރާތަކަށްތޯ  ކޮން  ދެން  ޝަކުވާ  އެކަމުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލަސްވެގެން  ؟ މައްސަލަ 

ޖޭ.އެސް.ސީގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެ. ހައިކޯޓަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެ ފަރާތުން ސިޓީ  

ވާބެއް ވެސް ނުދެއްވާ. ކިހިނެއްތޯ ދެން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު  ވެސް ފޮނުވައިފި. އެއާއި ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ޖަ

ގެއްލިގެން ނޫންނަމަ އޭނަގެ މުދަލެއް އެހެން ބަޔަކު ފޭރިގަނެގެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ މައްސަލަ އަވަސްކުރަންވެގެން  

 ؟ އުޅޭ މީހާއަށް ކިހިނެއްތޯ، ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ޢަމަލުކުރާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް  ރަޖިސްޓްރަރޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

ހައިކޯޓުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިއިރު ދެންނެވި ގޮތަށް ހައިކޯޓުން މިހާރު އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް  

އިގައި ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި އޮންނާނީ. ހައިކޯޓުން  މައްސަލަ  102އެބަ ކުރޭ. މި ދެންނެވިހެން މާރިޗު މަހު ވެސް  

ބެކްލޮގް ކްލިއަރކުރުމުގެ ގޯލެއް ކަނޑައަޅައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު މި ކުރަނީ. ކުރިން އެކަހަލަ އަޒުމެއްގައި  

މި އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ކުރެވިފައެއް  މަސައްކަތްތަކެއް  ކަނޑައަޅައިގެން  ގޯލެއް  ދެންނެވިހެން  ސްޕީޑް  މި  ހާރު 
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ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ ޖުމްލަކޮށް. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަކީ... ދެން ތަރުތީބަކުން ހިސާބަކަށް ކުރިއަށް ދާނީ އިނގޭތޯ.  

އަވަހަށް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު  ކުރިން  ދެން  އިސްކަންދީގެން.  މައްސަލަތަކަށް  ތަބީޢަތުގެ  އަވަސް  އެއީ 

ންވީމާ، މިސާލަކަށް މިއަދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ދާނީ ހަމަ ފަހަތަށް ދެއްތޯ. އެއީ  ތާވަލުކުރެވިގެން އެ ތަރުތީބުން. އެހެ

ނޫންތޯ އޮންނާނެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ގޮތެއްގައި  ؟ ކުރިން  އާންމު  ދާނީ  ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

ޝަކު ލިބޭ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ސިޓީ.  އިނގޭތޯ  ލިބޭ  ހައިކޯޓަށް  މީގައި  ދެން  ވެސް  އިނގޭތޯ.  ސިޓީތައް  ވާގެ 

އިނގޭތޯ.   ޖަވާބުދޭނެ  ހައިކޯޓުން  ސިޓީތަކަށް  ޝަކުވާގެ  ލިބޭ  އެގޮތަށް  ފޯވާޑްކުރާނެ.  ހައިކޯޓަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުން 

އަނެއްކާ އެއަށް ޖަވާބުދޭނީކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން. މި ދެންނެވި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތަކުން ނޫން. އެ  

އެ މީހާގެ މައްސަލައެއް  ސިޓީ ސީދާ ދާނީ ހަމަ ފަނޑި ފެންނާނެ އެ މީހަކު  އަތްޕުޅަށް އިނގޭތޯ. ފަނޑިޔާރަށް  ޔާރު 

ގިނަފަހަރަށް   ފަނޑިޔާރު،  އެ  ދޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބެއް  ވިދާޅުވާ  ފަނޑިޔާރު  ސިޓީއެއް.  ފޮނުވާ  ލަސްވެގެން 

މައެކަނި އޭގައި ސޮއިޖައްސަވާކަން  ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ވެސް އޮންނާނީ. ރަޖިސްޓްރަރ ހަ

ހަމަގައިމު   ފަރާތްތަކަށް  އަންނަންޖެހޭ  ސަމާލުކަން  ހައިކޯޓުގެ  މައްސަލަތަކަށް  ދާ  ލަސްވެގެން  އެހެންވީމާ،  އެކަނި. 

ވެސް އެ ނޮޓިފިކޭޝަން ދާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ހައިކޯޓުން ޖަވާބު ނުދީއެއް ނުހުންނާނެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އާންމު  

ގެ ސިޓީއަކަށް މިފަހަކުން ހަމަ ގައިމު. ދެން އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތެއް 

ތިބީ. އެހެންވީމާ،   މި  ބޮޑަށް  ރަނގަޅުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައި ވަރަށް  ތަސައްވުރު  ރިލޭޝަންޝިޕާ  އޮންނަ  ޕަބްލިކާ 

އެބައޮތް   ޔަޤީންކަމެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  މި މިފަހުން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ނޯންނާނެ  ނުދީއެއް  ޖަވާބު  ހައިކޯޓުން 

މިތިބެނީ   މުވައްޒަފުންނާ  ފަނޑިޔާރުންނާއި  މިސާލަކަށް  ހުރެދާނެ.  ދަތިތަކެއް  ދިމާވެދާނެ  ގުޅައިގެން  ދެންނެވިހެން 

އޮފިސަރަކާ  ލީގަލް  ފަނޑިޔާރަކަށް  ކޮންމެ  މިސާލަކަށް  ދެއްތޯ.  ލައްވާފައި  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެޑްމިން  ރޭޝިއޯއަކަށް  އި 

އެ   ދީފައި އޮންނައިރު  ރައްޔިތުމީހާއަށް  ނަންބަރު  ފޯނު  ގުޅޭނެ  ސެކްޝަނަށް  އެ  އޮފިސަރަކާ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް 

ސެކްޝަންގެ ދެމީހުން އެ ދުވަހު އޮފީހަށް ނަޔަސް އެ ސެކްޝަނުން ފޯނު ނަގާ މީހަކު ހަމަނުޖެއްސި ހިނގައިދާނެ  

ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން މުވައްޒަފަކު އެތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭނީ. އަނެއްކާ ވެސް    އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން ހަދަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި އިން މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގާ ހިސާބުން އަނެއްކާ ވެސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެ ބުރަ ބޮޑުވާނެ  

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީ    އިނގޭތޯ. މިހާރު ވެސް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ލީގަލް މުވައްޒަފަކު ހުންނާނެ އެއް މުވައްޒަފު

ނެގީމަ ފޮނުވާލާފައި ހައެއްކަ މަސް ދުވަހަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަމަކާ ހުރެ ފޯނުން ޖަވާބު ދިނުން ލަސްވެދާނެ.  

މިހާރު   ކޮންސިޑަރކުރައްވާނެ.  ކަން  އެ  އަހަރު  އެ  އިނގޭތޯ.  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ދިޔައީ  އަހަރު  ކޮވިޑު  ޚާއްޞަކޮށް 

 ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އިތުރަށް އެކަން ރަނގަޅުކުރެވޭތޯ ހަމަ.  އެކަމަކު އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ކަޅު   ނިޒާމަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އިނގޭތޯ.  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މި   އެއްކޮށް  އުއްމީދަކާ  ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮސް  ގުނިގެން  ވަނަ    19ޞަފުޙާތަކެއް 

ޙަޤީޤަ  ޢައްޔަންކުރީ.  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ  ގެއްލިފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަހަމަކަމާއި  ޢަދުލުއިންސާފާއި  ތުގައި 

އުއްމީދުގައި   އެ  ގަބޫލުކޮށް  އެކަން  އެމް.ޑީ.ޕީ.  ބަޔަކީ  އެއް  ވަކާލާތުކުރި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް 

މަސަ އެ  ދިނީ. އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  މެޖޯރިޓީއެއް  ބޮޑު  މިހާ  ރައްޔިތުން  ފަށައިގެން  ޙަޤީޤަތުގައި  އްކަތް 

އަދިވެސް   ދަތިތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އަޑުއިވިއްޖެ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑަށް  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މިހާރު 

މައްސަލަތައް   ޝަރީޢަތްކޮށް  އަދި  މަރުޙަލާތަކާ  ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ލަސްވުމާއި  މައްސަލަތައް  ކުރިމަތިވަމުންދާކަން. 

ންފީޒުކުރުމުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ  ނިންމާފައި އެ މައްސަލަ ތަ

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ  ؟ ސުވާލަކީ ކޮބައިތޯއޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ

ޖުމްލަކޮށް  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވޭ.  އެބަ  މައްސަލަތައް  ވާހަކަ  މި  ކޮށްގެންތޯ  ކަންތައްތަކެއް  ކޮންކޮން   

އަވަސްކުރެވެނީ އިޝޫއަކީ  ؟ އަޅުގަނޑުމެން  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  މެންބަރުން  ގިނަ  މިތާ 

ބައިވަރު  ދަތިތައް އެބަ ހުއްޓޭ. ވަރަށް  ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ  ލަސްވުން. ތި    މައްސަލަތައް 

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް  މި  ޖުމްލަކޮށް  ކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  ކަންތައްތައް 

ކޮބައިތޯއޭ ބަދަލުތަކަކީ  ބޮޑެތި  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ؟ ގެންނަންޖެހޭ  އެކަންކަން  ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ  ބަދަލުތައް  އެ 

 ؟ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯޓަކައި ތި ބޭފުޅުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ކޮން

 

 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު މީޓިންގއަށް ޖޮއިން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިޝާރާތްކޮށްލިން އިނގޭތޯ  

ރި ކަންކަން. ދެން ހައިކޯޓުން އެ ވިދާޅުވީ ހައިކޯޓު ސްޕެސިފިކް ކަންކަން.  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ހު

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދެން ދިމާވާ ދަތިތައް އައިޑެންޓިފައިކުރަން ބަލާއިރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ  



 2021  އެޕްރީލް  27                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  27ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

18 

 

 އެއީ ވެސް އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި އެއް  ޚާއްޞަކޮށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފަނޑިޔާރުން މަދުވުން ވެސް 

މައްސަލަ    200،  180އިޝޫއެއް ގޮތަށް މިހާރު ވެސް ފާހަގަކުރައްވާ. އެއީ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަތްޕުޅުގައި މިސާލަކަށް  

އެއަށް   ކަމެއް  ހުރިހާ  އެނަރޖީއާ  އާއި  ރިސޯސަސް  ފުލް  ދެއްވަންޖެހޭ  އެއަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  އޮތީމަ 

އެކަ އަދި  ކޮމިޓްކޮށްގެން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކޯޓުތަކުގައި  ބައެއް  އެބަހުރި  ލޯޑެއް  ބޮޑު  ދާވަރަށްވުރެ  ން 

ކޮބައިތޯ   އެމައުންޓަކީ  އޮޕްޓިމަލް  އެންމެ  މިސާލަކަށް  ނެތް  ކަނޑައެޅިފައެއް  ސީދާ  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ޓައިމެއް ރީޒަނަބަލް  އެ  ހުންނަންވާނީ  މައްސަލަ  އަތްޕުޅުގައި  ނިންމުމަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މައްސަލަތައް  ތެރޭގައި  ގެ 

އެ   އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ޑީ.ޖޭ.އޭއާ  އާއި  ޖޭ.އެސް.ސީ  އިނގޭތޯ.  ކުރަމުންދަނީ  މިހާރު  މަސައްކަތް  އެ  ޓަކައި. 

މަސައްކަތަށް ވިސްނައި އެ ކަންތައް ކުރުމަށް މި ބަލަނީ. އޭރުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅޭނީ ކިތައް  

ތިބެންޖެހެނީފަނޑިޔާރު ކޯޓެއްގައި  މިސާލަކަށް  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ؟ ންތޯ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ކުރިން  އެ  ދެން 

ދަށު   ރޭޝިއޯއެއްގައި.  ތްރީ  ޓު  އިޒް  ވަން  ގެންގުޅެނީ  މި  މިހާރު  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  މިދޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހައިކޯޓު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުންނާނީ އިނގޭތޯ. އެއީ  މަރުޙަލާގައި ބެންޗް ހުންނަ ކޯޓުތަކުގައި ތަންކޮޅެއް ތަފާތުކޮށް  

އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފައި މި ހުންނަނީ މިސާލަކަށް އެއް ލީގަލް އޮފިސަރ، އެއް ކޯޓު އޮފިސަރ، އެއް އެޑްމިން  

ދަން މިސާލަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  އެގޮތަށް  ދާނެއޭ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެ  ހުރީމަ  ނަވާ  އޮފިސަރ 

ކަމަށް ވަންޏާ މިތިން ބޭފުޅުން މިހެން ތިއްބަވާއިރު ވެސް ތިން މަސައްކަތްކުކުރާއިރުގައި ޚާއްޞަކޮށް ދިމާވާނެ އެއް  

ޓައިޕިންގގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ އިޝޫ. މިއީ ހަމަ ޖެނެރަލީ ހަމަ  ؟ ކަމަކީ ބަޔާންތައް ނުނިމުން ދެއްތޯ

އެއްޗެއް އަންނަ  ދިމާލަކުން  ވާހަކަ  ހުރިހާ  މާލޭގެ  ދެކެވުނީ  މި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ދަންނަވަނީ  މި  އަދި   .

އަތޮޅުތެރޭގައި އަދި މިއަށްވުރެ މާ މަދު، ޝަރުޢީ ދެ މުވައްޒަފުން ތިބޭ ކޯޓުތައް ވަރަށް ގިނަވާނެ އިނގޭތޯ.  ؟ ދެއްތޯ

ބެ މައްސަލަ  ގިނައިން  ކިތަންމެ  ފަނޑިޔާރުން  ހަމަ  އެތަންތަނުގައި  އިދާރީ  އެހެންވީމާ،  އެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އްލެވި 

ބޭފުޅުން  ގިނަ  ވަރަށް  ދެއްތޯ.  ލަސްވާނެ  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުދެވޭ  އެވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަޕޯޓް 

މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް. ދެން އެކި އޮޕްޝަންސް ވެސް އެކްސްޕްލޯރ ކުރެވިއްޖެ. 

ވި ގޮތެއް  ވަރަކަށް  ކޮންމެ  ވަކި  ދެއްތޯ.  ނޫން  ވެސް  ޙައްލެއް  ޒާތުގައި  އޭގެ  އިތުރުކުރުމަކީ  މުވައްޒަފުން  ޔަސް، 

މެނޭޖުކުރެވޭނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންލައިންކޮށް   ކަންތައްތައް  ބަޖެޓު ތެރެއިން އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކޯޓުތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަ  މަދުން  އެހެން  މަސައްކަތްކުރެވޭތީ  އެބަ  އޮންލައިންކޮށް  ލައްވާ  މުވައްޒަފުން  ތިބޭ   

ހުންނަ   ކުރަން  ގޮތުން  އިދާރީ  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ދެންނެވި  މި  ކުރުވަން.  އެބަ  ވެސް  މަސައްކަތް  ކޯޓެއްގެ 

ގޮތެއް    ކަންތައްތައް އަވަސްކުރީމަ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޭގެން ފަސޭހަތައްވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން އިނގޭތޯ. އެއީ ކޮންމެ 
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ގިނަ ކަންތައްތައް   ހުކުމްކުރުމާއި ހިސާބަށް ވަރަށް  މައްސަލައެއް  ކޮންމެ މައްސަލައެއް ދިރާސާކޮށް، ކޮންމެ  ވޮޔަސް 

މީހުން   އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކަންތައްތައް  ހާޒިރުކުރުމުގެ  މީހުން  ކަމަކީ،  އަނެއް  ދެން  އެބަޖެހޭ.  ކުރަން 

ބޮ ކިތަންމެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކެންސަލްކޮށްލަން.  ހާޒިރުނުކޮށްދެވޭ  ޖެހޭނީ  ވެސް  ހަދާފައި  އެރޭންޖުމަންޓުތަކެއް  ޑެތި 

ޚާއްޞަކޮށް މިސާލަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން. ސިއްރު ހެކިބަސް ނެގުން. ވަރަށް ބައިވަރު ކަމާގުޅުން ހުރި  

ހެކިބަސް   ސިއްރު  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  އެރޭންޖުކޮށްފައި  މުވައްސަސާތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެތައް  ނަގާތަނަށް 

އޭގެ ބައިގަޑިއިރު ކުރިން ނުވަތަ ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނިޓު ކުރިން މި އެނގެނީ  ؟ މި ފޮނުވަނީ ކޯޓުން ބޭރަށް ދެއްތޯ

ކޯޓުގެ   ހަމައެކަނި  ޒާތުގައި  އޭގެ  ދައްޗަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭނީ.  ދެއްތޯ  ފަށަން  އެތި  މުޅި  އަލުން  ނުދާކަން. 

ހުން އޭ.ޖީ  ކޮންޓްރޯލުގައި  ކަރެކްޝަން،  ޕީ.ޖީ،  ޕޮލިސް،  މިސާލަކަށް  އަބަދުމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނޭ.  ދަތިތަކެއް  ނަ 

އޮފީސް މި ހުރިހާ ތަންތަނާ އެކުގައި ހަމަ ގަވާއިދުން ބައްލަދުކޮށް، އިށީނދެގެން ތިބެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި  

ކުން ވެސް އެ ފަރާތަކަށް ވީ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް  ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މި ހޯދަމުން މި ދަނީ. ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަ 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ނުކުރެވޭ  އިތުރު  މުވައްޒަފުން  ދެންނެވިހެން  މި  ދެން  ދަނީ.  މި  ފޯރުކޮށްދެމުން  އެހީތެރިކަން 

އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ދިނުމަކީ  ތަމްރީނު  އިތުރަށް  ގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ޑިޕާޓްމަންޓުން މި ދަނީ ކުރަމުން އިނގޭތޯ. ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމަށް ޓަކައި އެކަން މި  

އައު   އަންނައިރު  ތަޢާރުފުވެގެން  ކަންކަން  ގާނޫނުތަކާއި  އައު  ބައިވަރު  އެތަށް  މިސާލަކަށް  ކުރަމުން.  ދަނީ 

ބޭނުން ޓަކައި  ބެލުމަށް  ކަންކަން  އެ  މައްސަލަތަކާއި  މުހިންމު.  ހުރުން  މަޢުލޫމާތު  އަޕްޑޭޓް  ފަހުގެ  އެންމެ  ވާ 

އެކްސެސް   ބޭސްތަކަށް  ޑޭޓާ  އޮންލައިން  އެގޮތުން  އެބަޖެހޭ.  ގާއިމުކޮށްދޭން  ފެސިލިޓީތައް  ރިސަރޗް  ބޭފުޅުންނަށް 

މަސައް ބޭފުޅުންގެ  އެ  ފޯރުކޮށްދެނީ  މި  ކަންކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ދަނީ.  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ކަތްތައް  ދިނުމަށް 

ފާހަގަކުރެވުނީ   މި  މިތަނުގައި  މިސާލަކަށް  އެހެންމެ  އަދި  ދެން  ހޯދުން.  ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ  ހަލުވިކޮށް  މިހާރަށްވުރެ 

ދެންމެ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރާ އެޓޭޗްކޮށްފައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން. އަދި ކޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ތިބޭނެ މިސާލަކަށް ތަންފީޒު  

ސެކް ލިޔާ  ރިޕޯޓު  އެކުއެކީގައި  ސެކްޝަން،  ތަންތަނެއް  ހުރިހާ  މި  ސެކްޝަން.  ބަހާ  ޗިޓު  ގޮސް  މިގޮތަށް  ޝަން 

މަސައްކަތްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ކޭސްއެއްގައި ވެސް ނަތީޖާއާ ހިސާބަށް މި ދެވެނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  

ކޮން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި  ދިމާލެއް މައިގަނޑު  ކޮންމެ  ކޯޓަކާ ވާހަކަދައްކާލިޔަސް އިއްޔެ  މީގެން  މެ 

އިނގޭތޯ.   ވާހަކަ  މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ  ރަށްރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ހުރި  މޮނިޓަރިންގގައި  މިވަގުތު  ދެއްކީ  އަޅުގަނޑުމެން 

މާލޭގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ތިބެފައި  މާލޭގައި  މިތާ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާ 

ދެއްތޯ  ޢަމަލުކުރާ ބޭފުޅުން  ވެސް ދެ  ތިބޭނީ  އެޕްލައިކުރަން. އެތާ  ރަށްރަށުގައި  އުސޫލު  ފްރޮމް ހޯމް  ޑިއުޓީ  ؟ ވޯކް 
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ދެއްތޯ މިސާލަކަށް  ކިހިނެއްތޯ  ހިންގާނީ  ކޯޓު  ނެރެގެން  ދެބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދައިގެން  އެއް  ؟ ޝެޑިއުލެއް 

ވްވީ. ކޯޓު ބަންދުކޮށްފައި އެތާ އިޢުލާނެއް ހަރުކޮށްފައި ވެސް  ބޭފުޅަކު ކަރަންޓީނު ވާންޖެހުނީ. އަނެއް ބޭފުޅަކު ޕޮޒިޓި

ނުބެހެއްޓޭނެ ދެއްތޯ މި ރަށުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން މިއަދު ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކިއިރު  

މިކަން  ލައިގެން  މުވައްޒަފުން  މަދު  މިހާ  ކަމަކީ  އެއް  މައިގަނޑު  އައި  ވެސް  އިއްޔެ  ވޯކެއް  ވެސް  މިހެން  ކަން 

ސޮލިއުޝަނަކީ   ކޮންމެ  ޕްރޮޕޯސްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުކުރާނެއޭ. 

ކަންކަން   ވެސް  ސައިޑުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ގޮތަކަށް  ތަފާތު  ކޯޓުތަކަށް ވަކި  މެޖިސްޓްރޭޓް 

މާލޭގައި   ދެއްތޯ.  ކުރާ  ރަނގަޅުކުރަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިތަންތަނުގައި  ހައިކޯޓު  ނުވަތަ  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  މިހާރު 

ގޮތަކަށް އޭތި އެޕްލައިއެއް ނުވާނެއޭ މިހާލަތުގައި. އަނެއްކާ އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހެދިއިރަށްވުރެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު  

ކު މަސް  ދެތިން  މީގެ  މިސާލަކަށް  ރަށްރަށުގައި.  ދެއްތޯ  ގޯސް  މިހާރު  ވަރަކަށް  ވެސް  ފަސް  އަޅުގަނޑުމެން  ރިން 

ބޭނުންވާ   އެ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދައްކަން.  ޖެހުނު  ރަށާއި  ވިއްސަކަށް  އިއްޔެ  ވާހަކަދައްކަންޖެހުނީ.  މިގޮތަށް  ރަށާއި 

މި   ދެން  ހޯދަނީ.  މި  ގޮތްގޮތް  ހުރި  ޙައްލުކުރެވެން  ކޮށްދީގެން  ބަލައިގެން  ގާތުން  ވެސް  ވީހާ  ކަންކަމެއް  ހުރިހާ 

ނީ ގެއިން މަސައްކަތްކުރާށޭ. ގޭގައި އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުނުކޮށްދެވޭނެ  ދަންނަވަ

ދެއްތޯ މިސާލަކަށް ވަސީލަތްތަކެއް ވެސް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ހުއްޓުމެއް ނެތި މި ޕީރިއަޑް  

ގެންދެވީ  އެ  ދެމުންނޭ  ޚިދުމަތް  ވެސް  ލަސްވޭ    ތެރޭގައި  ހަމަ  ގަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ބޭފުޅުން.  އެ 

ނުވަތަ   ކޯޓަކުން  އެއްވެސް  އިނގޭތޯ.  ނެތް  ހިތެއް  ދަންނަވާ  އެހެނެއް  ލަސްވެއެކޭ  އިންޓެންޝަލަނީ  އެ  އިނގޭތޯ. 

އިހުމާލަކުން   އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަލާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ވެސް ގަސްދުގައި 

އެގޮތަށް   ތެރޭގައި  ދުވަސް  ދުވަސް  މަސް  ހަ  ދެންނެވި  މި  އަދިއެއް  ދެން  ކަމެއް  ހުރި  ކޮށްފައި  ކަމެއް  އެކަހަލަ 

ނޯޓިހަށް އައިސްފައެއް ނެތް. އޮތް ކަމަށްވާނަމަ އެއް ކަމަކީ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ހަމަގައިމު ވެސް  

 ތީބުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނަން އިނގޭތޯ.  މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ތަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ހަމަ ޖުމްލަކޮށް ކުރިއަށްވުރެ މައްސަލަތައް މިހާރު އަވަސް ކަމަށް ވެސް.  

ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ޝަ  ތެރޭގައި އެބަހުރި. ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު  ކުވާތައް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކުރެވިފަ. ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.  

ތޯ. އެއީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ  އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަހަލަ ކޭސްތަކުގައި އިނގޭ
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އައިޑީކާޑު ވެސް އެބަ އެނގޭ. އޭނަގެ ރަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އޭނަ އުޅޭ ގެ ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް،  

ށް ޗިޓު  ހަމަ އެބަހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އެ މީހާއާ ނުގުޅިގެން ނުވަތަ އެ މީހާ މާލޭގައި އުޅޭ އެޑްރެހަށް އޭނައަ

އޭނަގެ   އެބައޮތް  ބާޠިލުކުރާއިރު  މައްސަލަ  ކަޑައްތުކޮށްފައި  މަރުހަލާ  މި  ޑިލޭވެފަ.  މައްސަލަތައް  ހަވާލުނުކުރެވިގެން 

ނައަންގާ. އެހެންނަމަވެސް،   ވެސް  ރަށުގެ ކޯޓަކަށް  އެ  ކާކުކަން. ކުޑަމިނުން  ކޮން ރަށެއްގެ  އޭނައަކީ  އައިޑީކާޑުގައި 

އި އެ މީހާއާ ނުގުޅިއްޖެއްޔާ ނުވަތަ މާލެއިން ދީފައި އިންނަ އެޑެރެސްގައި ނޫޅެންޏާ ހަމަ  ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގަ

ޓަސްލާފައި އެބަ އޮވޭ ރަށު ކޯޓަށް އަންގާފަ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ސުވާލަކީ މި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އިޝޫއެއް ނޫންހޭ  

ބޭފުޅާ އެ  ބޭނުންވީމާ  ކޯޓުން  މައްސަލަތަކުގައި  ބައެއް  އެއީ  އޭނަގެ  މިއީ.  އަންގާ  އެބަ  ވަގުތުން  ނުގުޅިއްޖެއްޔާ  އާ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ އޭނަ ރަށްވެހިވެފައިވާ ކޯޓަށް. އެ ރަށުގެ ކޯޓަށް. އަންގާ އެ ރަށު ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އޭނަ  

ހިސާބުން  އެބަ ގެނެވޭ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނެރެގެން ވެސް. އެކަމަކު ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތައް އޭނައާ ނުގުޅުނީމަ އެ

މި   ފާހަގަވެފައިވޭތޯ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މި  ކޮބައިތޯ  ބޮޑު.  ވަރަށް  ވެސް  ޝަކުވާ  މި  ނިންމާލީ. 

 މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި އެބައުޅޭކަން. ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އެބަ އާދޭ.  

 

 ރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓް

ތި ދެންނެވި ބާވަތުގެ ސީދާ ޝަކުވާއެއް އަދިއެއް އަޅުގަނޑުމެން ބެލި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް  

ދި އިދާރީ ސަބަބެއް  ނުވޭ މިދިޔަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅިގެން ހުރިހެން ދެއްތޯ. ދެން އަ

މި އޮންނަނީ މިސާލަކަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި   ވިޔަސް މިހާރު ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ލިޔެވިފައި ދެއްތޯ  ކަމުގައި 

ހުންނައިރު   ލިޔެވިފައި  ކަންކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ގޮތް.  ޢަމަލުކުރަންވީ  ބާޠިލުކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ގޮތް.  ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކަ އެއްވެސް  ލިބިދޭންޖެހޭނެ  އޭގެން  ހަމަ  ފުރުޞަތު އަނެއްކާ  އެ  އެ މީހާއަށް  ކަމަށްވާނަމަ  ކުރެވިއްޖެ  ޚިލާފަށް  މަކާ 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ  ދެއްތޯ. އެ މައްސަލަ މިސާލަކަށް ކޯޓުގެ ސަބަބުން ބާޠިލުވީ ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅި މީހާ ނުވަތަ އެ  

ސަބަބަކާ  އިޝޫއެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެންގެ  މީހާއަށް  ހެ  އެއްވެސް ކަހަލަ  އެ  ދި އެކަން ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލެވިއްޖެއްޔާ 

އަނެއްކާ  ހޯދަން  އެހެންވީމާ   ޙައްޤު  އެގޮތަށް  ދެއްތޯ.  ދޭންޖެހޭނެ  އެ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ހަމަ    ، ވެސް 

މު އުސޫލަކީ  އާންވެސް    ކަމުގައި ވާނަމަ އެގޮތަށް މި ޢަމަލުކުރަނީ. މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ

މާލޭގައި މިސާލަކަށް ހުޅޫމާލޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިހިރީ ދެއްތޯ. ހަމަ ރަށްރަށުން ފޮނުވީމަ މިކޮޅުން ހަމަ އެ ކޯޓުގެ  

ވެސް    މު އުސޫލުން މިހާރުއާންޒިރުކޮށްގެން ބަޔާންދީ މިއީ ހަމަ  ހާނަމުގައި އަނެއްކާ އަމުރު ހަދާފައި މީހާ ހޯދައިގެން 

މިކަމަކީ ކަމެއް  އެ ކުރާ  ހަމަ  ވެސް    .  އެރަށަށް  ނުޖެހޭ  މީހާ  ސީދާ  މިވަގުތަކު  އަނެއްކާ  ތާކަށް  ހުރި  މީހަކު 
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، ހަމަ އެމީހަކު ހަމަ އޮންލައިންކޮށް ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެން  ރުވާކަށް ދެއްތޯ އުސޫލުތައް ހުރި ގޮތުން. އެހެންވީމާއާޒި

ވަކި ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްގައި ނޫނިއްޔާ ހަމަ ބައިވެރިވެގެ މި އޮންނަނީ. ދެން އެ  މިހާރު  ގޮތަށް  ން ކުރިއަށް ދެވޭ 

ޑިސްކަންކުރީ ގައިމުއާންއިޝޫގައި ވެސް   އަޅުގަނޑުމެން މި  ދިމާވާތީ މިހާރު  ދަތި  އެ  ވެސް އެ މީހާ    މު މީހާއަށް 

ށް  ، އެ ރަށެއްގެ ކޯޓަ ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް އެ ރަށެއްގައިތާއޭ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެޓްވޯރކް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ

މީހާ   މައްސަލަހާއެ  މަދަނީ  ގިނަފަހަރަށް  އެއީ  ތިމަންނަ  އާންތަކުގައި  ޒިރުކޮށްފިއްޔާމު،  އެއްޗަކީ  ނުކުންނަ  މުކޮށް 

އެހެންވީމާ ދެއްތޯ.  ގެންގުޅެނީ  ފޯނެކޭ  ނުލިބޭ  އިންޓަނެޓް  ފޯނެއް.  ސްމާޓް  ނޯވެއޭ  ތިމަންނައަކަށް  އަތުގައި   ،

މީހާގެ ވެސް ހުރެދާނެ ދެއްތޯ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް    . އެއީ އެއޮންލައިންކޮށް ވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއޭ

ޓަކައި   އެޑްރެސްކުރުމަށް  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  އެކަހަލަ  ވެސް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ލަސްކުރުމުގެ.  މައްސަލަ 

ގައިމު ހަދަނީ  މި  އުސޫލު  ތެރެއިން  އެ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރަށަކަށް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ރާއްޖޭގެ  މީހާ  ވެސް 

މަސް ތެރޭ ހުރިހާ ކޯޓެއް    6ޒިރުކުރެވޭނެތާ ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މި ޓާގެޓްކުރީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ހާ

ހަމަގައިމު އޭގެފަހުގައި  އިނގޭތޯ.  ނިންމުން  އެއްވެސް    ކަނެކްޝަން  ނުވާނެތާ  ދިމަލެއް  އިޝޫ  މި  ދެން  ވެސް 

ފެ ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ  ނުހިންގޭނެ  ކޯޓެއްގައި  އޮންލައިންކޮށް ޝަރީޢަތެއް  ނެތިގެން  ލަތެއް.  ހާސިލިޓީ 

ސެޓަޕް  އެހެންވީމާ މި  އުއްމީދުކުރާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ދިމާނުވާނެ  ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް ދެން  މިދެންނެވި   ،

 އިމުވުމަށްފަހު އިނގޭތޯ.ގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސައިން.  ޙުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ ދެ ސުވާލެއް. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑު ކޯޓަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަން ދިޔައިރު    އަޅުގަނޑުގެ މި

ފުޅުން  ވެސް ހަމަ ކޮންޓިނިއުއެއްހެން އެ ދަނީ. އެއީ ތި ބޭ  މިހާރު ވެސް ހަމަ ދިމާވާ އިޝޫއެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ހިސާބުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް މި ދޭހަވަނީ އިސްތިޢުނާފް އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް    ދެއްކި ވާހަކައިން އަޅުގަނޑު އައި

ރަޖިސްޓް ރަރަޖިސްޓް އެނގޭނީ.  ބަލައިގަރަރއަށޭ  އިސްތިޢުނާފް  އިޞްލާޙުވީމަ  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ގޮތަކަށް  ރ  ންނަ 

ދުވަހަކު ދިމައެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އަނެއްކަމަކީ  އިނގޭތޯ.  އެއްކަން  އެއީ  އޮންނަނީ  މި  ގޮތަކަށް  ވެސް    އެކަހަލަ 

އިސްތިޢުނާފު އިސްތިޢުނާފު އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވެގެން  ޝަރީޢަތޭ    ކުރަން  އިސްލާމީ  ނުވަންޏާ  މައްސަލައެއް.  ނުވި 
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ވަ ޝަރީޢަތުގައި  ކޮންމެވެސް  އޮންނާނެ  ކިޔާފައި  މާއްދާއެއް  ކޮންމެވެސް  އެއްޗެއްވީމަ  އޮތް  ނުލިޔެ  ކޯޑުނުކޮށް  ކި 

  ، އިޓްސް އެޕީލަބަލް ކޭސްއެއް ނޫނިއްޔަކާ ދުވަހަކު އިސްތިޢުނާފްކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ޕޮއިންޓެއް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

ނުވޭ. ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުވާނެ އެޕީލަބަލް ނޫން ކޭސްތައް މަ ދިމައެއް  ، އަޅުގަނޑަކަށް  ދުވާނެ. އެހެންވީމާވެސް 

މިސާލަކަށް   އިނގޭތޯ.  ބަލައިގަންނަން  އިސްތިޢުނާފް  މުއްދަތެއް  ދިގު  އެހާ  އަންޑަސްޓޭންޑެއްނުވޭ  އެއްގޮތަކަށްވެސް 

އެ އެއީ  އޮވެއްޖެއްޔާ  ލިޔެފައި  އެޕީލް  ތިބޭފުޅުން    ގޯސްކޮށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ކަމެއް.  މީހެއްގެ 

އެކަމަކު އެ ޑީޓެއިލަށް ވަޑައިގެން   .ހޭނީ ޕްރައިމަރފަރސީ އެބައޮތްތޯއޭ އެޕީލަބަލް ކޭސްއެއް އޮތްތޯ ނެތްތޯބައްލަވަންޖެ

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ތި  ބޭފުޅުންގެ    އެ އިޞްލާޙުކުރުން، ދެޓްސް ނޮޓް ޔުއަރ ޖޮބް. އައި ޑޯންޓް ބިލީވް. އަޅުގަނޑު 

އި ރަނގަޅުކުރުވައި،  އެއްޗެހި  އެ  އެއީ.  ކަމެއް  ކޯޓުން  ޖޮބް  ދަށު  ހަމަކުރުވުން.  ޑޮކިއުމަންޓް  ޞްލާޙުކުރުވައި، 

ހަމަނުވެއްޖެއްޔާ    އަންނާނީ އޭތި އޮންނަންޖެހޭނީ. އޭގައި  އެއްކޮށް އިންޓެކްޓްކޮށް  އޮންނާނީ  ޑޮކިއުމަންޓް  ކޭސްގެ  އެ 

ރާ މާއްދާތަކާއި އޭގެ  އެއީ ދަށު ކޯޓުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިނުގަންނަން. އެހެންވީމާ، އިސްތިޢުނާފްކު

ތަފްސީލުތައް ލިޔެފައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެއިން ޕްރައިމަރފަރސީއަށް އެޕީލަބަލް ކޭސްއެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު  

ފާމުގައި    ވެސް އަޅުގަނޑު ލޯ    ހަމަގައިމުށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ އެހާ ގިނަ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑަ

 ދަށުގެ ވަކީލަކު އަޅުގަނޑު އަތަށް ދިނީމަ އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިގަޑިއިރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތްކުރާއިރު

އެނގޭނެ އެޕީލްކުރެވެންޏާ ނުކުރެވެންޏާ. އިޓްސް އަ ކޭސް ކަމިންގ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކޮށްލެވޭ ބައިގަޑިއިރު  

އެ  ބޭފުޅުން  ތި  ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެކަމަކު  އެނގޭ،  ތެރޭގައި.  އަޅުގަނޑަށް  ނަގަނީ.  ތި  ދުވަސް  ގިނަ  ހާ 

ކޮންޓިނިއުވެގެން ހަމަ  ޕްރެކްޓިސް  އެއައި  ހަމަ  ކުރީގައި  ހީވާގޮތަކީ  ރަޖިސްޓްރަ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ    ރ ދަނީހެން. 

ށް  ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެޕީލްގެ މާއްދާތައް ލިޔެފައި ނެތީމަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހުނީ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޖެހުނު. އަޅުގަނޑަ

އެއް ނޫނޭ  ރވެސް ޖެހުނު އަޅުގަނޑޭ އިސްތިޢުނާފް މި ކުރަނީ. ތިތާނގެ ރަޖިސްޓްރަ   ބައެއްފަހަރަށް އެތަނުގައި ބުނަން

އެގޮތަށް   މާއްދާ.  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  އިސްތިޢުނާފްކުރަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑޭ.  އިސްތިޢުނާފްކުރަނީ. 

ޑިޔާރު އެގޮތް ނިންމަވާނީ އެއީ ރަނގަޅުކަން ނޫންކަން ނުވަތަ އަޅުގަނޑާ  އެކަން އެ ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ފަނ

ރެޖިސްޓްރަ  އެކަމަކު  ނިންމާނީ.  ވެސް  އެ  ރދެކޮޅަށް  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑެއް  ކަމަކަށް  ޒިންމާއެއް  އެ  ގެ 

އެވަރަށް އެ ދެތިން ހަތަރުފަހަރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދެން   ޙަޤީޤަތުގައި  ލެވެލަށް ވަޑައިގެން  އަޅުގަނޑަށް 

އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުކަމަކުނުދޭ.  ކުރުކޮށް    ،  އެހެންނޫންނަމަ  ވެސް  ތަފްސީލުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ވެސް 

ނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށްތޯ އޭތި ބައްލަވަނީ. ކޮންކޮން ކަންތަކެއްތޯ އަސްލު އިޞްލާޙުކުރަން ތި ބައްލަވަނީ  

 ފިކަލީ ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން.  ޙަޤީޤަތުގައި ސްޕެސި
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ގާނޫނާއި  ހެޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ގެ ގަވާއިދުގައި ހުރި ކަންކަން  ހައިކޯޓު ން ކޯޓުތަކުގެ 

ރަނގަޅު   ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެންހުރީ   ފޯމުތަކުން. ދެން ތި ވިދާޅުވިހެން ނުކުތާތަކަކަށް، ނުކުތާތަކުގައި 

ގާނޫނަށް   އިޞްލާޙުކުރާކަށް  އެ  ނުކުތާތަކެއް  ނުކުތާތަކެއް  އެ  ހުރިއްޔާ  ބަޔާންކުރެވިފައި  ނުކުތާތަކެއް  ހަވާލާދީ 

މާނަކު މި  އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ނުދަންނަވަން.  ދިނުމޭ  އިޞްލާޙުކުރަން  ހައިކޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރަނީ 

އެ   އިތުރުން  އޭގެ  ނޫން. ދެން  ދިނުމަކަށް  ދޭ  އިޞްލާޙުކުރަން  ނުކުތާތައް  އެހެރަ  އެ ފޯމުގައި  ހަމައެކަނި  ބުނެވެނީ 

އިޞްލާޙު  އެ  އިޞްލާޙަށް.  ދޭނީ  ހަމަ  އޭތި  އިނަސް  ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ހެޑިން  މައްސަލައާ  ގެ  ގ އެ 

ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުށަހަޅަން.  ލިޔުމެއް  އެ  އަންގާނީ  ދަށުން  ލިޔުމެއްގެ  އިންނަ  ދަށުގައި 

އިޞްލާޙަށް  އިބަލަ މި  ބަލާލިން  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތަކުގައި  އައި  މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  ލާއިރުގައި މިއަހަރު 

އިޞްލާ މިންވަރު.  ހުރި  ޖަދެވިފައި  ފާއިތުވި  މި  ބަލާލިއިރު  މިންވަރު  ހުރި  ދެވިފައި  މަހު  ނަވަ ޙަށް    80ރީ 

އޭގެ  ތެރެއިން.  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  ކޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެވިފައި  އެބައިން    59ތެރެއިން    އިޞްލާޙަކަށް 

އިސްތި ބިނާނުކުރެވިގެން  ނުކުތާތައް  މައްސަލަ  އެ  ނުލިބިގެން  ރިޕޯޓު  ކޯޓުގެ  ދަށު  ފަރާތުން  އިޞްލާޙަކީ  ޢުނާފްކުރާ 

އެހެންވީމާ އިޞްލާޙުތަކެއް.  ހުރި  ދެވިފައި  އަންގައިގެން  އެދިގެން  އިޞްލާޙުކުރަން  ނުކުތާތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން   ،

ނުކުރެވިގެންނެއް   ގޮތަށް ބައްޓަން  ރަޖިސްޓަރ ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާއެއް  އޭގައި އިންނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ 

، މިދެންނެވިގެން ދަށު  ން މަރުޙަލާ ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި މި ހުންނަނީކީއެއް. އެހެންވީމާނޫން އަސްލު ރަޖިސްޓްރޭޝަ

މައިގަނޑު ނުލިބިގެން،  ލިޔުންތައް  ލިބެންވާ  މައްސަލަ  ހައިކޯޓުގޮތެއްގައި    ކޯޓުން  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި  ގެ 

ލިޔު ލިބެންވާ  ކޯޓުން  ދަށު  ސަބަބަކީ  އެއް  މައިގަނޑު  އެންމެ  އިސްތިޢުނާފްކުރާ  ދިގުލައިގެންދާ  ނުލިބިގެން  ންތައް 

ފަރާތުން   އިސްތިޢުނާފްކުރާ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން،  ލަސްވުމެއް.  ލަސްވާ  އެދިގެން  އެކަމަށް  ފަރާތުން 

ރިޕޯޓެއް ނުލިބެއޭ. އެހެންވީމާ ފުރިހަމައަކަށް. އެގޮތަށް އެދޭ  ތިމަންނަމެންނަކަށް  ބިނާކުރެވޭކަށް ނެތޭ  ، ނުކުތާތަކަށް 

ލިޔަން ރިޕޯޓަށް އެދިފައި އޮތްތޯހައިކޯޓުއަޅުގަނޑުމެން    ލަތުގައި ހާ ކޯޓަށް    ކުރެވިފައި އޮތްތޯ އެ ދޫ  ރިޕޯޓް   ، ން ދަށު 

 ދޫނުކުރެވި ވާ ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ބުނާ މައްސަލަތަކުގައި އެކަނި އަނެކަތިކުރެވިފައިވާނީ.   ވަރަށް ޔަޤީންކޮށްފައި ރިޕޯޓް

 

 ސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ބޮއި އެހެންވީމާ މައްސަލަ  އަސްލު  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ލް،  ކޯޓުގައި  ދަށު  ފެނޭ.  އެބަ  ޑައުންވެގެންދާތަން 

ތައްޔާރުނުކުރެވެނީމައްސަ ބަޔާންތައް  މަޙުލަތައް،  ލިޔުންތައް    ރު ޟަ   ލިޔަންޖެހޭ  ނުކުރެވެނީ.  ތައްޔާރު  ބަޔާންތައް 
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ފާހަގަކުރެވުނު   އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އަންނަނީ.  މި  މައްސަލައެއް  ޕޫލުގެ  ޓައިޕިންގ  ނުލިޔެވެނީ. 

ފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވި ހަމަ އެ ވާހަކަ. ދެން ރަށްރަށުގައި  ޒިރުކުރި، އެ ބޭހާއެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރިބިއުނަލް މިތަނަށް  

މައްސަލަތަކާއި   ޓައިޕްކުރުމުގެ  ފާހަގަކޮށްފި  ވެސް  ރިޒްނާ  ދެންމެ  އަދި  އެނގޭ.  އެބަ  އުޅޭކަން  މައްސަލަ  ތި  ވެސް 

ން އެޕެކް ކަހަލަ  ބަޔާން ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރިއޭ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ކީއްވެގެންތޯއޭ ތި ބޭފުޅު

މިގޮތަށް   ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ގޮތަށް  ލިޔެވޭ  ކިޔާލީމަ  ދިވެހިން  ހަމަ  އިޢުލާންނުކުރައްވަނީ  މިސާލަކަށް  ހޯދަން  އެއްޗެއް 

ވެސް ކީމަ ލިޔެވޭ    އަޅުގަނޑުމެން މި ކީމަ ދިވެހިން ލިޔެވޭ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އިނގިރޭސިން ގައިމު 

އެބަ ހުރި. ދެން  އުޅެގެން  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެން  އެވަރުގެ ނީޑެއް އޮވެއްޖެއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެން    ގޮތަށް 

ތިބި.   އެބަ  ވެސް  މީހުން  ހަދާ  އެޕް  މޮޅަށް  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ. ދިވެހިން  އެކަމަކަށް  ނުވާނެއޭ  އެކަން  ވަކި 

ހިނގައްޖެ ފެނިގެން  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ފަހުން  އެބަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  އަދި   .

އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެބަ ތިބި ވަރަށް މޮޅެތި ހަމަ މި ފަންނުގައި ވަރަށް މޮޅެތި މީހުން. ދެން  

ގޮތަ  ވަކި  ވާހަކަ  އިޢުލާންކުރި  މޯދީ  ވެސް  އިންޑިއާގައި  އަޑުއިވިގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހު  ކަށް  އިހަކަށް 

ޗިފެއް ހަދައިފިއްޔާ އެ ޗިޕް ހަދާ މީހަކަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނަމޭ ކިޔާފައި ކިޔާފައި މިސާލަކަށް. ދެން އެވަރު  

ލިޔެވޭ   ކީމަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެކަހަލަ  ހަމަ  ދައްކަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ނޫނަސް  އެއްޗެއް 

އެ ނީޑް، އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ އެކަމަކަށް އެވަރަށް ބޭނުންވިމާއޭ ޙަޤީޤަތުގައި  ކަހަލަ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން ނޫނީ  

ވާނީ. ތި ބޭފުޅުން ނުވިސްނަވަންތޯ އެކަހަލަ އެޕެއް ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކީމަ ހަމަ ކިޔާވަރަކަށް ދިވެހިން ލިޔެވޭ  

ޚަރަދުނުކުރި ކޮންމެހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހޯދަން.  އެޕެއް  ކުރެވިދާނެ  ކަހަލަ  ވެސް  އިޢުލާނު  މިސާލަކަށް  ޔަސް 

މިލި  އެއް  މިސާލަކަށް  ދޭނަމޭ  ބަޔަކަށް  ގެންނަ  ހަދައިގެން  އެޕެއް  އެކަހަލަ  އިނގޭތޯ. އަމިސާލަކަށް  ޑޮލަރު  ން 

ޖުޑީ ހީވަނީ ވޯރތް ކަންނޭނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެއީ  ހީވަނީ  އަޝިއަޅުގަނޑަށް  ރީ އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަނޑަށް 

މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެއަށްވުރެ ގިނައިން ދޭން މި އަވަސް ވެސް    ކުރަން އެވަރު، އެއް 

އެ   ހުޅުވާލައިފިއްޔާމު  އެގޮތަށް  އެކަމަކު  ގެނެސްދޭން.  ހަދައިގެން  އެޕެއް  އެވަރުގެ  ވޯރތްހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

، އަޅުގަނޑަށް ހިތަށްއެރީ އެކަހަލަ  ޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާވެސް ތިބޭނެ ކަންނޭނގޭ އަޅުގަނ  މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު

 ޚިޔާލެއް ގެންގުޅުއްވަންތޯ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަ އަހާލާނަމޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ދެފަރާތަކާ   އިނގޭތޯ.  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ޑިވެލޮޕްކުރަމުންދާން  އެޕެއް  ތިކަހަލަ  ވާހަކަދައްކައިފިން  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑެމޯ  ބޭފުޅުންނާއެކު  އެ  ސީދާ    ދެން  ނުވޭ  ޑިވެލޮޕެއް  އެވަރަކަށް  އޭތި  އަދިއެއް  ދެން  ވަނީ.  ހެދިފައި  ވެސް 
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ހީވަނީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ޓެޢަޝަރީ ބޭނުންކުރާ ލެވެލަކަށް. އަޅުގަނޑަށް  ސްޓިންގ ޑޭޓާ ލިބުމަށްފަހުގައި  ތުގައި 

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  ބޭނުންކުރެވޭނީ  އެޕް  އެ  ކޭސްތަކުގައި  ކްރިމިނަލް  ޚާއްޞަކޮށް  އެވެސް  ކަންނޭނގޭ   ،

ޓައިޕިސްޓުން   ދެންނެވިހެން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ކަމެއް.  އޮތް  އެކްސްޕްލޯކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެމޭ އޭގެ ޒާތުގައި މި ސްޕީޑަށް ބަލާއިރު.  އްލުކުރެޙައިތުރުކުރުމަކީ މިކަން  

އިނގޭތޯ.    ،އެހެންވީމާ ޤަބޫލުކޮށްފައިވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުދެވޭކަން  ކުރިއަށް  ވެސް  ކަންތައް  މި  ނުލާ  ޓެކްނޮލޮޖީއާ 

ވާހަކަދައެހެންވީމާ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތާއެކުގައި  ދެ  އެ  މިހާރު  ޑިވެލޮޕްވާ ،  އެކަން  ބޭފުޅުންގެ  އެ    އްކައިގެން 

ކަންތައްތަކާ  ކުރަންޖެހޭ  ދެއްތޯ  ތެރެއިން  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހުރި  ބާކީ  ދެން  ހަމަ    ވަރަކަށް  ކުރުމަށް  އެކުގައި 

 އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ވެސް ނިންމާފައިވަނީ މިހާރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. 

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  ވެސް ހަމަ އެއްޗެއް އަހާލަން ބޭނުން މިހާހިސާބަށް އައީމަ. ދެން ކޮންމެ   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު

ވިޔަސް މައްސަލަތައް ލަ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. ދެން  ގޮތެއް  މުޅި ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުން  މިހާރު  ހަމަ  ލަސްވުމަކީ  ސްވާ 

ބަންދުގެ މުއްދަތާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވެސް ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ކެޓެގަރައިޒްކޮށްފައި  

ވާނީ މައްސަލައަށް. ބަންދުގެ މުއްދަތާއި  ހުންނަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަވަސް މައްސަލަ، ލަސް މައްސަލަ. މައްސަލައެއް 

އަހަރު  ތިން  އަހަރު  ދެ  މައްޗަށް  އޭގެ  ނިންމަނީ  ގޮތެއް  ވެސް  ގޮތުން  އެބަ.    ބެހޭ  ހިސްޓްރީ  ދެން  މިއީ  ފަހުން. 

އެ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް  އެއްވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އިސްތިޢުނާފަށް  ހައިކޯޓަށް 

 ؟މުކޮށްފައިވާނެތޯއާންމަކާ އެކީގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ޑީޓެއިލްސްތަކާއި މީގެ ޗެކް ލިސްޓެއް ހުށަހެޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ހުށަހެޅޭ   ކޯޓަށް  ހައި  ހައިކޯޓުގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މައްސަލަތަކާއެކު 

ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ އިނގޭތޯ. ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ   އި. އިސްތިޢުނާފް ފޯމުގެ އިރުޝާދު ބައިގަ

ބައިގަ އިރުޝާދުގެ  ވެސް  އެއާއެކު   އި ބައިގަ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ  ދެން    ވެސް  ލިޔުންތައް.  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
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އިސްތިޢުނާފް މައްސަލަތައް އަންނަނީ ދަށު ކޯޓު    ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންޓަރަށް މިހާރު ދެން މައްސަލަތައް އަންނަނީ

ޗެކްކޮށްފައި   ހަމަތޯ  ލިޔުންތައް  ވެސް  ކައުންޓަރުން  ހައިކޯޓު  ބަދަލުނުވާއިރުގައި  މިގޮތަށް  ކުރީގައި  މެދުވެރިކޮށް. 

 ން ލިޔުންތައް އަންގާނެ އިނގޭތޯ.  ހަމަނޫ

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަހާލީ   މި  ހަމަ  އިޝޫގަ އާންއަޅުގަނޑު  ޑޮކިއުމަންޓް  މިހާރު  މައްސަލައިގައި  ޔާމުކުރެވިފައިވާ  ނުކުތާތަކުގެ  ދެން  އި 

ކޯޓުން   ދަށު  ކޯޓަށް،  ދަށު  ތި  ދެން  އޮންނަނީ.  މިހާރު  ތި  އުސޫލުގައި  އިސްތިޢުނާފްކުރެވޭ  ކޯޓަކަށް  ޙުކުމްކުރާ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން  އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި  ޓަކައި،  އަވަސްކުރުމަށް  މިއަށްވުރެ  ޕްރޮސެސް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  އެ   ،

ޕްރޮސެސްއަށް ޝަރުޢީ  އަނެއްކާ  އަދި  ޕްރޮސެސް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ދެން  ލަސްވުންތަކުގައި  ލަސްވާ  .  ޕްރޮސެސް 

ޖުޑީއެހެންވީމާ ތެރެއިން  ،  ނިޒާމުތަކުގެ  ހުރި  މި  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ހައިކޯޓަށް  ޑައިރެކްޓް  މި  ތެރޭގައި  ޝިއަރީ 

ދަށު ކޯޓަށް ދާން މި ޖެހެނީ ކީއްވެތޯ. މިހާރު  ؟ ކީއްވެތޯ އެ މައްސަލަ ނިމުނީމަ ހައިކޯޓަށް ޑައިރެކްޓް ނުކުރެވެންވީ

އެބަ ވަސީލަތްތައް  ހުރި،  އެބަ  ކުރުން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ހައިކޯޓަށް  މީހަކަށް  އެ  ޑައިރެކްޓް  ހަމަ  އިސްތިޢުނާފް  ހުރި.   

 ؟ނުކުރެވެންޏާ އެއީ ކީއްވެތޯ އެ ؟ ކިހިނެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ގައި މުއްދަތަށް    2015އާ ހަމައަށް.    2015ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ތި ވިދާޅުވި އުސޫލު ކުރިން އޮންނަނީ އިނގޭތޯ  

ކޯޓުން   ސްޕްރީމް  ބަދަލާއެކު  ގެނެވުނު  ބަޔާންކުރެއްވި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އާންމި  ސަރކިއުލަރގައި  މުކުރެއްވި 

ނިން މައްސަލައެއް  ބަޔާންކުރަނީ  މި  އޭގައި  ކޯޓަކަށް  ގޮތް.  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ    10މަން  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ޖިނާޢީ   މި  ފަހުން  މި  މައްސަލަތައް  ޝަރީޢަތުގެ  އަވަސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގާނޫނަށް  އަޖުރާއިކަމަށް.  ތުގެ 

ގައި ބަންދު  ވެސް މި ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތައް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑައިރެކްޝަނާ އެކީ   ގެނައުމުގެ ކުރިން   ބަދަލު

އަމުރުގެ މައްސަލަތައް ޑައިރެކްޓްލީ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ އިނގޭތޯ. އެނޫން ވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  

ކޯޓު   ދަށު  ހަމަ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ސަރކިއުލަރގައި  އެ  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާމު  މައްސަލައެއް 

 ށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ. މެދުވެރިކޮށް އެ އުސޫލުން ހައިކޯޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ކޭސް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމެއް ނުހުންނަ ކަމާއި  

އެހެންވީމާ އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކުރަމުންދާ.  އެކަން  މެނުއަލީ  ހަމަ  މައްސަ އަދި  މި  ދިމާވާނެ  ،  ލަތައް 

އު އެޅިފައިވޭތޯނމިންވަރު  މިހާރު  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސްވަރެއްގެ  ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަން  އެއްވެސް  ؟ ދަގޫވާނެ. 

 ؟ ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް ލިބިފައިވޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ރީގައި ކޭސް މެނޭޖުމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކުރަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ  އަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޖުޑީޝި

ސޮފްޓްވެއަރއެއް އެއީ  ދެން  އަޕްޑޭޓް   އިނގޭތޯ.  އެހެންމެ    ކަމުގައިވާތީ  ހަމަ  އަދި  އެއްޗަކަށްވޭ.  ކުރަންޖެހޭ  ވެސް 

އިންޓަ ސޮފްޓްވެއަރއަކީ  ބޭނުންކުރާ  ކޮންމެ  މިވަގުތު  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ސިސްޓަމެއް  މެނޭޖުމަންޓް  ކޭސް  ރގްރޭޓެޑް 

ކޯޓަކަށް ވަކިން އެ ކޯޓަކަށް ޑިޕްލޯއިކޮށްފައި ހުންނަ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރަނީ. އޭގެން ހުރިހާ ފަސޭހަތަކެއް ނުލިބޭތީ  

މަސައްކަތް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ  އޭތި  މިހާރުވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުކޮޅު  އަހަރުގެ  މާލޭގައި  މިދިޔަ  މިވަގުތު  ފަށާފަ.   

ދެން   ފިޔަވައި  ކޯޓު  ކުރޭ.  ހައިކޯޓުޖުވެނައިލް  ނުއެއް  ބޭނުމެއް  ފުލީ  ސިސްޓަމް  މެނޭޖުމަންޓް  ކޭސް  ގައި 

ބޭނުންކުރާނެ ސީ.އެމް.އެސް   ވެސް  ކޯޓުތަކުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ދެން  އިނގޭތޯ.  އެހެންނަމަވެސް  ޑިވެލޮޕްކޮށްފައިވަނީ 

އިނގޭ ވަރޝަން  އެ  ބޭހުންކުރޭ.  މިހާރުގެ  ވެސް  ކޯޓުގައި  ސްޕްރީމް  ވެސް،  ކޯޓުތަކުގައި  ސްޕީރިއާ  ދެން  ތޯ. 

ގެންނަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ އިތުރަށް  މިހާރު  ތެރޭގައި  އަހަރު  މިއޮތް  ކުރިއަށް  ޓާގެޓްކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   ،

ގޮތް ހެދުން. އެގޮތުން   ފެންވަރަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ  ރަނގަޅު  ގެނެސްފައި  މަތީ ކޯޓުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް  ޗޭންޖަސްތައް 

ކަންތައްންމުހި އެއް  ބެންޗް    މުވާނެ  ގޮތަށް  ހިމނޭ  އޭގައި  އަދި  ވެސް  ޕްރޮސެސް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ކަންނޭނގޭ 

 ކުރާ ގިނަ ކަންކަން އޮމިޓްވެގެންދިއުމަކީ އެ ސޮފްޓްވެއަރގެ އަސްލު  ލީކަނޑައެޅުމާއި މިކަހަލަ ޚާއްޞަކޮށް މި މެނުއަ 

 އިތުރުން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސިސްޓަމެއް އޮތުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއް ގުޅިފައި  އެއް ބޭނުން. ދެން އޭގެ

ދެއްތޯ.   ކޮށްދެވެނީ  މި  އޭގެން ފޯރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު އަސްލު  މި  އަނެއް ކޯޓަށް  ހުރީމަ އެއް ކޯޓުން 

ކޮންފްލިކްޓް، ވަކީލުންގެ ކޮންފްލިކްޓް މި ހުރިހާ    ގއެހެންނޫނިއްޔާ މިސާލަކަށް މިހާރު މި ދިމާވާ ކަހަލަ ޝެޑިއުލިން

، މަސައްކަތްތައް އެބަ ދޭ  ކަންކަމެއް ދިމާވާނެ މިހާރު މި ބޭނުންކުރާ ސޮފްތްވެއަރ ބޭނުންކުރާތީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 ސީ.އެމް.އެސް އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިނގޭތޯ.އާދެ!   ތާވަލު  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮންމެވެސް    ކުރުން މައްސަލަތައް  ގާނޫނުން  ގޮތުން  ހީވާ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނގޭ. އެކަން ރަ ކޯޓުތަކުން  ހިނގާތޯއުސޫލަކުން  ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އޮވޭތޯ  ތާވަލު  ؟ނގަޅަށް 

 ؟ޑަކަށް ބައްލަވަމުތޯގޮތަކަށް ކިހާ ބޮތަކާ އެއްގޮތަށް އަމާޒަށް ދެވޭނެ  އަދި އެ ކުރެވޭ ތާވަލު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ގެ  ހައިކޯޓު ޓަކައި މަސް ފެށޭއިރުގައި އިންނާނެ ތައްޔާރުކޮށްފައި    ގެ މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރުމަށްހައިކޯޓުޝުކުރިއްޔާ.  

ބެންޗު ހިނގަނީ  ކަމަށްތަކުމައްސަލަތައް  ފަނޑިޔާރަކަށް  ން  ކޮންމެ  އާންމުކުރެވޭނެ  ސްވާތީވެ  ހައިކޯޓުގައި  ލޮޓްދީފައި 

ޓަށް ޝެޑިއުލްކުރާނީ  ސްލޮއެ    ލޮޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާނީ އެ ފަނޑިޔާރަކުސްމަސް ފެށޭއިރުގައި. ދެން އެ  

  ކޮން މައްސަލައެއްތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުމުތަކުގައި  ޤަ އެހެން    ،ރިސްޑިކްޝަންތައްއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތާވަލުކޮށްފައި އެހެން ތަންތަން، ޖު

އުޒުރެއް    ،އިނގޭތޯ ސަބަބެއް  ރަނގަޅު  އެއްވެސް ކަހަލަ  އަންޑިއު  ތާވަލުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އެއްވެސް  މައްސަލަ 

ކެންސަލްކުރަމުންދާ ވަނީ  ނެތި  ވަރަށް ގިނައިން  ނަމަކަމަށް  ހިސާބަށް  ވެސް ފިޔަވަޅުއަޅާ    ، އެ ފަނޑިޔާރާ މެދުގައި 

ކަމެއްގެ    ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް ސީރިއަސް  .ން ފެނޭ އިނގޭތޯދާތަ  ޢަމަލުކުރެވެމުން  އެގޮތަށް  ގިނައިން  ވަރަށް ވަރަށް

ރަނގަޅު   އުޒުރެއް  ގޮތުގައި ދެކެނީ ފަނޑިޔާރަކު މައްސަލައެއް ތާވަލުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް 

ސީރިއަސް ކިހާ  މިއީ  ދިއުން.  ކެންސަލްކުރަމުންދާ  ކޯ  ނެތި  ދެކެވަޑައިގެންތޯ  ގޮތުގައި  ޓުން  ކަމެއްގެ 

 ؟މަލުކުރަމުންދަނީޢަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

މެނުވީ  އި  ގަ ހައިކޯޓުޝުކުރިއްޔާ.   ލައިގެން  އިޝޫއަކާ  ސީރިއަސް  ވަރަށް  ތާވަލުކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައެއް  ވެސް 

ކެންސަލްކުރި ހަމައަށް  އް  ކަމެ  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑާ  ޝަކުވާއެއް  އެއީ  ނެތް.  ފާހަގަކުރެވިފައެއް  މިހާތަނަކަށް 

  އެއް ނެތް އިނގޭތޯ.ފައައިސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެއީ އެކަމަ އަޑެއް  އިވޭ  ވަރަށްވަރަށް ގިނައިން ތަކުރާރުކޮށް  ކެންސަލް    އި. ތާވަލްކޮށްފަކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

މިއަ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކަކަވެއްޖެއޭ  ރަނގަޅު  އެހާ  އެއީ  މިހެންމިހެން. އަނެއްކާ  މައްސަލަ  ނުވޭ.  ށްދުގެ   ގިނަފަހަރު 

ދެންނެވީ.   ލޫމާތު ލިބޭ. އަދި ހައިކޯޓު އެކަންޏެއް ނޫން މިޢުވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަ  ރީއެކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ހު 

އެކުގަ  ވާހަކައާ  ކޯޓުތަކުގެ  ރަ  އިއެހެން  ފަށައިގަތުމުގައި  މައްސަލަތައް  ދެން  އެ   ރޖިސްޓްރަ އިނގޭތޯ.    ހަމައިންނާއި 

ދެންމެ  ށްއިގަތުމަލަބަ ހަމަ  ކަންބޮޑުވުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިންވަރާމެދު  ނަގާ  މުއްދަތު  ފާހަގަކުރީ  އެ  އެ  .  ވެސް 

 އާންމު ގޮތެއްގައި ކިހާ މުއްދަތެއް  ދެމެދު  ކުމް އިވުމާ ، ޙުކުމެއް އިނގޭތޯޙުހުރިހާ އަޑުއެހުމެއް ނިމި    ގެމައްސަލައެއް 

ގެ ބައެއް ނޫން. އަދި  ގ ކުމްކުރުމަށްފަހުގައި ސެންޓެންސިންޙުއްޔާ  އްޖި ވެ   މައްސަލައެއް ޢީ ޖިނާ  ،މިސާލަކަށް؟ ނަގާތޯ

  ؟ދިއުމަށް ކިހާ މުއްދަތެއް ނަގާތޯ ކުމަކާޙުހަމަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ތި  އެއީ   ޝުކުރިއްޔާ.  ނެތް.  ބަލާލެވިފައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ޑޭޓާއެއް  ކުރިން  އެއްކަމަކީ    ވިދާޅުވި  އަޅުގަނޑުމެން 

އޭގަ މައްސަލައެއް ރެޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ދެން  އަޅަންޖެހެ  އެ މައްސަލައަކާ    ރ ރަޖިސްޓް ރަ  އި ދެންނެވިހެން  ގުޅިގެން 

އިންވޯލްވް ނުވާތީވެ    ރާ އެ މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ އިތުރަށް ރެޖިސްޓް  އި އާ  އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނީންނާތީ

މިވަގުތަ   ތި ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެއްޗެއް  ބަލަ  ކުވިދާޅުވީ    ން ބޭނުންފުޅިއްޔާމު  އިލާފައި ދަންނަވާލާކަށް. 

  އަންގާލަދެވިދާނެ.

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ސީރިއަސް  ލަސްވުމުގެ  މައްސަލަތައް  ކަމާގުޅޭ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  އަސްލު  ނެގެނީ 

ކޯޓުތަކުން ވެސް އެގޮތަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ ޤުއްޙަފަރާތްތަކުގެ ހަމަ     ތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލޭތީ. ދެން 

ނު  ، މިސާލަކަށްވެސް.   ވަޒީފާއިން  ނިންމާ  އެބަ  މައްސަލަތައް  މައްސަލަޤުއްޙަބައެއް  މީހެއްގެ  ކަނޑާލާ    . ން 

މަރު  ،ނިމޭއިރުގައި ހުރިހާ  ގޮސް  ލާތައްޙައެންމެފަހުން  އެބަ  އެއްކޮށް  މި  ނިމޭއިރުގައި  އާނއެކޭ  ވަރަށް    ބުނޭ  އޮތީ 

  މާ ނެތޭ    އްއިންސްޓޭޓްކުރެވޭކަށެވަޒީފާ އަނބުރާ ރީ  ،ވެސްބޮޑަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށޭ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ. އެހެންނަމަ

އެ.  ގޮއްސިއޭ  ދެމެދަށް  މުއްދަތު  ގިނަ   ބައެއްގެ   އެ  ކުށެއްނެތި  ބައެއްގެ  އެހެން  ވަރަށް  ގެއްލިދަނީ  އެހެންވީމާ، 

  ވަރަށް   މިކަންކަމަށް .  އިނގޭތޯ  ލަސްވުން  ލަސްވާ   ސީރިއަސްވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،.  ޙައްޤުތައް

  . ލާޙަވިޔަސް އަދި ދެން އޮންނަ މަރު ރއާ ހަމައިން ރަ. ރަޖިސްޓްކަމެއްނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭއަޅުގަ  ސަމާލުވުމަކީ
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އިހަކަށް   ދާދި  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރެވިގެންދާއިރު  ވާހަކަ  ލަސްވާ  މައްސަލަތައް  އަމުރުތަކުގެ  މައްސަލައެއްގައި  އަދި 

އި  ގަނޑުމެން އަޑުއަހާލިން އެ އަޑުއެހުން ވެސް. އަޑުއަހާލިއިރުގަ އަޅު  ދެން  އަމުރެއް،   ފުޅެއްގެ ހަމަދުވަހު އިނގޭތޯ ބޭ

މުޅި   އެ  2ހަމަ  ނިމިދިޔައީ  އެހުން  އަޑު  އެޑުރެހެއްގަ  ދުވަހެއްގެ  ކޮން  އުޅުއްވަނީ  ސާފުވެއްޖެތޯއިބޭފުޅަކު    . ތޯ 

  މި   ންކުން ދަށު ކޯޓުކޯޓަ  ހެޑްލައިނުގައި  ނޫސްތަކުގެ  މައްސަލައެއް  މަޝްހޫރު  ވަޑައިގަންނަވާނެ  އެނގި   ،ބެލިއިރުގައި

.  ބޭރަށް   ރާއްޖެއިން  ހުއްދަ  ފުރުމުގެ  ހުރެގެން  ބަލިހާލަތާ  ދިނީ  މި  ހުއްދައެއް  .ނޫން  ޙުކުމެއް  މި ކުރީ،   ކުމެއްޙުއޮތީ  

ވެސްއިމިގްރޭޝަނު  ދެން މި    ހުސްކޮށްލެއްވީ،  ހަމަ   މިއީ   އަޑުއެހުމެއް   ދުވަހުގެ   2  ހަމަ  ދެން.  ސާފުކޮށްލެވޭނެ  ން 

  . ޖެނެރަލް ތިކަން ސާފުކޮށްދެއްވާށޭ   ރ ކިއުޓަޕްރޮސި  .ލޭގެ އުޅޭ އެޑްރެހަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައިދެއްވާށޭމާ  ދެންނެވިހެން

ވޭސްޓް،    ދުވަސް  2  ވާހަކަތަކުން  ކަމާނުގުޅުނު  މިކަހަލަ.  ދެއްވަނީތޯ  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ޖެނެރަލް  ރ ކިއުޓަޕްރޮސި   ދެން

ދެންނެވިހެން އެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް    ންތަކެއް. މިލަސްވު  ގިނަ   ވަރަށް   މިހެންގޮސް.  އިނގޭތޯ  ރިސޯސްތައް 

ދެން   އެ ސަބަބު ދައްކާ  ބަލި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން  ފުރުމަށް  ދިނީއޭ އޭނަ  ހުއްދައެއް  އޮތް ކަމެކޭ. ކޯޓަކުން  އެނގެން 

ނޫސްތަކު ކަމެއް.  އޮތް  ސާފުކޮށްލެވެން  ގިނަ  އިމިގްރޭޝަނުން  ކިހާ  އެކަމަކު  މައްސަލަތައް.  ހުރި  ހެޑްލައިނުގައި  ގެ 

މިކަހަލަ   ؟އޭދަނީ. އެހެން މައްސަލަތައް އެޓެންޑްވާން ހުރި ވަގުތުތަކެއް ނޫންތޯ  ވަގުތުތަކެއްތޯއޭ މި ވޭސްޓްވެގެން މި

ވެސް ނިޔަތަކީ މިއީ ހަމަ މައްސަލަތައް  ގެ  ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެން

މީހުންގެ   ދިފާޤުއްޙައަވަސްކުރުން.  ނިހާދު  ން،ކުރަޢުތައް  މެމްބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއަރައްކާތެރިކުރުން.    ގައި ށްފަހު. 

 ން.ނަލާއިއަޅުގަނޑު ނިންމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

މު ފަށަމުން  ރިރުޤައްޝުކުރިއްޔާ  މަ  ރަޖިސްޓްރަރ.  ރަނގަޅު  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވި  ލޫމާތުތަކެއް.  ޢުދެއްވައިފި 

ރަޖިސްޓަރކޮށްފަ އަދަދަކަށް    މައްސަލަ   ކިތައް   ނުނިމި   ގޮތެއް   މޭޒުކޮޅުގައި   ރގެ ރަރެޖިސްޓް .  ވެއްޖެއޭ  އި މިވެނި 

ވިދާޅު  ސާފު  ހަމަ؟ އެބައޮތްތޯ އެބަ  ރގެ  ރަޖިސްޓްނީ. ރަވާބަހުން  މައްސަލަ  ކިތައް  ނުނިންމެވި  ގޮތެއް  މޭޒުކޮޅުގައި 

 ؟އޭއޮތްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 
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  އި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގަ   ،އަކީގޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު މިވަގުތާ ހަމައަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕެންޑިން

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ. މިހާތަނަށް ނުނިމި އޮތީ    205އަހަރު މިހާތަނަށް    މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެއީ މި  80އޮތީ  

  މައްސަލަ. 80

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

ބަލަ   މައްސަލަ   މިސާލަކަށް،   މި ދެންނެވީ   ތަރުތީބޭ  ؟ގެންގުޅުއްވަންތޯ  ތަރުތީބެއް   ކޯޓުގައި   ގަތުމުގައި އި މައްސަލަތައް 

ނުގެންގުޅުއްވާ   ތި   ތަރުތީބަކުން  ވަކި   ވަނީނަމަ  ނޫންކަމުގައި  އެހެން   ބަލައިގަންނައިރުގައި،  ކަމުގައިވާނަމަ    ބޭފުޅުން 

ވަކި   ބޭނުންވާ  ނެގުމާއި އާނފަނޑިޔާރު ވަކި ފަނޑިޔާރަކު  މަށަށޭ. މަށޭ މި ކަންތައް    ،މައްސަލައެއް  މި މައްސަލަ 

ފުރު  .ގެންދާނީ އޮވޭތޯއޭޞައެ  ބޭފުޅުން  އެ   ކިހިނެއްތޯއޭ ؟ތު    ބަލައިގަތުމުގައި   އެގޮތަށް   މައްސަލަތައް   އެ  ތި 

 ؟ފައި އޮންނަނީޝެޑިއުލްކޮށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ދަންނަވަ،  ޕްރޮސެސިންއިކުޑަކުޑަކޮށް  އިންނަ ލާނަން  އިނގޭތޯ.  ގޮތް    ގ 

މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު  ދަށު  އަންނަނީ  މި  މައްސަލަތައް  ،މައްސަލަތައް  އަންނަ  މައްސަލަތައް.  ޢުއިސްތި  ،ގިނައިން  ނާފީ 

ލިޔާ  ،  އިމައަ މައްސަލަ  ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާ މި ހަވާލުކުރަނީ ހަމަ  ތިބޭ  އަޅުގަނޑު އަތަށް އައިމަ ސެކްޝަންގައި 

ކުރިއަށް   ހަމަ  ކުރިން  މައްސަލަ  ލިބޭ  ކުރިން  ވިސްނުމަކީ  ދެން  ދިރާސާކުރަން.  މައްސަލަ  ހަވާލުކުރަނީ  ތަރުތީބުން 

ދަންނަވާ ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  އެކި    ލިހެން ގެންދިއުން  މައްސަލަތަކުގައި  އެކި  ލިބުނީމަ  މައްސަލައެއް 

މި   އި  އިޞްލާޙުމިންވަރަށް  އެ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހެނީ.  ކަންކަން  އެކި  ހިސާބުންޙަލޞްދޭންޖެހެނީ،  ދޭ  ،  ށް 

ދޭންޖެހޭ ހިސާބުންޙަލާޞްއި   އަވަހަށް   މައްސަލަ   ހުށަހެޅުނު  ޖެހިގެން  ދެން  މައްސަލައަށްވުރެ   ހުށަހެޅުނު   ކުރިން  ށް 

  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   ށް ދޭ ހިސާބުން މައްސަލަޙަލާޞް ން އިރެޖިސްޓްރޭޝަނުއި  . އޭގަވޭތު އޮޞަ ފުރުދިއުމުގެ  ކުރިއަށް 

  އޭނަ .  އިނގޭތޯ  ޑޭސް  7  ވޯކިންގ  ޑޭސް،  7  ދެނީ  މި  ށްޙަލާޞްއި  އަޅުގަނޑުމެން.  އޮވޭ  އެބަ  ވެސް  ޒިންމާއެއް

ހުށަހެޅި  ދި  ށްޙަލާޞް އި  މައްސަލައެއްގައި  2  އިޞްލާޙަށް،  ދުވަސްތެރޭ  3  މިސާލަކަށް، ފަހުން  ދޭއިރު  ނީ. 

ދޭތީގައިމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން  ވޯކިންއި  ގައި  މައްސަލަ  7  ގވެސް  ހުށަހެޅި  ފަހުން  ދޭއިރުގައި  ހާ  މީގައި  އި ޑޭސް 

ކުރިން    އިޞްލާޙުތެރޭގައި    ޑޭސް  2  ގވޯކިން މައްސަލަ  އެ  ކުރިން  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  މައްސަލައަށްވުރެ  ހުށަހެޅި 

ޗޫޒްކުރުމުގެ   މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ވިދާޅުވީ  ދެން  ދާނެ.  ހިނގައިގެން  ޕްރޮސެސް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  އަވަހަށް 
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ދެއްތޯޞަފުރު ކަމުގައި  އޮންނާނެ  އު  މި ؟ތު  އަޅުގަނޑު  ސޫ ދެންނެވި  ނިމި  ޕްރޮސެސް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ހަމަ  ލުން 

ރަޖިސްޓަރީވީކުރިން   އެ  ހިސާބުން  ދައްކާ  ފައިސާ  އިންނާނެ    ކަމަށް   ދެންނެވިހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލަނީ. 

ހައިކޯޓުން   ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލާ  އެ  އުސޫލެއް.  ގުޅޭ  ކަނޑައެޅުމާ  ބެންޗު  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރުންނަށް 

ކުރިން އޮންނަ ގޮތަކީ ފައިސާ ދައްކާ    ،  ހާލަތުގައިމިހާރު ކޮވިޑު.  ސް ފަނޑިޔާރުއިބެންޗު ކަނޑައަޅަމުން ގެންދަވަނީ  

ދާނެ ކަނޑައަޅަމުން  ބެންޗު  މިސާލަކަށްތަރުތީބުން  މައްސަލައެއްގެ  ، .    އިންނަ   އޭގައި   ތަރުތީބު  ދައްކާ  ފައިސާ އެއް 

. ދާނީ  ކަނޑައަޅަމުން  އިނގޭތޯ  އުސޫލުން  އެ   ހަމަ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ދޭންޖެހޭ   ތަރުތީބުން  ނަންބަރު   ސްލިޕް

ފުރު  ވަކި  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  ،ންވީމާއެހެ ޗޫޒްކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ވަކި  ކަމަކަށް  ޞަފަނޑިޔާރުންނަށް  އޮންނާނެ  ތު 

  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ.ޤައަޅުގަނޑަކަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އާދެ އެހެން  !  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު.  ވަރަށް  ގެންދެވިޖެއްޔާ  ގޮތަކަށް  އަވަސް  ބައްދަލުވުން    އެއްކޮމިޓީކުޑަކޮށް 

 ފެށޭތީ މިހާރު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

  ...ންނަލާއިއަޅުގަނޑު ނިންމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 . ތު ނިންމާލައްވަންޞައެ ފުރުހަށް އި

 

 އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ  

  ގެންދެވިޔަސް. އި ނަގާފަ ންސުވާލެއް އޮތިއްޔާމު ،ސުވާލާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ކުރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

ކަންނޭނގެ ވިދާޅުވެއްޖެ  އޮޅުމަކަށް  ،ނިންމާލަމުން  ވެދާނެ.    އަޅުގަނޑަށް  މެނޭޖުކޭވެސް  ސިސްޓަމެއް  ސް  މަންޓް 

ވާހަކަ   ތެދެއްތޯ  .ގައިހައިކޯޓު ބޭނުންނުކުރެވޭ    ރގެ ރަރަޖިސްޓް  ؟ކީއްވެގެންތޯ  އެއީ   އެހެންވެއްޖެއްޔާ   ؟އެއީ 
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  އެކަހަލަ   ބަލާލަން   ދޭތެރެއަކުން  އަޅުގަނޑު  ވެބްސައިޓުން  ގެހައިކޯޓު ؟ނުކުރައްވަނީ  އާންމު  ކީއްވެގެންތޯ   ނިންމުންތައް

މެނުއަލް  ތި    ދެން.  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ފެނޭތޯ   އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އެކަހަލަ  ކަންތައްތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން 

ދެ މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ސަބަބުން  ރެޖިސްޓަ  ސިސްޓަމްގެ    3  ނުވަތަ  ބަލާ  ބެންޗަކުން   2  ރވެގެންފަހަރަކަށް 

  އެފަދަ   އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ؟ނޫންތޯ  ނުވަތަ   އެބަހުރިތޯ   ދިމާވެފައި  ކަންތައްތަކެއް   އެއްވެސް   އެކަހަލަ  ބަލާ   ބެންޗަކުން

 . ޝުކުރިއްޔާ؟ ވަނީށްފައިއްލުކުރުމަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކޮ ޙައެކަން  މައެއް ދިމާވާނަމައްސަލަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރިޔަމް ހޫރުޝިދާ އަލްއުސްތާޛާ  ރަޖިސްޓްރަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ކަމަށް ވާނަމަ ދަންނަވާލަދެއްވުން    ލެވިއްޖެށްއަޅުގަނޑަށް ސްކިޕް ކޮ  އި ފަހަރެއްގަވީމަ  ޝުކުރިއްޔާ. ދެ ތިން ސުވާލެއް 

ރަޖިސްޓްދެއެ ކަމަކީ  އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ  އާންމުކުރާރަން  ނިންމުން  އެއީ  ކު    ރގެ  ވިސްނުމަކީ  ރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެކަމަ އާންމުކުރެވިފައިވަނީ.  ވެބްސައިޓް  އެ  އެގޮތަށް  މިދޭތެރެކުއިނގޭތޯ.  ގޮސް  އިން  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ    ފި ވަރަށް 

އެކަމަރަރެޖިސްޓް ނުކުރެވި.  އާންމު  ނިންމުންތައް  މި  ކުރގެ  މަސައްކަތް  އެ  ކުރަމުން.  މިހާރު  ކުރީގެ    ދަނީ 

އެކީގަ  ވެބްސައިޓުރަ ރެޖިސްޓް  އިނިންމުންތަކާ  ނިންމުން  އާންމުކުރަރގެ  ގޮތަށް  ހުންނާނެ  ފެންނަން  ދެން  ން  ން. 

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑު    2018ވަނީ  ހަނދާންދެ ބެންޗަކުން،    އެއް މައްސަލައެއް ؟މައްސަލައެއް ދެއްތޯ  2ވިދާޅުވީ  

އެކަހަލަ ހިނގި  ވިދާޅުވި   އަތުން  މި  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ކޭސް    ކަމެއް  ހަމަ  ނެތުމާ ކަހަލަ  ސިސްޓަމެއް    މެނޭޖްމަންޓް 

އެރަ  ށްކޮއްއެ ހިއުމަން  މައްސަލައެއް  ރއެރި  އެއް  ސަބަބުން  އިތުރު.  2އެއްގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ.  . .ބެންޗަކަށް 

އެއަށް  ދަންނަވަ  އަޅުގަނޑު  އެއްޗެއް  މެނޭޖުއި ވެސް  ކޭސް  ސިސްޓަމް  ލާނަން.  ބޭނުންކުރުމާ ހައިކޯޓުމަންޓް    ގައި 

ޑިޕާޓްމަންޓާއިއެކު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް   ދެން .  އިނގޭތޯ  ދަނީ   ކުރިއަށް   ވެސް   މިހާރު    އެ މަސައްކަތް  ،ގުޅޭގޮތުން 

އެއްގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ   ގޮތާއި   ހުންނަ  މި  ކަންތައްތައް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިސްޓަމް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނީޑާ 

ވަނީ.  މި  އަދި   ނުކުރެވިގެން   އްޓަން ބަ   ސިސްޓަމް  މަންޓްމެނޭޖު  ކޭސް   އެ   އެއްގޮތަށް  އެ  ނުކުރެވި  ބޭނުން  ހާތަނަށް 

ބެންޗު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަ    ،މިސާލަކަށް  ހާލަތްތަކެއް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ބެންޗު  މައްސަލަތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހާލަތްތައް އެ  އަޅުގަނޑުމެން    ހާލަތައް   އެ .  ވާނީއިކުރެވިފަވެސް    އާންމު   ގޮތަށް  އުސޫލެއްގެ   އާންމުކޮށް   އާދޭ. 

ވެސް ގެނެވެން އެކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެވެން ނީންނާތީވެ    މަންޓް ސިސްޓަމުންކޭސް މެނޭޖު   ބަދަލުއެ   އައިއްސިނަމަ

އެހައިކޯޓުއަދި   ނުކުރެވި  ބޭނުން  އެ   ގެ  ޑިޕާޓްމަންޓާ  ވަނީ.  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެ    އެކު ކަންކަން  މަޝްވަރާކުރެވި 

   ދަނީ.މަސައްކަތް ކުރިއަށް
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 ޗީފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ރިޒްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިތަށްއެރީ ދެ ނިންމާލަމުން  ހަމަ  ދެން  ކުރެއްވި ސުވާލަކާ   އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. ކުރިން  ކަމެއް  ވެސް    ތިން 

ޝެޑިއުލިން   ވިދާޅުވެއްޖެ  ގގުޅިގެން.  ވާހަކަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެގެ  ދެން  ޕްރޮސީޖަ   ދެއްތޯ.  ކޯޑު    ރފަދައިން 

ގެ މިހާރު މިކަން މި އޮންނަނީ  ކަންނޭނ  މައްސަލަތަކުގައި  ރިމިނަލްކް    ކޮށް ދެންޞަ އްޚާހުރިހާ ކަމެއްގައި ނުހުންނާތީ  

އެހެންވީމާ ކަންކަމަ  ،ދެއްތޯ.  މި  ޓްރަޔަލްސްއާ  ކޮންޓިނިއުސް  ތާވަލުކުރުމާއި  ދުރާލާ  ކޯޓުތަކުން  އެއްކަލަ  ހަމަ  ކީ 

އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިކަން އިޝޫއެއް    އި ލާގަޙަ ވެސް އެޓްލީސްޓް ދަށު މަރު  ޕްރެކްޓިސްކުރާ ކަމެއް. މިހާރު 

ދިމާވާތީ މަހަށް   ހަމަ  ހޯދިއިރުގައި  މައުލޫމާތު   ބައްދަލުކޮށް   ކޯޓާ   ކުރިމިނަލް    ގޮތަށް    ޝެޑިއުލްކޮށް   ކޭސްތައް   ހަ 

  އެ   ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ   ހިންގުމަށް   ފޯރުކޮށްދީގެން   މަޢުލޫމާތު   ފަރާތްތަކަށް   ކަމާގުޅޭ   އިވަކީލުންނާ   ހަދާ  ތާވަލުތައް 

ގަން އޮންނަ  ވިޔަސް އަސްލު މައްސަލަ ހިން  މިހެން ހެދި ކަމުގައި،. ދެންއިނގޭތޯ  ދެއްވަނީ   މަޢުލޫމާތު  ވެސް   ކޯޓުން

ވެސް ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ކެންސަލްވި އަދަދު ހަމަ  އި  އިރުގަނެގި  ދުވަހު ހަމަ ކެންސަލްވޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާ 

ސަބަބުތައް  އެބަ   50% ގާތްގަނޑަކަށް   ކެންސަލްވާ  އެ  ދެން  ތި  ހޯ.  އިނގޭތޯ  ހޯދިން   ހަމަ    ވެސް  ހުރޭ.  ދިއިރު 

  ލަ ދެންނެވިހެން އެއްކަވެސް    ވިދާޅުވާ ކަހަލަ އިދާރީ ކަންކަން ވެސް އެބަ ހުރޭ އޭގެ ތެރޭގައި. ދެން އެހެން ކުރިން 

އަސްލު އިޝޫތަކެއްގެ ތެރޭގައި  ޝެޑިއުލް    އެއްކަލަ   އެހެންވީމާ،.  ހިމެނެނީ  އެ   ވެސް   50%  އެ   މިސާލަކަށް    ގިނަ 

ޓަކައި ކޯޓުން    އެކަންކަން މަދުކުރުމަށް  ،. އެހެންވީމާއޭހަމަ ގިނަ  ވެސް  ނިސްބަތް  ކެންސަލްވާ  އިކޮށްފަ  ،އޭކުރެ  ވެސް

މަރު ދަށު  ނިންމާލު  ޔޭއެބަކުރެ   އި ލާގަޙައެޓްލީސްޓް  ހަމަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  މަސައްކަތް  ހަމަ  އެ  ކުރިން  މުގެ 

ވާހަކަ ދަންނަވަ  އި ލާފަށްސަމަރައިޒްކޮ   ލާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ފާހަގަކުރި ގިނަ ކަންކަމަކީ އިއެއް 

ތި  ހަމަ  އަދި  ވެސް  ދެއްތޯ.  ކަންކަން  ހުރި  ގުޅިފައި  މަޖިލީހާ  ބޮޑެތި  ބޭފުޅުންނާއި  ކިތަންމެ  އާންމުންގެ   

ގިނަ ކަންކަމަކީ ރިސޯސަސްއާ ގުޅިފަ  ވިޔަސް މީގެ   ކަމުގައި   ޝަކުވާތަކަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި  ހުރި  އި  ވަރަށް 

ކަންތައްތައް.   މުހިންމު  ހަމަ  ދެއްވާއިރުގައި  ވަސީލަތްތައް  ކަނޑައަޅުއްވާއިރުގައި  ބަޖެޓް  އިނގޭތޯ.  ކަންކަން 

ނޫން    އް އަހަރެ  ވެސް   ދެން މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެހާ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ހަދާ ކަހަލަ   ނގޭ އަޅުގަނޑަށް އި

ޖުޑީ  2019  ، އެހެންނަމަވެސް  .ދެއްތޯ ބަޖެޓެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ލިބިފަ އަ ޝިއަކީ  ވެސް  އަހަރެއް.  އި  ރީއަށް  އޮތް 

މިހާރު ހުރި ތަންތަން    ،ޓަކައި  ރިހަމަކުރުމަށްކޯޓު އިމާރާތްތައް ފު  ،ޓަކައި  ވަސީލަތްތައް ޑިވަލޮޕްކުރުމަށް  ،އެހެންވީމާ

ކުރުމަށް   ވަރަށް   ދިމާވީމަ   ދަތިކަން  ގެބަޖެޓު  އެ   ޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

އެހެންވީމާބަހައްޓާފައޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން   ގިނަ އިނގޭތޯ.  ހުންނަނީ  މި  މިއެއްކަ  ،  ގެ    ލަ  މުވައްޒަފުން 

  ނިޓީ ލީވްއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ވެސް ނުނަގާ. ރ އަހަރު މެޓަ   މިދިޔަ ންނަ ކަމެއް. ހުވެސް  ދަތިކަމަކީ އަބަދު 
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ދެންނެވި އި  ހައިކޯޓުގަ  ،މާއެހެންވީ އެ  ސެކް  ވެސް  ރެޖިސްޓޭޝަން  އޮތީ  ގޮތަށް  ހުހަށް  އަހަރުވަންދެން  އެއް  ޝަން 

އެއީ    ،ރ ހަމަޖެއްސުމާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާއްޒަފެއް އެތާކު ނެތް އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓަ ހަމަ އިނގޭތޯ. ވަގުތީ މުވަ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ގުޅިގެން ދިމާވި  ކޮވިޑާ  ސެކްޝަންގަ  ،ނޫނޭ...  ދެން  އެތާ  ތިއްބެވި ލީގަލް    އި ވަގުތީގޮތުން 

ބޭފުޅެއްގެ  އި ސެކްޝަންގައެ  ބޭފުޅުން   އެއް  އެކަމަކު  ޗުއްޓީއަކަށް  ،  މިސާލަކަށްވެސް    ތިއްބަވާ.  މުއްދަތެއްގެ  ދިގު 

އި  އްސަގޮ ދަތި  ނެތިއްޔާ  ދެއްތޯޙްމީހަކު  ޒާތުގައި    ،މިސާލަކަށް  .ސާސްވާނެ  އޭގެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ހަމަ 

މަދުވި އަހަރުތަކަށްވުރެ  އެހެން  އަހަރު  މިސާލަކަށް    އި ކަމުގަ  މިދިޔަ  ދެއްތޯ.  ލޯޑް  ވޯކް  އެ  ހަމަ  ވިޔަސް 

  ދެން   މިހާރު .  އޮންނަނީ   މި  ގޮތަށް  ތިއްބަވާ  ހައިކޯޓުގައި  ބޭފުޅުން  10  ސެކަޝަންގައި  ރެޖިސްޓޭޝަން   އޮރިޖިނަލީ

މަސައްކަތްކުރައްވަނީ  އެބޭފުޅުން  ކަންނޭނގެ  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  7  ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް   ބޭފުޅުން   އެހެންވީމާ،.  އެ 

ކަން  އިތުރުކުރުމާއި ދެނެގަތުމަށްމި  ޕަ  އެތުގައި  ޤީޤަޙަޓަކައި    ކަން  އެއް  ރދެންނެވި  ހެދުމުގެ  އޮޑިޓް  ފޯމަންސް 

ބަލަ  އީ. އެވެސް  ބޭނުމަކީ ބައިވަރު  އި ހައިކޯޓު ސްޓްރަކްޗަރއަށް  އެބަހުއްޓޭ  ފާހަގަވޭ  އެބަ  ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ.  އިތުރަށް  މެނޭޖު  ގެޕްސްތަކެއް  މިޑްލް  މިހާރަށްވުރެ  މަންޓް  ތަނުގެ  ކޯޓު  ވަރުގަދަކޮށްގެންނޭ 

އެހެންވީމާ ބަދަލުގައި    ،އެފިޝެންޓްވާނީ.  ނެގުމުގެ  މީހުން  ތަންތަނަށް  ނުވަތަ  ސެކްޝަންތަކަށް  ވަކިވަކި 

ބަލާ ސްޓްރަކްޗަރއަށް  މުޅި  ވިސްނީ  ޕަ  އި ފައަޅުގަނޑުމެން  ތަނުގެ  ބަލާފަރމުޅި  ކަންކަން    އި ފޯމަންސްއަށް 

މީގަ  ދެއްތޯރަނ   އިޕްރޮޕޯސްކުރުމޭ  ގޮތަކަށްވާނީ  ނިންމާލު  ،މާވީއެހެން   .ގަޅު  ހިތަށްއެރީ    މުގެހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން 

ކަމުގައިވާތީ    ބޭފުޅުންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް  ބަޖެޓް ކަހަލަ ކަންކަމަކީ ތި  .ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  މެންބަރުންނަށް އެ

ކޮންމެހެންޚި މިއީ  ޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކު  ދުމަތްތައް  ޕަވެސް  ދެން  ކަމެކޭ.  ވެސް  ރރަންޖެހޭ  ފޯމަންސް 

 .ކަމުގައި ވާނަމަ ނަންބަރުތަކަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ  ލާއިޖެނެރަލީ ބަލަ  ،ރަނގަޅުވަމުން ދަނީ އިނގޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޖުޑީ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޗީފް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓައަޝިވަރަށް    ރަޖިސްޓްރަރ ގެ  ހައިކޯޓު ބައްދަލުވުމަށް  މި  ރ އަދި  ލް 

ދެއްވި ވަޑައިގެން  މިހާހިސާބުން    .ވެސް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެހެން ބޭފުޅުންނަށް 

  ކޮމިޓީ .  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  !އާދެ   ފު އިނގޭތޯ.ޢާ ނިންމާލީ. އިތުރު ވަގުތު އެރުވެވެން ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަ

 .ނިމުނީ ވެސް  ބައްދަލުވުން

______________________ 
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