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 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަބާ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުަވސް އަންގާރަ) 2019 ޖޫން 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصحله آ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ފެށުން  ޖަލްސާ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސާޖަލްވަނަ ރަބާނަވާަރވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  މިއީ ދުަވސް. އަންގާރަވީ  2019ޖޫން  25ދަކީ މިއަ

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/12ނަންބަރަީކ، އޖ/އެޖެންޑާ  މިއަދުގެ

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މަ ރަތަ، އެއީ ފުރަފުކުރެވޭ ބިލުރޭަގއި މަޖިލީހަށް ތަޢާ؛ ޭއގެތެމިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން

، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކިޔުން އިްއވޭ ބިލެއް އެބަވޭ. އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމަށް

 ފުރަތަމަ ކިޔުމުަގއި ިމއަދުގެ ސާ ސިރާޖް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިެލއްންބަރު މޫފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެ
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ދިރާސާކުރައްަވއި ުކެގ ކޮމިޓީން ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަ ފަންނުގެ ބިލުރާއްޖޭގެ ގާނޫނީކުރިއަށްދާނެ. މިއަދު ދިވެހި

 20ވަނީ، ަގއި އެ  7.2މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށް އެޖެންޑާ އެަބއޮތް. ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގަިއވާ ވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނިންމެ

އްަވއި ަޤއުމީ ދިރާސާކުރަމައްަސލަ ނިާޔކުރި ތަކަކަށް އަވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ަގއިީދން 2019ޖޫން 

  ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް.

 

 ކަން ކަން ސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ގެ ރައީ ލީހުމަޖި  .5

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަީކ، މިއަދު ބަރުން.މެން 30ގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަީކ، މި ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިެގން ތިއްބެވީ މިއަދު

މި ބާވަތުގެ ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ މައްސަލަ. ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ އައިޓަުމގައި މި ވަނީ، މަޖިލީހަށް މި އިއްޒަތްތެރި 

ގެ މަތީން، ގދ. ތިނަދޫ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ޮގތު 154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

، ޖުޑީޝަްލ ުރމާ ބެހޭ ގޮތުންބްރާހީްމ ރަޝީދު މަޤާމުން ވަކިކުކޯޓުގެ މެޖިްސޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އި މެޖިސްޓްރޭޓް

ފުޅުންގެ ބަހުސަށް ހުޅުަވއިލުމުެގ ބޭފޮުނއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ. ައޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ތި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

. އަުޅގަނޑު ގެ ޚުލާާސއެްއ ތި ބޭފުޅުްނނަށް އަރުވާނަން އެުކގަިއ މި ބަހުސްގެ އަދި މި މަްއަސލައިއަމީންޢާއްމާ ކުރީަގއި

. ގެ މަތީންގަިއވާ ގޮތު ވަަނ މާއްދާ 154ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ދެންމެ ދެންނެވި ފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ

މަޖިލީހުގެ  އްއެްއޗެ ގަިއވާ ވަނަ މާްއދާ 154ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދޭނަން، 

 ށްދެއްވުމަށް.މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޔާރުން ފަނޑި -ަގއި ދެމިތިބުމާއި މަޤާމުން ވަކިކުރުން. )ހ(؛ ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުވަނަ މާއްދާ 154ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރަކު ކުނދަޭބރުނުވެ މަސަްއކަތްކުރާ ހިން ތަކުލޫކީ މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުންޖެހޭ ސުތަބާވާ

މުގެ މަާޤމަށް އެ މީހަކު ޤާބިލު ނޫން ކަޑިޔާރު ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިުކރެވޭނީ، ފަނ -)ށ( ނެެއވެ.ވާވަކިކޮްށގެެނއް ނު

ށްފައިާވ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮއެ ފަނޑިޔާަރކު ާވ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުވަތަ އެ މަޤާމާ ެއކަށީގެންނު

އި، މަޖިލީހުގެ ށަހަޅަރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުރުމަށް ން ަވކިރަކު މަޤާމުޔާގަބޫލުކުެރވިގެން އެ ފަނޑި ޝަނަށްކޮމި

 ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަިއގެ އަޣްލަިބއްަޔތުން ފާސްވުމުންނެވެ.ރުވެ ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝަންެގ އިޖުރާއަތުތަކަކަށް ފަހު، ެއ ން ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮތުޢާއްމު. ޤާއްޔާ އަމީންޝުކުރި

ޖުޑީޝަލް ސީ ބަޔާންކުރަނީ. ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރަކު ވަިކކުރުމަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޤާނޫނުއަސާ

ޅުން، ެއ ފުއެުކގައި އެ ބޭ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައާ ން މި މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރަކު ވަކިުކރުމަށްޝަނުސަރވިސް ކޮމި

 ބޭފުޅުން ހިންގެވި އިޖުާރއަތުތަުކގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއް.އްވަވާފަިއ އެަބވޭ، އެ ލީހަށް ފޮނުކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި މަޖި

 އިފި ނަމަލަްއވަ އިވަބައްލަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ޕޯޓަލްގައި އެ ލިޔުންަތއް ހިމެނޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ވަނަ އަހަުރގެ  2004ށަހެޅިފަިއަވނީ މައްސަލަ ހު މިނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ، އެވީމާ އްލެ ބެ ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،އެ

ވަނަ ދުވަހު. ތި ބޭފުޅުްނ  25ވަަނ އަހަރުގެ އެޕްރީލު މަހުގެ  2013ވަނަ ދުަވހު. މާފުކުރައްވާ!  25އެޕްރީލު މަހުގެ 

ްށ ޝަނަޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމި ވަނީޅާފައިވަޑަިއގަންނަވާނެ، އެ ޝަުކާވ ހުށަހަފަހަތުން ބެއްލެވީމާ ފެނި

 މި ޝަކުވާ މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން ދެން ށަހެޅީ. އެ ޝަކުވާ ހު ށަހަޅާ ފޯމެއް ފުރާފައިފަނޑިޔާރުންގެ ޝަުކވާ ހު

ަލ ، މައްސަލައިގަނެގު ރިޕޯޓެއް، ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަތަހުގީން ޝަނުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި 

 ެގއް ގެ ތަުހގީގުކުރާ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުަވއި، މި ރިޕޯޓުކުރިއަްށގެންދާން ނިންމެވީމާ، އެ ނިންމެވި ނިންމުން ތަހުގީ

ސެޕްޓެންބަރު.  4ން ކުރީ. ތިބޭފުޅުންނަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ތަުހގީުގ ނިމުނީ ަޝނުޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމި

 ތަހުގީގުކުރަްނ ނިންމި. މާުފކުރަްއވާ! ތަހުީގގުކުރަން ނިްނމީ. 2013 ންބަރުސެޕްޓެ 4ރީޚަީކ، ތަހުގީގު ނިންމި ތާ

 31ރީޚަކީ، ގުުކރަން ނިންމުމަށްފަހު ތަހުގީގުކޮށް ނިންމި ތާ. އެހެންވީމާ، ތަހުގީ 2013 ސެޕްޓެންބަރު 4ތާރީޚަކީ 

ށް ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަިއ އެ ތަހުގީުގގެ ރިޕޯޓް . ފާހަގަކުަރްއވަްއޗޭ. ތަހުީގގުކޮށް ނިންމ2019ަޖަނަވަރީ 

 ތަހުގީގު ރިޕޯުޓގެ ނިންމުން ޅުއްވި. އަޅުގަނޑު އަމީްނޢާއްމު އަރިހުން އެދޭނަން، އެ ގު ކޮމިޓީން ހުށަހެމިދެންނެވި ތަހުގީ

 މަޖިލީހަށް އިއްވަަވއިދެްއވުމަށް.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 އޭާނގެއިބްރާހީމް ރަޝީދު، ްޓ ޓްރޭކޯުޓގެ މެޖިސް ސްޓްރޭޓްދޫ މެޖިމިއީ ގދ. ތިނަ -8.1ތަހުގީގު ރިޕޯުޓގެ ނިންމުން. 

ތިނަދޫ ޤުލްަޝން ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ދިާމއަށް ގާކުރަިލގޭ ކުރިމަީތގަިއ ހުރެެގން އެޭގ ކުރިމަްއޗަށް ވާ ގޮަތށް ހުރި ގދ. 

މީހެއް ކަމަށް  އި ހުރިފަ ކޮށް ަނހަލާލަށް ބަލިވެއިނދެ، ދަރި ވައްޓާއާއްމު ތަނެއްަގއި ހަޑިހުތުރު އެްއޗެހި ގޮަވއި، ޒިނޭ

، ަފއިވާ ކަމަށް ބުނެހުތުރު އެއްޗެހި ޮގވަިއ، ހަޅޭއްލަވާބުނެ، އެ ހިސާބުގަނޑު މީހުންގެ ކުރިމަތީަގއި އަުޑގަދަކޮށް، ހަޑި

ިމ ޝަުކވާަގއި މެޖިސްޓްރޭޓް ިއބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ސުލޫކީ ، ފައިވާ ށަހަޅާގދ. ތިނަދޫ ޭރވިލާޭގ މުޙައްަމދު ރަޝީދު ހު

ގެ ނިންމުމުން 2013 ސެޕްެޓންބަރު CB/13/276JSC-B، 4ންބަރު ނަމަށް ކޮމިޝަންގެ އް އޮތްތޯ ބެލުއެ ސަލަމައް

ާވ ަފއި ގުޅޭ ގޮތުން، ތަހުގީުގކުރެވިއިބްރާހީމް ރަޝީދާ ޓް ޓްރޭމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސް ދޫގދ. ތިނަނިންމާފައިވާތީ، 

އެޕްރީުލ  16އިބްާރހީމް ރަޝީދު، ޓް ޓްރޭކޯޓުގެ މެޖިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޝަކުާވއެއް ކަމާިއ، މި ޝަުކވާގެ ތަުހީގގަށް 
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ންކާރުކޮށް އެފަދަ ެއއްެޗްއ ަގއި ދީފަިއވާ ބަޔާނަްށ ބަލާއިރު، މި ޝަުކވާއަށް އި 2018ސެޕްޓެންބަރު  13އަދި  2015

ގެ ގޮުތަގިއ ެތއްގެ ނަން ހެކީން ފަރާ 4އިވާ ކަމާއި، މި ަޝކުވާ ސާބިުތކުރުމަށް ބުނެފައިނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން ދީފަ

ގަިއ، އަދި ިޑޔަރެސްޓް 2018އެޕްރީލު  26ޢިމްރާން އިބާރާހީމް ިއޓް ހަޅާފައިވާ ކަމާިއ، ޭއގެެތރެއިން، ޑޯންލަހުށަ

ށް ަބލާއިރު، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ނަފަިއވާ ބަޔާގެ ަތހުގީގަށް ދީޝަންަގއި، ކޮމ2015ިއެޕްރީުލ  17އިލްޔާސް އާދަމް 

މީހެއް ކަމަށް  ަފއި ހުރިަނހަލާލަށް ބަލިވެއިނދެ، ދަރި ވައްޓާކަމާއި،  އެހިންއަޑު  ުބކުރިވާއަދި ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ޒު 

ގެ ެއއްޗެހި ޮގވި ކަމަށް ޮކމިޝަނުގެ ތަހުީގގަށް ދީފައި އޮންނަ ބަޔާނުން އެނގެން ޮއންނަ ކަމާއި، ިދވެހިރާއްޖޭ ބުނެ، 

ިއ ، ހުރިހާ ޢަމަލެއްގަތެްއގަިއ ވެސް ވަގުހުރިހާ ގެ(ަގއި ފަނޑިޔާރުނ9ް) ަވނަ މާއްދާގ29ެފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

ޓާންވާނެ ކަމަށް ދަމަހައްަކން އަުޚލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރި ންވަރުގައި އޭާނގެ ވެސް މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ފެ

 ،ގަިއ ފަނޑިާޔރުންނަކީ އަޚުލާޤު ރަނަގޅ4.1ުކީ މިންގަނޑުގެ ށްފައި އޮތުމުގެ އިތުުރން، ފަނޑިޔާރުންެގ ސުލޫބަޔާންކޮ

އްކަން ބައެ ގަޅު ރަނ ،ތިރިިހތް ،ޚުލްޤު ހެޔޮަބހައްޓާންވާނީ  ލުތައްޢަމަވުމުގެ އިތުރުްނ، އެ މީހުންގެ ބަޔަކަށް މާތް 

ފަނޑިޔާރުން ާޚއްޞަ  އި ދެމިތިުބމަކީޤެްއގެ މަތީގަ ިރވެތި އަޚްލާ ،ކަމާއި   ބަާޔންކޮށްފައިވާންކަށް ކަގޮތަފަދަ ވާ ދޭހަ

ދޫދެއްގެ ތެޭރގަިއ ަވކި ގޮަތކަށް ިއވާ ކަމާއި، ފަނިޑާޔރުންގެ ސުލޫކަީކ ަވކި ހުސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެްއ ކަމުގަ

ކޮށްފަިއވާ  ފަނޑިޔާރުންގެ ސުޫލކީ މިންގަނޑުަގއި ާލޒިމްބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ެއއްެޗްއެގ ގޮތުަގއި އޮންނަންޖެހޭކަން

ކެއް، ތުރު ބަސްތަނެ ފަދަ، ބޭއަަދބީ އަދި ހުކާ ދިމާއަށް މުޚާޠަބުކޮށްގެންނުވާ، އެއްެވސް އާއްމު ފަުރދަކު އަނެކަދުހިނ

މަީކ ިއފިކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކަކު އާއްމު ފަރުދަކާ ދިމާއަށް ކިޔަޓަށްގެންނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މެޖިސްޓްރޭއަދި މުޚާޠަބުކޮ

 ކުވާއާ އެހެންކަމުން، މި ޝަ ؛އް ކަމާއިވޭނެ ކަމެފު ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެނޑާ ޚިލާފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިްނގަ

ްޓ ޓްރޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްގދ. ތިނަކޮށް ބަލާއިރު، ތަހުގީގު ކޮމިީޓގެ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްގުިޅގެން 

ތައުދީބީ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުްނ ކުރި ގުޅަފައިވާ މި ޝަުކވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ތަހުގީ ށަހަގެ މައްޗަްށ ހުއިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ނިންމިއެވެ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ަވނަ ދުވަހު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  2013އެޕްރީލު  29ނޑު އަެނއްާކވެސް ދަންނަާވނަން، ައުޅގަ ޢާއްމު.އްޔާ އަމީންޝުކުރި

ވަރީ ޖަނަ 31ުގކޮށް ނިންމުނީ ގައި ތަހުގީ 2013ސެޕްޓެންބަރު  4ން ނިންމުނީ  ޝަކުވާ ތަހުގީގުކުރަފޯމުން ހުށަހެޅުނު

 އެ ނިންމުން ޖުޑީޝަލް  މެ އެ ިއއްެވވީ ެއ ތަހުގީުގގެ ރިޕޯުޓގެ ނިންުމން.ދެން އްމުވަނަ ދުވަހު. އަމީންޢާ 2019

 ޖުޑީޝަލް ށް. ފޮނުވީމާ،  ސަރވިސް ކޮިމޝަނަޖުޑީޝަލްން މި ފޮުނވަނީ ދެީގގު ކޮމިޓީން ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ތަހު 

މަށް ނުވަަތ ިއގަތުން ަފނޑިޔާރުމަނިކުފާނު އަރިހުން އެދެނީ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެަވޑަސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ގައި ވާެނ، ފުޅުންގެ ޕޯޓަލުބޭ . ތި އްދަތެއް ދީފަދުވަުހގެ މު 30، މަށްޖަވާބުދާީރވެަވޑަިއގަތު ަޑއިގެންހާޒިރުެވވަ
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އިވާ ިސޓީފުޅެއް. އެ ސިީޓ، ިލޔުމުން ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގެންފަ ގެ އަމިއްލަ އަތުފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު، ސީދާ ެއ މަނިކުފާނު

ފަރާތުން އަނެއްކާ ިމ ޝަނަށް ލިބުމުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ ލް ސަރވިސް ޮކމިސް ޖުޑީޝައަނެއްާކވެ  ވާބުދާރީވުންއެ ޖަ

މުން، ލީގަްލ އޮފިސަރު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް. ޖަވާބުދާީރވުގު ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރު . އެ ިރޕޯޓަކީ، ތަހުގީ އް އެކުަލވައިލަނީ ރިޕޯޓެ

ލީހަށް ުޑ، އަމީންޢާއްުމގެ އަރިހުން މި މަޖިގަނން އަޅުއެހެންވީމާ، ލީގަލް އޮފިސަުރ ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުގެ ނިންމު 

 އިްއވައިެދއްވުން އެދެން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޫދ ގދ. ތިނަ،  ގުިޅގެންގެ ރިޯޕޓާކަށް ބަާލއިރު، ތަހުގީގު ނިމުނު ގޮތުތައިސްވެ ފާހަަގކުެރވުނު ނުކުތާނިންމުން. 

ީވ ނަމަވެސް، ގާނޫނީ ގޮތުން ާވއަށް އިންކާރުކޮށްަފއިޝަކުޝީދު، އިބްރާހީމް ރަޓް ޓްރޭމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސް

ޢީ މިންގަނޑަށް ޝަރް ްތކޮށްފަިއވަނީރިޢާޔަމުގައ ވުމާއި، މި ޝަުކާވ ނިންމުހެްއކެްއ ދައްކާފައިނު  ރުގެ ރިޢާޔަތްކުރެޭވވަ

އެގޮތުްނ ، އިވާ ކަާމއި ދީފަކިބަސްކަމަށް ހެއެ ދެ ފަރާތެއް  ދަށުންާވގައި ބުނާ މައުޟޫުޢގެމި ޝަކު ނދު، ކަމުގައި ވީހި

ަގއި ވަކި ގޮަތކަށް ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮްނނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމުަގިއ  ތެރޭގެ ސުޫލކަކީ ވަކި ހުދޫދެއްގެފަނޑިޔާރު

މާއަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިްނަގނޑުަގއި ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ ހިނދު، އެްއވެސް އާއްމު ފަރުދަުކ ވެސް އަެނކާއާ ދި

ަފދަ ގޮތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ށްގެންނުވާނޭ ތަކެއް، އަދި މުޚާޠަބުކޮތުރު ބަސްބޭއަދަީބ އަދި ހުގެންނުވާނޭ ށްމުޚާޠަބުކޮ

އެ ކަމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކަމަށް ނަމަ، ވާ ށް ކިަޔިއފިކަމުގައިއާއްމު ފަރުދަކާ ދިމާއަ

 ބެހޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް މެޖިސްްޓރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދާކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ. ތިނަދޫ ، ބެލެވޭނެކަމާއި

ޖަނަވަީރ  D-DC36/TF6/2019/3 (31ބަރު ގީގުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު، ނަންކޮމިޝަނުން ތަހު

 ނެްއ އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.ބަރު ތަހުގީގު ރިޯޕޓަށް ބަދަލެއް ގެންނާނެ ތަ( ނަނ2019ް

 

 ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

 ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ؛ޖޫންގައި  12 ށް ލިބުމުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ އާދެ، ެއ ނިންމުން

ެގ އެ ކޮިމޝަނުން މިހާރު އެ އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ،ބައްދަލުވެ ވަނަ އަހަރު. ޮކމިޝަން 2019އެއީ 

އެދެނީ މިދެންނެވި ުޑ، އަމީންޢާއްުމެގ އަރިހުން ގަނއަޅުތެއް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި. މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ

  ކިޔާލަދެއްވުަމށް.، ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި ވެސް ވާނެ. އަމީންޢާްއމު އެ ނިންމުން ނިންމުން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ވަކިކުރުމަށް  ެގ ވަޒީާފއިންޔާރުކަމު ފަނޑިދު، އިބްރާީހމް ރަޝީްޓ ޓްރޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްގދ. ތިނަ

 އިބްރާހީމް ރަޝީދާޓް ޓްރޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެިޖސްގދ. ތިނަ ށް ނިންމުން.މަށަހެޅުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހު

 ބަރު ނަންހުށަހެޅުނު ކޮިމޝަނަށް  ފަހު ގީގުކުރުމަށްތަހު   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް   ޖުޑީޝަލް    ންބެހޭ ގޮތު

D-DC36/TF6/2019/3 (31  ީ2019ޖަަނވަރ)ެޝަުކާވ ، ކޮމިޝަނުން ބަލަިއގަތުމަށް ނިންމައި ތަުހީގގު ރިޕޯޓް ގ

 އެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ުދވަހުގެ ފުރުޞަުތގައި  30ުނގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ދެވުުނ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާރަށް ގާނޫ

 D-DC36/TF6/2019/3 (31 ބަރު ނަން  ހުށަހެޅުނު،ށް ގަިއވާ ކަްނތައްތަކަށް ބަލައި، ކޮމިޝަނަދެއްވާފަިއވާ ޖަވާބު 

ދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ. ތިނަނެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، ބަދަލެއް ގެންނާނެ ތަ  ތަހުީގގު ރިޕޯޓަށް ގެ(2019ޖަނަވަރީ 

ނު(ގެ ރުންގެ ގާނޫޔާ)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑި 2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު މެދު،  އިބްރާހީމް ރަޝީދާޓް ޓްރޭކޯޓުގެ މެޖިސް

ޔާރު ަވޒީފާއިން ވަިކކުުރމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަުމގަިއވާ، ފަނޑިބީ ފިޔަަވޅު)ބ(ގަިއާވ ތައުދީ  މާއްާދގެވަނަ 37

ވީ ބުދަ  2019ޖޫން  12، 1440 ަޝއްވާލް  9ޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ. ިމ ނިންމުން ނިންމާފައިވަީނ، ހުށަހެ

 9ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގިއ ބައިވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި  2019/33ބަރު ންޝަންގެ ނަދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި

މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. މި  8ފިޔަވައި ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  ސަތުޔާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ރި

ްޛ ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް، ތާއުސްންމުމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންނަކީ، ރައީސް މުޙައްަމދު ނަޝީދު، އަލްނި

އަލްއުސްާތޛް މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު، އަލްުއސްތާޛާ ޙިާސން ޙުސައިން، އަްލއުސްތާްޛ ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު، 

ޢަރީފް؛ هللا އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީާފ ޤާސިމް. ޢަބްދު، ހީމް ރިފްޢަތުސްތާްޛ އިބްރާއުއަލްއުސްާތޛް މަސްތޫރު ޙުްސނީ، އަލް 

 .ރައީސްންގެ ކޮމިޝަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖޫން ވަނަ ުދވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ  23ވަނީ، އަދު މި އެ ނިންމުމަށްފަހުގައި ދެން މި ޢާއްމު.އްާޔ އަމީންޝުކުރި

 މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު ގޮތެއް   މަޖިލީހަށް މިދެންނެވި ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނުކޮމިޝަނުގެ އަމީންޢާއްމު މި އިްއޒަތްތެރި

ޖުޑީޝަލް އަމީންޢާއްމު އަިރހުން މި އެދެނީ،  ޑުނަށް ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އަޅުގަނނިންމައިދިނުމަށް އެދި މި ތަ 

 މަޖިލީހަށް އިއްވަަވއިދެްއވުމަްށ. ގެ ސިޓީ މި ިއއްޒަތްތެރި ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ އަމީްނޢާއްމު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ގދ.  ށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.ގެ އަރިހަށް، ވެދުން ސަލާމަދުސް މުޙައްމަދު ނަޝީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ރައީ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2010/13ގާނޫނު ނަންަބރު މެދު،  އިބްރާހީމް ަރޝީދާޓް ޓްރޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ މެޖިސްތިނަ

 ކަމުަގއިާވ،ބީ ފިޔަވަޅު  ތައުދީ)ބ(ގަިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ 39 ރުގެހާވަނަ މާއްާދ، މ36ިކުީރގެ  ރުންގެ ގާނޫނު(ގެޔާފަނޑި
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އިބްރާހީމް ، އަލްފާޟިލް ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ އުސޫުލނ22ްފަނޑިޔާރު މަޤާމު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެ ގާނޫނުގެ 

ރު  ކޮމިޝަންގެ ނަންބަ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މި، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ރަޝީދު

JSC-B-CB/19/116 (12  ްނިންމުމުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަްނ ތަނ2019ްޖޫނ )ިތިަޔ  ފީޒުކުރުމަށްޓަކައ

ޖަނަވަީރ  D-DC36/TF6/2019/3 (31 ބަރުމަޖިލީހަށް ފޮނުވީމެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރި ކޮމިޓީގެ ނަން

ށް ދެވުނު ރައްދުވާ ފަނިޑޔާރަ ވުމަށް މައްސަލަ ޓަްށ ޖަވާބުދާރިގެ ކޮޕީއަާކއި، ކޮމިޓީެގ ރިޕޯތަހުީގގު ރިޕޯޓު  ގެ (2019

ރު ކޮމިޝަްނގެ ނަންބަ ޕީައކާއި،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަިއގެ ކޮވުމުން  ފަނޑިޔާރު ޖަާވބުދާރީފުރުޞަތުގައި

JSC-B-CB/19/116 (12  ްނިންމުމ2019ުޖޫނ ) ައާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ލަގެ ޮކޕީއެްއގެ އިތުރުން، މި މައްސ

 23، 1440 ޝަްއވާލް 20ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިާރމް ގަބޫލުކުރެއްވުން އެދެެމވެ.  އާެއކުޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ މި ސިޓީލި

 ތާ ހަވާުލވެ ހުރި.. ޚާދިމުކުމް، ޙަަސން ޒަހީން. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔ2019ަޖޫން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލަ މި އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ސާފުވާނެ. މި ތި  ހިތުން ނޑުގަައޅު ޢާއްމު.އްޔާ އަމީންޝުކުރި

 ރުންނަށް ނިންމެވިދާނެ . އިްއޒަތްތެރި ެމންބަ، ެއވާ ތަރުތީުބ، ެއވާ ިއޖުރާއަތުތައްމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް 

ނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަިދ ވިދާށް ދެމި މައްސަލައާިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަ ށްބޭފުޅުންނަމިހިސާބުން ތި 

ވަނަ ދުވަހު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެަބއޮތް  2017އެޕްރީލު  23 އެބަޖެހޭ ދަންނަވަންއަޅުގަނޑު 

އެއީ ަވޒީރުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޙުކުމް އިްއެވވީ. ތުން ޙުކުމެއް އިްއވަވާފަ. ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމާ ުގޭޅ ގޮ

ޓުގެ މި ޙުކުުމގައި އެަބވޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ީމގެ ނިޑޔާރުންނާ ގުޅޭ ވާހަކަތަެކއް ސުޕްރީމް ކޯުރގައި ފަްއވެިވއިއި

ދެ ޖަލްސާ ކުރީގަިއ، ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑު އިއްތިފާޤަކުން ފާްސކުރެްއވި، ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ 

ނީ އިންތަުކގެ ތެޭރގަިއ ބޭފުޅުން އިލްތިމާސްކުރެްއވި، އެ ޯކޓުެގ ގާނޫތި އަމުރުތަކަށް އިހުތިރާމުކުރަމުްނ އަދި އެ ކޯޓަށް 

ޓުން ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާތީވެ، ައޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް. ފަނިޑޔާރުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ސުޕްރީމް ކޯ

ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ށް.  ކަމަމް ގެނެސްދޭންޖެހޭދެކެނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ނިންމުމުގެ ޙުކު

މުން، އަުޅގަނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދޭނަން، ސުޕްރީމް ެގ ފަހުގެ ނިންމުމަކީ. އެހެންކަ މި މަޖިލީހުމުން، އެއީނިން

  އިދެްއވުމަށް.. ޙުކުމް އިްއވަވަ ނިންމުްނ އިްއވަަވއިދެްއވުމަށްޙުކުމުގެ ަވނަ ދުވަހުގެ  2017އެޕްރީލު  23ޓުގެ ކޯ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ، ދައުލަުތގެ ތިން  ،ރުމާއެކުގޮުތގެ މަތީން ހުއިސްވެ ބަޔާްނވެދިޔަ ސަބަބުަތއް އެ

އިުމކުރުމުގެ ބާރާ؛ މި ތިންބާރުެގ ކަމުގަިއވާ، ވެރިކަން ހިންގުުމގެ ބާާރއި، ގާނޫނުހެދުމުގެ ާބރާއި، ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާ
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ހުދޫދު ކަނޑައެިޅ، ަދއުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެިއން އެއްެވސް ބާރެއް އަެނއް ގެ ތަކުއިޚްތިޔާރު އޫލިއްޔަތުަތކާއި ސްމަ

ޗަށް ނުފޫޒު ގެ މައް ، އެއްބާރުން ައނެއް ބާރު، ހުދޫދުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާިއ، އިޚްތިޔާރުތަާކއިބާރެ

ރުތަުކގެ މެދުަގއި ބާވާޖިބުތައް ވަިކކުރެވި،  ސްޫއލިއްޔަތުތަާކއިމަ ރެއްގެ ވެސް، ޮކންމެ ބާކަށްތަރުވޭ ފަދަ ގޮނުފޯ

 ވަނަ 6ާއއި، ވަނަ ާމއްދާ 5ހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ ަދއުލަތެއްކަން ިދވެވާ ކުެރވިފައި ޤާއިމުއިންފާރު 

އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ އޮންނަ ހިނދު،  ވަނަ މާއްާދއިން ރަނގަޅަށް އެނގެން 8 ،ވަނަ މާއްދާާއއި 7މާއްދާއާިއ، 

ނުތަކުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭަގިއ ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ާގނޫބާރު ލަތުެގ އެއް ބާރުން އަެނއްއުދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ދަ 

 ކަން ިރޔާސީ ނިޒާމުގެ ަމއްަޗއްއިމުކުރެވިަފއިނީ، ގެ ނިޒާމު ޤާރަވެރިވުމުެގ އުސޫލު ުނވަަތ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްފާ

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ ާމއްދާ 101ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ދިވެ އެނގެން އޮންނަ ހިނދު، 

ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަިކުކރުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަާތއި، 

މާއްދާާއއި، ވަނަ 187މާްއދާއާއި، ވަނަ 177ށ(ާއއި، މާްއދާގެ )ވަނަ 154އި، ދާއާަވނަ މާއ100ްޤާނޫނުއަސާީސގެ އަދި 

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާ 228ވަނަ މާްއދާއާއި، އަދި 218ަވނަ މާއްދާއާއި، 207ވަނަ މާއްދާާއއި، 197

ަގއި ގެ ޖަލްސާއަކަށް ާހޒިރުެވ ވޯޓު ނުވަަތ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުޣްލަބިއްޔަަތކުން އައްަޞ ޚާޖުމުލަ މެންބަރުންގެ 

 ލަބިްއޔަތަކުން ފާސްކުރުމުން، އެ ލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އެ މެންބަުރންގެ ަވކި ޚާްއޞަ އަޣްބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣް

ރާއަތުތައް ވޭ ޮގތަށް އޮންނަ އިޖު، އެ ފަރާތްތަުކގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެ އްާވ ފަރާތްތަެވގެން މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާން

ެއއްގޮްތާވ ަގވާއިުދތަކާއި ހަމަތަކާ ްސެގ ންެގ މަޖިލީހުން ހިންގާންވާނީ އިްސވެ ަބޔާންވެދިަޔ، ިޑއު ޕްރޮސެޔިތުރައް

ގެ އިމުކުރުމުގެ ބާރު ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާ ބާރާއިލުން، ވެރިކަްނ ހިންގުމުގެ ގޮތުގެ މަތީން ހިންގާ އިމްޕީްޗމަންޓެއްގެ އުސޫ

ެއޅުމެއް ނެތި، ދައުލަތުެގ ތިްނ ބާރުގެ ތެެރއިން ކޮންެމ ކަށް ހުރަސްޚްތިޔާރުތަ ބާރުތަާކއި، އިކާިއ، ސްއޫލިއްޔަތުތަ މަ

ގެންދިއުްނ ބާރަާކ ހަވާލުވެފަިއވާ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ެއްއވެސް ނުފޫޒަާކ ނުލައި އަދާކުރަމުން ން ވެސް އެ ބާރަކު

ކުގެ މެދުަގއި ވަދެ، ބާރުތަރެައށް ބާރުން އަނެއް ބާރުގެ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮެތއް މަތީން، އަދި އެ

ނުގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ގޮްސ، އެ ބާރުތަކުގެ މުސްތަޤިއްުލކަން  ހަނައަޅައި ރީ އިްނތައް ފަޤާއިމުވެފަިއވާ ދުސްތޫ

މުމެއްގެ ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބުެނވިދިޔަ މާއްދާތަުކގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިން ވާތީ

ނޫނުތަުކެގ ާއއި ގާހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީދިވެ، އެ ނިންމުމަކާ މެދު ނީ ވާކަން ބިނާެވގެންސައްޙަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުަމށްފަހުގައި ކަމަށާއި، މިއަދު ހިރާއްޖޭގެ ދިވެބެލެނިވެރިޔާގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ލަތެއްގައި ވެސް އަިދ ހުރިހާ ހާވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  22ގެ ވަަނ އަހަރުގެ މެއި މަހު 2017މީލާދީ ސަނަތުން 

ވާނީ މި ކުރާންބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދިވެހުރިހާ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ވެްސ 

ހިރާއްޭޖގެ ިދވެ ކަނޑައަަޅއި، ކަނަޑއެޅިގެން ބަޔާންެވގެންވާ އަޙްކާމުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށް ޤަޟިއްާޔގައި 

ލެނިވެރިކަުމެގ ާއއި ާގނޫނުތަކުގެ ބެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީދިވެސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންާވ، 
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ހިރާއްޭޖެގ ދިވެ)ނ(ގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ަވނަ މާއްދާގ145ެއާިއ، ވަނަ މާއްދާ  144 ޤާނޫނުއަސާީސގެިއ، މައްޗަށާ

ހިރާއްޭޖގެ ދިވެމެހައި ފަރާތްަތކަށް އަންަގއި ާށއި، ދައުލަތުގެ އެންށާއި، ަދއުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކަމަޖިލީހަ ރައްޔިތުންގެ

 މްކޮށް، ައމުރުކޮށްފީމެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ިއއްތިފާޤުން ޙުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާރު ބަހުސްގެ ވަގުުތ ޑު މިކަމަށް ައޅުގަނޑު މި ެދކެނީ. ައޅުގަނމެންބަރުންނަށް ސާފުވެަވޑަިއގެންފި  އިްއޒަތްތެރި

މައްސަލަ އެ ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވ ހުޅުވަން މިހާރު މި ގަސްތުކުރަނީ، އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ހުށަހެޅި 

ށް ތެރެއަ ލައިގެނާއި އަދި އިތުރަށް ބައްލަވަިއގެން ވެްސ، ހޯއްދަވަިއގެން ވެސް މި މައްސަންބަރުންމެ

ވެެދވަަޑއިަގތުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް. ިމއީ ވަރަށް ޮބުޑ  ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން ވަން؛ންނަދެަވޑަިއގަވެ

ނޑިޔާރުން ވަކިކުރުަމށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަވެހިރާއްމައްސަލަެއއް. މި ދި

ެކއް ވަރަށް ގެ އިޖުރާއަތުތަވަނަ އަހަރު މަތިކުރީ. ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުުރމު 2008، ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ޔާރު ވަކިުކރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާފުވީ، މި ފަނޑިކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަގައިމު ވެސް ފުރިހަމައަށް އޮތް

ތުަތކުން. އިާވ އިޖުރާއަހަމައަށް ހިްނގަވާފަ އާ 19، 18، 17، 16، 15، 14، 2013ން މިދިޔަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ، އެ އިޖުރާއަތުތަްއ ނިންމައި މި ތަނުަގއި، މި ތަޅުަމށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ.މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ

ޑަށް ދެންމެ އަމީންޢާއްމު އެ ނެއްކާ ބުނާ ކަމަށް އަޅުގަނޭއަގއި އަ މް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް. ުރގައި މި ވަނީ ސުޕްރީއިވާ

މް ކޯޓުެގ ން ވަިކކުރާނީ. އަުޅގަނޑުމެން ސުޕްރީކުން ސާުފަވނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ ފަނޑިޔާރުވިދާޅުވި އެްއޗަ

ގެ ިއޚްތިޞާޞުން، މަސައްކަުތެގ ، އެ ކޯޓު އެ ކޯޓަށް އިލްތިމާްސކޮށްފައި ެވއްޖެނިންމުންތަކަށް އިހުތިރާމުކުރަމުން އަދި

ރަތަމަ ހުޅުވައިާލ ަގތުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ އެންމެ ފުވުމަށް، އެހެން އިދާރާަތކުގެ މަަސއްކަތަށް އަަރއިނުރުނުބޭ

 2، ށް ނެގުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ަވރަށް ސާފުކޮށް ބުނަނީކަމަބަހުސަކީ، ފަނޑިޔާރުމަނިކުާފނުގެ އިތުބާރު ނެތް

، ޖޭ.އެސް.ީސގެ ވޯޓުލާ ގަީޑގައި ވޯޓުލީާމ ނިމުނީއޭ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނަނީށްފަިއ، އް ކޮގަިޑއިރުގެ ބަހުސެ 

، ން ނިމޭ ގޮތްވޯޓުިދނީމާ، އެ ވޯޓުން، ދެ ގަޑިިއރުގެ ބަހުސެއް ކޮށްފައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް މަޖިލީހަށް ލިބުމު 

ށް މި ސާފުކޮށްދިނީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިޖުރާއަތުަތއް ޑު ތިބޭފުޅުންނައެއީ ނިންމުމޭ. އަޅުގަނ

ނެ ގޮތަާކ މާ، މިހާރު މި ބަހުސްގެ ވަުގތު މި ހުޅުވައިލަނީ، މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާވީ ގެންގޮސްަފއިވާ ގޮތް. އެހެން

ހާމަކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވައިލާ ބަހުސްގެ ަވގުތު. މި ބަހުްސެގ ންނަާވ ގޮެތއް ފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަބޭގުޅޭ ގޮތުން ތި 

 އެނގުން ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ގެ ޚިޔާލު އޮތް ގޮތް، މީަގއި މެންބަރުންވުރެ ިޑއަކަށް ކަނަޑއެޅުމަށްވަގުުތ ަވކި ގަ

ހުޅުވިފަ. އަޅުަގނޑު މިހެން ދެންނެވިޔަސް، މި ވަނީ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ވަނީ ބަހުސްގެ ވަުގތު ބޭނުންތެރި. 

 ަގއި ވޯޓުދޭ 1:30ހުގައި އެއް ގޮތަކީ، ވަންދެން ކުރިއަްށގެންދާނަން. އެއަށްފަ 10:30އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސް 
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ލަ ޑިޔާރުމަނިކުފާނުގެ މަްއސަ ދިނުމަށްފަހުގައި ަފނދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވޯެޓއްވަގުުތަގއި ައޅުގަނޑުމެން ެދން ހަ

ށް އަުޅގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މަރަދޫ . ދެން އޮްތ ގޮތަކީ، ތިޔަ ބޭފުޅުން ިނންމެވި ގޮތަކަކުރިއަްށގެންދިއުން

 ރީފް. ހީމް ޝަ އިބްރާންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ންބަރު އިބްރާމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ

ންމެއަުކ، އަމީންޢާއްމު ިއއްަވވައިފި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން. ތްތެރި ަރއީސް. ދާދި ދެާޔ ިއއްޒަޝުކުރިއް

ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ވެސް  އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ މަތީ ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ވެސް

ގެ ސުޕްރީމް ބާރަކީ. ޔާެއއް ވެސް ނޫން. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދި ނޫން، އަ

 )ށ(ަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު ވަރށް ސާފުކޮްށ، ވަަނ މާއްދާގ157ެގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޫުނއަސާީސާއ ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާނިންމެވުން ނިންމެވި . ޤާްށފައި އެބައޮތްބަޔާންކޮ ރާތުންޙަ އިބާޞަރީ

ދާނެ. ވަޒީރުން މަޤާމުްނ ނު ެވގެނެއްޖުރާއަތްތަްއ ބަދަލުނަމަވެސް، ހަމަ އެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އި

ލާފަކަށް ުޙކުެމއް ކުރުމުގެ ބާެރއް އެްއވެްސ ނޫނުއަސާސީއާ ޚި ޤާގައިޑިޔާރުްނ މަޤާމުން ދުރުކުރުމުދުރުކުރުމާއި އަދި ފަނ

ުޖީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަ. ޔާރުެގއެްއގެ އިޚްތިާޞޞްގެ ތެރެައކު ނޯންނާނެފަނޑި

. ތިރީގައިވާ ކޮށްފައި މި އޮތީ މިހެންވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ަގއި ބަޔާނ159ްމަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާްނކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޔަންކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން. އްަތކާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހެދުން. ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމާއި ޢައްތަންވާ ކަންބަޔާންެވގެ

ޝަންގެ ރަސްމީ ާވޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫީކ މިންަގނޑު. ކޮމި

ކޯޓުތަާކ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުަގއި ކަންަތއްތަްއ ހިންގުމުަގއްާޔއި، ޤާއިމުކުރުމުެގ އިންޞާުފ . ޢަދުލުތައްތައްކަން

 ނުއަސާސީާއއި ، ޤާނޫލަފާދިނުން. މަތީގައި ބަޔާންވެދިަޔ ގޮތުން ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްރައީ

ެއ  ،އުފުލާ ޝަކުވާަތއް ބެލުމާއި މެދު ފަނޑިޔާރުންނާދިއަ  .ހަވާލުުކރެވޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކޮމިޝަނާ ންގާނޫނު

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޅަވަކިކުރުމަށް ހުށަހަ މީހުންވަިކކުރަންޖެހޭ  މުންޤާމަ ،ފިޔަވަުޅތައް އެޅުމާއި ފަރާތްތަކާ އަޅަންޖެހޭ 

 އެހެން ފިޔަަވއިފަނޑިޔާރުން  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުށް ހުށަހެޅުމާއި، ުކރުމަވަކި ންމުޤާމަ އެފަދަ މީހުން

 އްޔަންކުރުުމަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢަ  ،މާއިމުެގ ކުިރއެރުން ދިނުޤާމަ .އްޔަްނކުރުމާއިޢަފަނޑިޔާރުން ހުރިހާ 

މައްސަލަތަކަށް ށަހެޅިފައި އޮތް  ހުށްތަނަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި . އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،ދިނުންާއއި ލަފާމަޝްވަރާ

ނޫނުައސާސީާއއި ޤާިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއކު ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން އިންސާފުެވރިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާޖުޑީ ،ބަލާއިރު

 ންކުރެވޭ ވަރަށް މަސަްއކަތްކޮށްފައި ޤީަކން މި މަޖިލީހަށް ޔަވާފުރިހަމަ އް ތައަތްގާނޫނުތަކުން ބަޔާންކުާރ ހުރިހާ އިޖުރާ

 ،އް ދީޤެއްޙަހާ ދޭންޖެހޭ ހުރި ށް އިބްރާހީމް ރަޝީދަ މެޖިސްޓްރޭޓް ށްފައި؛ރިހަމަކޮފު ތައް ބަރާބަރަށްއަތް. އިޖުރާ އެބަވޭ

ހުށަހެޅި  ޖޭ.އެސް.ސީން ،އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އޮތްކަން. އިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައަތްތަށް އިޖުރާގޮ ގާނޫނުަގއި އޮތް
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ނެތް ަޝކުާވއެއް.  އިށަހަޅަން. އާދެ، މީގަމުން އޭނާ ވަިކކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަނޑު އެ ގޮތަށް ހުޤާގޮތަށް މި މަ

ގާނޫނީ ބާެރްއ   ލިބިފައިވާށްނޫނުއަސާސީން މި މަޖިލީހަޤާމަޖިލީހުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެވޭނެ.  މި މަޖިލީހަށް މި

ޙުކުެމްއ ކުރުމުގެ އެްއވެސް ބާެރއް  ،ޓަކައި ޝަރީޢަތެއް ކުރުމުގެހަނިކުރުމަށް ؛ހަނިކުރުމުގެ، އުނިކުރުމުގެ 

ޚިލާފަށް ކަމެއް މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަމަށް ނޫނާ ެގއަކަށް ނޯންނާނެ. އެހެނެއްނޫން ގާގެ ެއްއވެސް ފަނޑިޔާރުދިވެހިރާއްޖޭ

ނަމަ  ނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުގެ މަްއސަލައެއް ޖެހިގެން އުޅޭޤާޕްރީމް ކޯޓަށް ކުެރވިދާނެ. ސުއްޔާ އެ ކަމަށް ޙުކުމްވެއްޖެ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ންމި މަޖިލީހު އިޝަނާށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޤަލަމުޠު ،. އެހެންނަމަވެސްވިދާނެއެކަމެއް ކުރެ 

މިއީ އިބްރާހީްމ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އެއާ ދޭތެރޭަގއި ޮގތެއް ކަނަޑއެޅިދާނެ. ކަމަށް ވަންޏާ ކޮށްފައި އޮތީ ނުބަިއކޮށް

ޝަލް ޖުޑީ ؛ހުށަހެޅި ކޯޓަށް މްޕްރީމި މައްސަލައަކީ ސު އި،ވެފަ  މައްސަލައަކީ ވަކި މައްސަަލއަކަށްމި ރަޝީދުގެ 

 ގެ މިއީ ވަކި ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް ވަންޏާ އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް  އިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ެއކަން ކޮށްފަ

މި ބާވަތުެގ މައްސަލައަކުން ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ނުބެލޭނެ ކަމަށް  ،ހެންނަމަވެސް. އެވީގޮތުަގއި ެއކަން ކުރަން

އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ  .. އެހެންނެއް ނޫންއެއް ނޭޅޭނެ ބްލޭންކެޓްކޮށެއް. މައްސަލައެއް ނުބެލޭނޭޓުން ކަނޑަޕްރީމް ކޯސު

ތުތަްއ ފުރިހަމަނުކޮށް އަ އޭާނގެ އިޖުރާޙައްޤަކަށް އުނިކަމެްއ ައއިްސެގން ނޫނިއްޔާ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން

މެދު  އެކަމާ ،ނަމައިފި ސަލަ ޖަްއސައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ުހށަހަޅައިބްރާހީމް ރަޝީދު ނުކުރާ ަކމެއްގެ މަްއޗަށް މައް 

ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ކުރެވިދާެނ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ފަނޑިޔާރުްނގެ 

މަޖިލީހަށް  ކޮށްގެން މިތައް ފުިރހަމައަތްެއއްގޮތަށް އިޖުރާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުްނ އެ ހުރިހާ ތަރުތީބުތަކާ ނޫނުތަކާގާ

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ފަރާތެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭ

 

 ހަަކދެއްކެވުން:ްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްރި ރައީްސ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މެޖިސްޓްރޭޓް  . ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެންކަތައް މިކަމުގައި ފުރިހަމަކުރެިވފައި ހުރިއަތް ޤީން އިޖުރާފުދޭވަރަކަށް ޔަ

މި ކަންކަމަކީ މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،ތްތެރިކަމާއި ައޚުލާޤާހާރާހީމް ޝަރީފުގެ ނަޒާއަލްފާޟިލް އިބް

ޅުގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސުޕްރީމް ކޯޓު ދޮށަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަ 

ތްތެރި ފަނޑިޔާރުެގެއއްަގއި ތިއްެބވުމަށް ހާޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ނަޒާޔިުތންނަށް ޢަދުލުއިންިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއް ،އެްއވެ

. ސުޕްރީމް ކޯޓުގަިއ ިއ ޖަހާފަލައިތްތެރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ވުމަށް އެތަނުަގއި އެްއވެ ކުރި އާދޭސް ވަނީ ބޮލަހާނަޒާ
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ދާވެގެން އުޅުނު ބައެއް ފަނޑިޔާރުްނ ނެތް ވިޔާނުތްތެރިަކން ހާތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޒާ

ތިމަންނާމެން ހިތުހުރި ގޮތެކޭ ހަދާނީ. އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހީވީ  ،ގެންދިޔައީރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖަހައި ބުނަމުން

 ،އަިނޔާވެ ެއއްޗެހިން  މުގުރާ ،ސްޕްރޭއާއިަރއްޔިތުން އަަބދުވެސް ެއްއވާނީ ސުޕްރީމް ޯކޓު ދޮށަށޭ. ޕެޕަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ެއްއވާނީ  ،ވެްސ ވިސްނާފައެއް ނެތްމީހުން ތިބޭނީއޭ. އެއްގޮަތކަށް ލެއްގައި އެހާއެފަދަ 

 .ިއއްާވނީ ޙުކުމްކަން. ބުނާނީ ބަްސކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މީހުންނަށް އެ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްކަން. އެްއވެ

އިން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް. ވަނަ މާއްދާ 154ނޫނުއަސާސީގެ ފަނޑިޔާރުން ވަިކކުރުމަކީ ޤާ 

ރި ރަީއސް، . ިއއްޒަތްތެކަމެއް ނޫން މިީއކީ އެްއވެސް ކަެމއް ކުރެޭވަކށް އޮތް ަގއި 2017ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ހާރު މިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފަނޑިާޔރުގޭަގއި ޕީޓަރނޯތު ބައިންދައިގެން ތިބެޭވކަށް ނެތް. މި

ރައްޔިތުންގެ  .ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ބާރުދީފަ މިހާރު މި .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ަބސް ބުނަން ފަށާފަ

ވަނީ  . ފަނޑިޔާރުގެ ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިވަދެފަވަނީ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން މި

. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ރައީސް ހަމަޖެހިލައިގެން މިހެން ތިބެވޭކަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފަކެތްމަދުވެ

މެދު ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެްއގެ  ބަލަކާދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ކަނ ،ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެން ދަންނަވަން

ތްތެރިކަން ކުޑަ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ހާހަޑިމުޑުދާރު ވަރަށް ނަޒާ ކީ ވަރަށްވާ ޢަމަލަ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ކުރައްވާަފއި މި

އެތަްއ ބައިވަރު މަރުތަކެްއގަިއ  ،ޙައްޤު ނުލިބި ،ފު ނުލިބިރަްއޔިތުން މިދަނީ އިންސާ ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ވާ ކިތަންމެ ންނުދަން ބޭ ހޯވަނީ މި އްޖޭގެ ވެިރކަމަށްގޮސްަފއިވާ ފަރާތްތަކަްށ އިންސާފު ނުލިބި. ދިވެހިރާ މަރުވެ

ޒަތްތެިރ . މި ިއއްުކރިމަތިވެފަ ވަނީ އެަތއް ދަްއޗަކާ  މަށް މިންގުއިންސާފެއް ނުލިބި. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަުރކާރު ހި

 އަޅުގަނޑު .. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްވެފަމަތިކުރި ވަނީ އެތައް ދަތިތަކަކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަށް މި

ާވ ކޮށްފައި  ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުންމަޔަކަށް އަޅުވަްނ ޖުޑީޢީ ނިޒާމު ހަޭޖގެ ޝަރުއްރާ މި ،ދަންނަވާނީ

، މަސައްކަތަކީ އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ޙައްޤު މަސަްއކަތެކޭ. އެތައް ބަިއވަރު ކަެމއް ޚުދު ފަނޑިޔާރަށް ވެސް މިކަމުން

މެންނަށް އަޅުގަނޑުން ތްކަނެފައި ކިއްޖަތެއް ދެފަދަ ޙުއް ވާމެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ވެސް މިކަމުން ބަރީޢަ 

ވަރަށް  އަުޅގަނޑުށް ޔަޤީން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައުޅގަނޑަނެތްކަން  ަފއިއި ވެސް ބަޔާންކުރެވިއްލަފުޅު ސިީޓގައަމި

 ،ަޓކީސްޓްރޭމި މެޖި .މި މި ފަނޑިޔާރަކީ ،އެކު މި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެންދަބުވެރިކަމާ އަ

ވަނަ މާއްދާއިން  154ގެ ސީއަސާނުނޫޤާހަށް ލިބިފައިވާ ލީ ޖިމެން މި މައަޅުގަނޑުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރަޝީދަކީ 

ިއ ފަމެދު ނެރެ ފާނެ ކަމަކާށް މެން ކޮޅުގަނޑުއަ  މީހެކޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މެން މި މަޖިލީހުންއަޅުގަނޑު

ން ކުރުމުގެ ބާރު މި މަޖިލީހަށް އޮންނާނީ މިކަރި ނުޖެހޭ. މި އިއްޒަތްތެށްމެން ބަލާކައަުޅގަނޑު ށް ޙުކުމަކަ އޮންނަ

ން ނެރޭ އެއްވެސް އެްއޗަކަްށ ކައްބިރުދަ ހަށްލީެމން މި މަޖި އަޅުގަނޑުހުގައި. ސުޕްރީމް ކޯޓުން  މަޖިލީމި ތީއޮ ންޑޭޓުމެ
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ގައި ެއއްެޗއް ދެންނެިވއްޖެ ކަމަްށ ތު މި ފުރުޞަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނެހޭޖެނުށްކަމެން ފަހަތަށް ޖެހޭ އަޅުގަނޑު

 ގެ ވާހަަކކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު  ،ލުކޮށްބޫގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖް. މޫސާ ސިރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޖް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާ

ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ގުިޅގެން ގދ. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމ މައްސަލައާ

 ،އިވަނީފަކޮށްންބަޔާ ންމުނިންމާލަ ،ންރާހީމް ރަޝީދު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީ ކުރުކޮށްލަމުބްމެޖިސްޓްރޭޓް އި

ރި ރައީސް، ދިވެހި ތްތެްއޒައިެއކު ދެންނެވީމޭ. ދަުބވެރިކަމާއަ އިންސާފު ހޯދައިދެއްވުން އެދި ވަރަށްށް އަޅުގަނޑަ

. ށޭއިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދެްއވާ ؛ދާ އާދޭހަކީ މިއީންމުރަކިބައިން އެދެމުންދާ އަދި ކު ގެަތކު އެންމެހައި ރައްޔިތުން ކޯޓު

ލިސް ހޮވިގެންދިޔައިރުަގިއ އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މި މަޖި ؛. ދިވެހި ރައްޔިތުންށޭދެްއވާކޮށްންނިވަކޯޓުތައް މި

ރައްޔިތުްނ އެންމެ ބޮޑަށް މި ބަދަލެއް  ،ދުވެސް ފާހަގަކުރާ ފަދައިންމެން ހަމަ އަބައަުޅގަނޑުުރގައި އިނިމިގެންދިޔަ

 ވެސް  ރަްއޔިތުން ،ގޮތަށް އެދޭނު މަނިކުފާޑިޔާރުނުމޭ. ފަނފު ހޯދައިދިސާންއިންސާފު ނުލިބުމޭ. އި ،ގެނައި ސަބަބަކީ 

މި މައްސަލައަށް ނުދޭ. މެންނަށް އިންާސފު ލިބިގެންދާ މަންޒަރެއް ެފނިގެންއަޅުގަނޑުތަުކން . ޯކޓުއިންސާފު ބޭނުންވޭ

ދުވަސް ހަރުއަ 6މަށް ށް ނިންމުއަމަހަ އަދާމި މައްސަލަ މި ،ށް ފާހަގަކުެރވެނީއަޅުގަނޑަބަލާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ވުރެ މާ ދިގު  ށްކައަހަރަކީ މައްސަލަެއއް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަ 6ރި ރަީއސް، ތެ. އިްއޒަތްނަގައިފިއޭ 

ނުދާ މަންޒަރު. ޚާއްަޞކޮްށ ފަންކްޝަންކުރަމުން ސް.ސީއެ ދިަޔއީ ޖޭ. މެންނަށް ފެނިގެން މިއަުޅގަނޑުއް. މުއްދަތެ

ބުނު ލި ،ޮކމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވި ްއވި އެކުލަވައިލެ  ލީހުގެމި މަޖި ، ކޮމިޓީއަށްޖުޑީޝަލް ން މެއަުޅގަނޑުން ޖޭ.އެސް.ސީ

 ކޮށްރަށް ސާފުވަތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަން ހުރަސްއަޅާ ފަރާ ޖޭ.ެއސް.ސީ ފަންކްޝަންކުރުމަށް ށް ބަލާއިރުގައިތަމަޢުލޫމާ

ހަމަ ވަރަށް  ނޑުއަުޅގަންމަވައިެދްއވީތީ މިއަުދ ނި މެންނަށް ސާފުވެގެންިދޔަ. މި ަމއްސަލަައޅުގަނޑުއެ ދުވަުހގަިއ 

ސް ކޮމިޝަުނގެ އެްނމެހައި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވިސަރ ދާ ޖުޑީޝަލް މި ގަމުންނޚާއްޞަ ޝުކުެރއް މިހާރު ހި

ކުރާ  ތި ހޯދުމަށް އްއެ އެްއގޮަތށް އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާުރގެ ހާ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫއަދާކުރަން ބޭނުންވޭ

ލާޞްތެރި ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިޚްއެންމެ ހަމަ ހިތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންބަރުންނަށް  މިހާރުގެސް.ީސގެ ށް ޖޭ.އެތައްކަސަމަ

މެދު  ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރަކާ  ާސސީ ވުޖޫދަށް އައިްސ މިއަދާ އަނޫނުރީޚީ ދުވަހެއް. ޤާިމއީ ތާ ރި ރަީއސް،ތެޒަތްއް އި

ށް ފޮނުވިފައެއް ނުވޭ. މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ލީހަ މަޖިށް މި ޔާރަކު ވަކިކުރުމަޑިާޚއްޞަކޮށް ފަނ ޅަން؛އަފިޔަވަޅު 

ިމ  ހަމަ ،ހަގަކުރި ފަދައިންތި ފާ ރި ރައީސް ތެތްރުން ވަކިކުުރމުގެ ބާރަކީ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަޔާބާރެއް ފަނޑި
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ން. ދަްއކަ ަތއްހަކަވާނުދާ މެން މި ެޖހެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރި ިވޔާއަުޅގަނޑުުރ ވެސް އިމައްސަލަިއގަިއ ވާހަކަަދއްކާ 

ސުޕްރީްމ  ވާ ބާރުގެ ތެެރއަށްދީފައި ން ކަނަޑއެިޅގެން މުޠުލަޤަށް މި މަޖިލީހަށް ސީމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާއަޅުގަނޑު

ޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެކަްނ ންމެން ހުއްުޓވަ އަުޅގަނޑު. ެއކަން ނެުނގަނެވޭކޯޓަށް އަަރއެއް

 ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ނޑިޔާރުެގއެްއ ރައްޔިތުންނަްށ ހޯދައިދިނުމަކީ ފަ ވެރިސާފުންއި ،ހުއްޓުަވއި

ފަނޑިޔާރަކީ ހަމަ ވަިކކުރަންޖެހޭ  މި ރަން.މަށް ތާއީދުކުޅުހުށަހެ ން މި ހުށަހަޅާފައިވާޖޭ.އެްސ.ސީ  ެވސް ހަމައަޅުގަނޑު

އަދި  ،ށަވަރުކޮށް ެގއިން އިންސާފު ލިޭބނެކަން ކަރުޔާ ފަނޑިނަށްރައްޔިތުން ،ޔާރެއް. އިްނސާފު ހޯދައިދިނުމަށްޑިފަނ

މީދެއް އިންސާފުވެިރ އްނަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތްވަރެްއ އަދި އު ންއްކަުތގަިއ ރަްއޔިތުސަުލވުމަށް މިުކރާ މަސިސާފަށް ވާއިން

ހަމަ ވަރަްށ  ނޑުއަުޅގަ، މާ . އެހެންވީމިގެންދިއުން މިއީރުެގއެއް ލިިބގެންދާނެކަން މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނި ޔާފަނޑި

 ބޮޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރު އަދާކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު

 

 ން:ކަދެްއެކވުހަވާهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ،ކަމަކީ  މެން މިއަުދ މި ކުރަނީ. ެއއްއަުޅގަނޑުކަމެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ މިއަދު  ަރީއސް. ތިން ޒަތްތެރިިއއް އްޔާ ޝުކުރި

 ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބަޔާްނކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ؛ތުތައް އަލާފަިއވާ އިޖުރާ އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ެގއްލުވަ 

އަހަރު  5މި ވޭތުވެިދޔަ  ތުަތއްއަގުޅޭ އިޖުރާ ފަިއވާ ނިާޒމެއްަގއި ގެން ވެކި ބާރުތައް ވަގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ އަިދ 

 .ބުރާ އެ ކަންކަން މި ރަނގަުޅކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނމެން އަލުން އައަޅުގަނޑުލާަފއިވަ ެގއްލުަވއިުލން އިވަލު އްގެ

ްއވެްސ އެ  ، ބުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނަ އަހަރު 2017 ،ސާފުކޮށް ވިދާުޅވިހެންރަށް ވަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް 

 ޚިލާފު  ސާސީއާއަގެން ޤާނޫނުމަޖިލީހުން ވަކިކުރުމުގައި ފަހުބަސް ބުނާނީ ތިމަންނާމެންނޭ. އެއީ ކަނޑައެޅި މީހަކު 

އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ކުރިން. ތިޖާޖުހުއި މެން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެްނ އެކަމާއަުޅގަނޑު އޭުރވެސް  .ކަމެއް

މެން އޮންނާނީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުންގެ މަޖިލީހުން ތުަގއި ރައްޔި 2019މާރިޗް މަހު  ،މަ މިއަހަރު ކުރީކޮޅުރައީސް، ހަ

މެންގެ ޑިފެންސް މިނިްސޓަރު އަލްުއސްތާޛާ މާރިާޔ އަުޅަގނޑުފައި އެ ނިންމުން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް. ށްފާސްކޮ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އޭރު މާ ލައެްއ މިތަނަށް ލީ ސް މައްސަނޯކޮންފިޑެން ،ގެ މައްސަލަެއއްއަޙްމަދުދީދީ

 ،ށް ތަގޮ . މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާނިންމުން އެހެނެއް ނޯންނާނޭ ޕްރީމް ކޯޓުގެސުމެން ފާސްކުރިން އަޅުގަނޑު

ރަްއޔިތުންެގ  ،ޔަސް ވި ންބަރެއްޔަސް އަދި ކެބިނެޓް މެވި އްސަާސގެ މީހެއްމުއަިމނިވަން  ،ސްޔަވި  ޔާެރއްއެއީ ފަނޑި

މެން އަުޅގަނޑުދު އަ، މިހެްނވީމާއެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނޑަެއޅިގެން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ބުނާނީބަސް މަޖިލީހުންނޭ
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ށް އަރިހަމަތުތަްއ ފުއަސީގެ އިޖުރާތަކުރާރުކުަރނީ އެ ބަސް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާމި  އަނެއްާކވެސް 

ކުރިްނ  ގެައޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މެން މި ނިންމަނީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުކުރާނެކަން ާކވެސް ފޮލޯއަނެއް

 ސް މިއިން އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ޖުޑީޝަްލ ސަރވި  ،ދެްއކެިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވެސް އެ ފާަހގަުކރެއްވިހެންވާހަކަފުޅު

އަހަރު ވަންދެން  6ނުވަތަ  ،ްނދެން މައްސަލައެއް ނުބަލައި އަހަރު ވަ 6ކޮމިޝަން ވެސް ހުއްޓިަފއި ޮއތް މިންވަރު. 

 ށް އަހަމަ ޖިލީހާަބއެްއގެ ބާރު ހިނާގވަރުން ަރއްޔިތުންެގ މަ ތިބި މައްސަލަެއއް ބަލާފައި އެކަަމކު ވެްސ އެތާނގައި

ތުތަްއ އައިޖުރާ މާތަން އޮތީން. އެއީ ބާުރަގދަ ބައެއްގެ ދަުށގައި އެ ތަންނުފޮނުފައި އޮތީ ވަރަށް ސާފު ކީއްެވގެންކަ

 ،މީހަގަކުރަން ބޭނުނިންމާލުމުގެ ުކރިން ފާ އަޅުގަނޑުމަަކށް ކަފޮލޯނުކުރެވިފައި އޮތީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ތިންވަނަ 

 މެންނަށް ދެއަުޅގަނޑުނުވީމާ ފޮ  ތަނަށް މަޖިލީހަށް މި ކަންކަން ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި ފަނޑިޔާރުގެ

އަދި  .ލަިއ ނިންމެން ވެސް އެބައޮތްޓުމެންނަށް ވޯއަޅުގަނޑުށް ރަރުން މިހާ. މިހާބައޮތް އެގޮތެއް ހެދެން

ވެސް  އި ޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮމިޝަނުންފަބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ގޮސްަފއި ފޮނުވާ މެންނަށް ކަމާއަޅުގަނޑު

އި ކޮމިޓީން ނބުރަން އަލުއަ ށްނަމެންއަޅުގަނޑުދެން  ،ފައިލާރަނގަަޅށް ފޮލޯކޮށްފައިތޯ ބަތުތައް އޮތީ އައިޖުރާ

ށް ވަރަްށ އަުޅގަނޑަނަށް ގޮތެއް ނިންމޭނެ. ެއކަމަކު، ންމެައޅުގަނޑު މަށް ގެނެސްފަިއ ވެްސ ޅުނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ތަ

ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ތިނަދޫ މެ ށް ވަރަށް ސާފު ގދ.އަޅުގަނޑަކަެމއް އެަބއޮތް.  ސާފު އެއް

ސް ން ޖުޑީޝަްލ ސަރވި ކަހުްނނަންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އްަގއިނުއަާސސީގަިއ ފަނޑިޔާރެ ރަޝީދު ޤާނޫއިބްރާހީމް 

ެއ  ރި ރައީްސ،ށް ވަރަށް ާސފު. އިްއޒަތްތެއަުޅގަނޑައޮތް ިލޔުންތަކުން  ވެްސ ފޮނުވާފައި މި މުކޮމިޝަނުން ހަމަގައި

ރަށުތެރޭގައި  ،ށް ފަޟީޙަތްކޮށްއަދިމާ  އަންހެނަކާށުތެރޭގައިރަވި ބޭފުޅެއްގެ މަޤާމެްއަގއި ހުންނެ އެވަރު ،ޑިޔާރުނފަ

ވޭ ޤާނޫނުައސާީސެގ ށް ހިއެއްނުކައަުޅގަނޑަ ޔާރުންނަކީ ޑިއެ ފާޑަށް އުޅޭ ފަނ ،އެހެން ،ޙަތްކޮށްއަންހެނުން ފަޟީ

ޒަތްތެިރ  ނެތް ިއއްން ހިނގާނެ ކަމެއްއި އަންެހނުން ފަޟީޙަތްކުރަމުރޭގަމެހެން ރަށުތެ. ކޮންއް ހަމަވާ މީހުންނޭތަޝަރުތު

މި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް  ،ވެސް މީނަގެ ގައިމުާސފު ހަމަ ވަރަށްށް ައޅުގަނޑަޓަކައި އެކަިނވެސް ރައީސް. ެއކަމަށް

 ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތް އްޔާނުވާކަން. ޝުކުރި ތުތައް ހަމަރުއިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ޝަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 !ކުރައްވާފުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޙސަން ލަޠީފް. މާބަރު. ހުރި ެމންތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. ރު ހުޅަނގު ވޭހެން !ކުރައްވާފުމާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް
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ަދއްކާ ވާހަަކއަކީ ހަމަެއކަނި  މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ަދއްކާ ވާހަކަައކީ އުސޫލެްއގެ  ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި ކޯޓެްއގެ މެޖިސްޓްރޭޓެްއގެ ަފނޑިޔާރެްއގެ ވާހަކަ ެއކަންޏެއް 

ދާފައި ހުރި އޭެގ ދަށުން ހަ ،ފަހަތުންގެއަދި އޭ  ،ގޮަތކަށް ކަެމއް ކުރަން ަބޔާންކޮށް ނޫުނއަސާީސގައި ަވކިޤާ ވާހަކަ.

ޕްރީމް ކޯޓުްނ ގޮތަކަށް ސު އެނޫން  ،ގާނޫނުތަކުަގއި ހަމަ ެއގޮތަށް އެ ޢަމަލުކުރަން ކަނޑަައޅާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތއިރު

ން ކަ ދައްކައެގޮތަށް އެކަން ުނކުރާނެކަމުގެ ވާހަ މި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތީމާއި، ކަމެއް ނިންމަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ 154ނޫުނއަސާީސގެ ޤާޒަތްތެރި ރައީސް، ހުރީ. އިއް  އަޅުގަނޑު ތެދުވެ މި

އޮތީ އެ  ކަމެއް އެ ހުރިހާ، ވެސް  ކަންކުރާނެ ުއސޫލު. އަދި އެ ހަމަތައް ،ނަމަ ވެއްޖެއެބައޮތް ފަނިޑޔާރަކު ަވކިކުަރން

ެވސް ހަމަ މި މާއްދާ  ާދގެ )ށ( ގައިވަނަ މާއް 22ންގެ ގާނޫނުގެ ފަނޑިޔާރުއެގޮތަށް  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ. ހަމަ

ތަެކއް ތްއައިޖުރާ ،ގޮތްތަެކއް ކުރާނެ އިތުރު ޕްރީމް ކޯަޓކަށް ެއކަންސު ،ތަކުރާރުކޮށްފައި އެބައޮތް. ިމހެން އޮްއވާ

ޕްރީމް ސު ،ދައްކާ ވާހަކަައކީ ށް މިތަކުރާުރކޮވަނީ. ައޅުގަނޑުމެން  ނޭޅޭނެ. އެީއ ގާޫނނު ހެދުން ކަމަށް އެ ކަނޑަެއއް

ކުރަނީ ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންނޭ. އެހެންވީމާ، މި ރައްޔިތުްނގެ  ނޫނޭ. އެކަން ތަނެއް  ނޫނު ހަދާކޯޓަކީ ގާ

 ،ންފަދައި ވިާދޅުވި އެهللا ދެންމެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު ،މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅިދާނެ

 ހަމައަކުންތޯ؟ އެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެކޮން  ؟ތޯ ީނ ކޮން އުސޫލަކުންތައް ގެންގުޅޭތްއަން އިޖުރާޖިލީހުމި މަ

 ،އެާއެއކީ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭނޫން. އަދި ހަމަ ކަމެއް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ެއީއކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާނެ

މީހުން ވަކިކުރާނެ ެއއް އުސޫެލްއ  އެ ،ތިބޭ މީހުން ،ވާ ބޭފުޅުންބައި ތިއްމުތަކުގަ ޤާދައުލަތުގެ އެިކއެކި މަ

ނޫނުއަާސސީަގިއ ޤާސް ވަނީ ވެ  ކުރާނެ ގޮތް ނޫން. އެކަން އިމުކޮށްދިނުމަކީ ެއއީކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަްސއޫލިްއޔަތެއްޤާ

ެޖހޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަވކިކުރަންކޮންމެހެން ފަނޑިޔާރުން  ތަށްގޮ ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، ަވީޒރުން ވަިކކުރާ

ގޮތް  ވެސް އަދި ެއއްެވްސ ގާނޫނެއްަގއި ވެސް ނެތް. ފަނޑިޔާރުން ވަިކކުރާނެނޫނުއަާސސީއަކު ޤާނެ ހަމައެއް ނިންމޭ

 މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު މި  ،ނޫނުއަސާސީާއއި އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު ޤާ

 ،ގޮތުން ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާޤާ. . އޭނާ ވަކިކުރުުމގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައްސަަލ ހުށަހެޅިފަްއގެ މަފަނޑިޔާރެ އޮތީ

މެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ހަމައެކަިނ  ވެސް  ޖެހޭ ކަެމއް ުކރާކަށް ނުވެސް  އިތުރު ެއްއވެސް

ވާކަްނ  ފަނޑިޔާރު ކޮށްފައި އް އެ މަލެޢަދަ ފަ ނުވާމަށް އެކަީށގެންޤާގަބޫލުކުެރވެންޖެހޭނީ އޭނާއަީކ އެ މަ

ގަބޫލުކުެރވޭ ހަމަތައް ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ގަބޫލުކުެރވެންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނަށް. 

ދެންމެ އަމީންޢާއްމު . އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގުކރެވެނީ ލާފައިގަާވއިދަކުން ވަނީ އެކުަލވަ  ،ގާނޫުނގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ

ތައް އެހެީރ ތްއަވާ ލިޔުންތަުކން އެ އިޖުރާއެކީަގއި އަދި ައޅުގަނޑުެމންގެ ޕޯޓަލުގައި   ކަންތައްތަކާ ުޅވި ހުރިހާއެވިދާ

އެ  އި،ވަގުތު ވޯެޓއް އަހަ  މަޖިލީހަށް ނިންމިދާނެ މި ފްލޯއިން މި  ގޮތަކީ މި ފުރިހަމަކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެއް

ެއއީ މި  ؛ތެއް މީގެތެރެއަށް ލަިއގެންއަނުވަތަ އަދި އިޖުރާ ،ތޯ ނިންމުންމުގައި ބަހަްއޓަން ފެނޭތޯ ނޫންޤާފަނޑިޔާރުގެ މަ
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ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ން އަދި އިތުރަށް އެބަހުރި ކޮމިޓީަތއް. އެހެންވީާމ، ެއއިން ކޮިމޓީއަކަށް ގެންގޮްސގެމަޖިލީހުގައި 

 މިދަންނަވާ ވާހަކަައީކ  އަޅުގަނޑުކަންކަން ނިންމާނީ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ފްލޯއަށް ގެނެސްގެން ވެސް ެއކަން

ނޫން. ވަރަށް  ކަމެއްނެ ބަސްުބނެވޭ އިއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ެއީއކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގޮތްކިޔަ ރަ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްއިްއޒަތްތެރި ރާގެ އިތުރު ދާހިތަދޫ އުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ތިނަދޫ މެޖިްސޓްރޭޓު ކޯުޓގެ މެޖިސްޓްރޭޓު  ގދ. ،ވާ ަމއްސަލައިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައި ޢަަލއިކުމް  އައްސަލާމް

ނޑިޔާރުންގެ ަވިކ ސާފު މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަ ައކީ ވަކިކުރުުމގެ މައްސަލަމުންޤާ ދު މައިބްރާހީމް ރަޝީ

ގޮަތކަށް އުޅެންޖެހޭނެ.  ހުންނަންޖެހޭނޭ. ރަށުތެރޭގައި ވަކި ލާޤުތަކެއް ޚްސުލޫކީ މިންގަނޑުތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ. ވަކި އަ

އަދި ރައްޔިތުްނނަށް ބަލައިނުގަނެވޭ ގޮތަށް  ،ިއވާޓިފައި އަުގެވއްފަނޑިޔާރުންނަކީ ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީގަ 

ެވސް  ަބޔާންކުަރނީ އެހެން. ގާނޫނުނޫނުއަސާީސގައި ވެސް ޤާޔަކަށް ެއއްގޮަތަކށްވެސް ވެގެންުނވާނެ. ޢަމަލުކުރާ ބަ

ޙަކޮްށ ކޮށް ޞަރީރަށް ސާފުދެން ކަންތައްތައް ކުރަްނވާ ގޮތް ވަ ،ނަމަ ބަޔާންކުރަނީ އެހެން. އަދި އެހެން ޢަމަލުނުކުރެވޭ

ގުޅިގެން ސުޕްރީމު ކޯޓުެގ  މި މައްސަލައާ .ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުަގިއ ލިޔެފައި އެބަވޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޤާ

މި  ،ނޫނުއަާސސީ އުފަންވި ފަހުންޤާމަތީން މި  ފަހަެރއްގެ އްގެ ވާހަކަ އެބަ ދެެކޭވ. ތަކުރާރުކޮށް އެަތއްޙުކުމެ

ލާަފއި ވަނީ އިނޫނުައސާސީ މުގުރަޤާއަދި މުޅި  ،ޖަމާކޮށް ިއ،ކޯޓުން ަނގަސުޕްރީމް   ބާރުަތއްނޫނުއަސާސީަގއި ހުރިޤާ

ގެ 2013 ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މަތީްނ.  ފަހަރެްއގެ ނޫން. އެތައް ހަމައެކަނި މި ޙުކުމަކުންނެއް 

ރީމް އިނގޭތޯ. އަދި ސުޕް ގާނޫނެއް އުފެްއދި އިނަމުގަ  ގެަލއިެނއްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގައިޑް އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި

 ؛ކަމެއް ތައްމިފަދަ އެ ،ކޯޓުން ކަނޑައެިޅގެން ނެތް ބާރެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުން ސަސްޕެންޑުކުރުމާ

ނިންމާ ގޮެތއް ނު މެންބަރަކު އެތައް ޒަމާންތަކެއް ަވންދެން ވަކި 12އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބަޔަށް ދާކަށެއް ލާަފއި ވެސް ބޭްއވި. އެއިއްޓުވަސް ހުޅި މަޖިލިމު

ނޫނުއަސާސީއާިއ ޤާރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބައެކޭ. ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ސާފު. ފަނޑިޔ142ާ

އިސްލާމީ ވާކަްނކަން ނިންމުމުގައި ވެސް ނު ގޮަތކަްށ ކަނޑައެޅިފައި ވަކިނުގައި ނޫގާ ާއއި ނޫނުއަސާސީޤާގާނޫނަށޭ. 

ނޫން  ުމޅި މާއްދާ ިކޔާކަށެއް  ދެ!އެކަެމއް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުްނ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. އާ ރީޢަތުގައިޝަ

ވަަނ  154އަކީ ކޮބަިއކަން ސެސް ޕްރޮއު ޑި  ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުްނ އެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި މިކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން އެ
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ވަަނ  149. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ލިބިގެންވާ ބާރު އޮތީ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެފަ ގައި މިމާއްދާ

ގޮތުަގިއ  ގެނޫނުއަސާީސގެ އެހެން މާްއދާއަކުން ލިބިގެްނވާ ބާރުަތއް މަސްއޫލިއްޔަެތއް ޤާޞަކޮްށ މާއްދާ އަދި ވަކިން ާޚއް

ގޮުތން އިްއޒަތްތެރި އެހެނިހެން  ވާއްދާަގއި ވަނަ މާ 154 )ބ(ަގިއ. ވަނަ މާއްދާގެ 149ވަނީ ވެސް  ވާހަކަ ދާކުރުމުގެއަ

. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަީކ ކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމޭނެމި މަޖިލީހުން މި ،ފަދައިން  ވެސް އެ ފާހަަގކުެރއްވި ބޭފުޅުން

އުފެދިފައި އެބަވޭ. ެއއީ ހާރު ޓީ މިކޮމިލް ޖުޑީޝަ ފޮނުވުމަށް.ސަލަ ށް މި މައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮމިީޓައށް އިތުރަ

ންމަންވީ. ތިޔަ ެވސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އަޅުގަނޑުމެްނ ގޮތެއް ނި ތައްތްއަމަޖިލީހުގެ އިޖުރާ

ށް ސުޕްރީމް ބަސްބުނެވޭކަމަތިން  ރެވު ނޫނުއަސާސީއަށްޤާނެތް.  ކޯޓެްއގެ ޙުކުމަކަށް ބަލަިއގެްނ ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް

ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުމުގެ . ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީޤާދި މި މަޖިލީހަކަށް ވެސް ނެތް. ވެސް އަ ކޯޓަކަށް

 ސާފު ޞަރީޙަ ބަހުން ލިޔެފައިވޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ޤާބާރު 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 . މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްިއއްޒަތްތެރި އިރާގެ ވޭރު ދާމެދުހެންރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ނޑުމެން ސް، އަުޅގަވެސް ތާރީޚީ ުދވަހެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ނޫން.  ކަެމއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ހަކު މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ ޔަޤީނުންމިިއން ދުވަ ،އުޅޭ ކަމަކީ ކުރަން މި

އުމު ހިންގުމުގެ ޤަ އަދި  އްވެސް ބޭނުްނވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްތަ  ގުތުވަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި 

މަތީން  ވާ ގޮުތގެސާީސގައި ނޫނުއަޤާނާޅާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަންކަން ން ހުރަސްމަސައްކަތްތަކަށް ސުޕްރީމް ޯކޓު

އްަގއި ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސުޕްރީމް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާނޭ. ގާނޫނުތަކުގެ ބެލެިނވެރި ފަާރތަކީ ފަހަރެ

 ވާ ގޮުތގެ ގާނޫުނގައި  ،ިޅފައިން ކަނޑައެނޫނުއަސާސީޤާކޯޓެއް ނޫން. ގާނޫނުތަުކގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް އެ އޮންނަނީ 

ިއަގއި ވާ ފަނިޑޔާުރ ވަިކކުރުމުގެ ަމއްސަލަކުރުމަށް. ާއދެ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައި ންމަތީން ކަންކަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ން ފޮުނވި ިލޔުންތަކުންވަރަށް ބަިއވަުރ ކަންތައްަތްއ ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖޭ.އެސް.ސީ

ފެނުމުން ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަަތކެްއ ން ފެންނuަވާހަކަތަކުންނާއި އަުޅގަނޑުމެްނ ޕޯޓަލއެ އަމީންޢާއްމުގެ  .އަުޑއިވުނު

އެހެންނަމަެވސް، ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ފަހުން  .Eއެނގ ޖޭ.އެސް.ީސގައި ވާކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

 އެ ގައިެވސް މި ފުރުޞަތު ަރއްާވ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުކު ަގއިޖޭ.އެސް.ސީ  ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ަވޑަިއގެން

 ރާ ކުލުބޫގައަޅުގަނޑު  .ންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދަ ކުރައްވާ މަސަްއކަަތށް ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ބޭފުޅުން

ދު އަުޅގަނުޑ މެ  ވާނެކަމާްއސަލަތައް ވެްސ ފުނިޖެހިފައި ފަނޑިޔާރުންގެ ބަިއވަރު މަ ަވގުތު ގޮތުަގއި ޖޭ.އެްސ.ސީަގއި މި
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ބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ގައޮތުން އެއީ ައޅުގަނޑު ޝައްެކއް ނުކުރަން. އެ  ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަަތއް ފުނިޖެހިފައި އޮތް

ވެްސ  ަވގުތު މި ،ކަމުގައި ައޅުގަނުޑ ދެކޭތީވެ ފު ލިބިދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްސާއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިން

އަދި މި މަޖިލީހުން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނުޑ  ރުންނަށްގެ ހުރިހާ މެންބަ ސް.ސީ ޖޭ.އެ

ފު ސާބޭނުންވާ އިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ،މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އަވަްސކޮށް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ން ކޮށްދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އްަގއި ކަންކަ މުްއދަތެރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ވީ އެންމެ އަވަސް

ފު ހޯދަން. ސާވެސް ިމ ގޮވަނީ އިން ފު. މުޅި ޤައުމުސާއުޅެނީ އިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  ބޭނުންވެގެން މި

 ްއގެ ވާހަކަ ފުވެިރ ފަނޑިޔާރުގެއެ ސާޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އިންފުވެރި ފަނޑިޔާުރގެެއއް ބިނާކުރުމަށްސާއިން

 ،މި ކަންކަން ކުރުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ެއއް ޙަޤީޤަތަކީގައި ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރގަ 

ވެސް މިހާރަށްވުރެ ޒިންާމދާރުކޮށް ކަންކަން ކުރުމަށް.  ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ އަދި ތަްޙޤީޤުކުރުމުގައި ވާ ފަރާތްަތއް 

ފު ލިބުން ސާެފއް ނުލިބޭނެ. އިންސާންނަށް އިންތު ދިވެހި ރައްޔިމެންގެ ގަނޑުއަޅު  ،އެކަންކަން އެގޮތަށް ުނވާނަމަ

ދިާސއެްއގެ ވާަހކަ ހާގެ ދިމާވި ހަމަ ކަމެއް އިރޭގަ  ގޮތުން ވަރަށް ދުރުަގއި. ައުޅގަނޑަށް ބޫުލކުރާ ގައޮންނާނީ އަުޅގަނޑު 

ތަނުން  ކައިރިކޮށްލިހަމަ ވަންނަްނ  ލާނަން. ރޭގަިއ އަޅުގަނޑު ެގއަށްއިވަުގތު ދަންނަވަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި

ކުރިން  ދުވަސް މީގެ ދެ މްއޭޢާޡިކަމެއް  ވަރަށް ދެރަ ،ބުނަނީ އިއަޅުގަނޑު ފަހަތުން އައި މީހަކު އައިސް މަުޑކޮށްލާފަ

. ތިމަންނަ ހިނގައްޖައިމޭ ތިމަންނަގެ ފިހާރައިން ވައްކަންކޮްށގެން ފުލުސް އޮފީހަށް. ގޮއްސަ ސީ.ސީ ޓީީވ ދިމާވެއްޖޭ

ވަނަ ދުވަހު ހިނިގ  16މީހުން ބުންޏޭ ތިމީހާ ދެން ތިމަންނަމެން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ. އެއީ  އެ މާކީމެރާ ދެއްކެ

ފުޓޭޖު ޓީީވ ސީ.ސީ  ،މީހާ ގޮަވއިގެން  އެ .މީހާ ފެނިއްޖޭ ވަނަ ުދވަހު ތިމަންއަށް އެ  17ގޮތުން  ކަމެކޭ. ކަން ދިމާކުރި 

ދެން ޖެހޭނީ ތިމަންނަމެން ކޯޓު އަމުރެއް  އިނަނީއޭ ތިކަމުގަ މި ބުފުލުހުން  މާހިފައިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ދިޔައި

 މެންފު ފެށޭ ހިސާބު. އަޅުގަނޑުސާނެރެގެންނޭ އޭނަ ބަންދުކުރަން. ތިކަމެއް ދެން ނެތޭ ވާކަށް. މިއީ އިން

ލަ  ކަހަމެވެސްކޮން އިގަ ނޫުނތަކުގާ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ އޮތީ ގޯސްވެފަ. އެހެްނވީމާ ހިސާބުން މި ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިގަ

ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ތިބި  ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ،ބޫުލކުރަނީގައަޅުގަނޑު  ކަމަށް މައްސަލަތަކެއް ުއޅޭތީ

އަުޅގަނޑުމެން  އިެއކަންކަން ބަލަ .ެއބައުޅޭ މައްސަލަތަެކއް އިުކރަން ތިބި ފަރާތްތަކުގަހުގީގު ނޫނީ ތަ އިފަރާތްތަކުގަ

ނޫނުން އަުޅގަނޑުެމން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގާޓަކައި އިދިނުމަށްހޯދަ ޔިތުންނަށްަރއްގެ ރާއްޖޭފު ދިވެހިސާއިން

ބޫުލކުރަން. ގައަޅުގަނޑު  ށްކަމަ އަުޅގަނޑުމެން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މުއައްސަާސތައް އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭނެ ،ގެނެސް

ތަޅުމުން މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތަށް މި މަޖިލީހުން މާ އެްއގޮމިއަުދ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅު ބޫލުކުރަނީގައަޅުގަނޑު 

 ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މި ! މިއަދުދެ. އާފީފުޢަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ކަންތަްއ  މަޤާމުން ަވކިުކރުން. މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި މި ރަކުފަނޑިޔާ ،ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަކީ 

ދެ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރަާކއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮީތ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް. މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން މަތިކޮށްފައި މި

އޭެގ  ،މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާައކީ ، މި މަޖިލީހާކޮށްފި. އެހެންވީމާކި ރުން ވަޔާގެ ދެ ފަނޑިޕްރީމް ކޯޓުއަދި ސު

ނުވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އްމި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައެ ށްގޮތަ ނެކަމާ މެދު އެހެން ފަރާތަކުން ބަސްބުނެވޭޙަޞައް

ތަޢާރުުޟވާ  ާޤނޫނުއަސާސީއާ ،ނޫނުގައި ގާ  ފާސްކުރާމި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން، އިވާ ބާުރތަކަކީޕްރީމް ކޯޓަށް ދީފަސު

އިތުރަށް މި މަޖިލީހުން ކުރާ އެްއވެސް ކަމަާކ ނޫނެއްތޯ ބެލުން. އޭގެ ގާތަޢާރުޟުވާ  ވޭތޯ ނޫނީ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ބައެއް

 ސްވެ ްޕރީމް ކޯޓަކަށް ބަެހއްސު .ވެްސ ނުއުފެއްދޭނެ ސުވާެލއް  ށްޕްރީމް ކޯޓަދު ސުމެ މާކަޙަ އްޞަމެދު އޭެގ 

 ރަން. މިއަދުޕްރީމް ކޯޓު އިޞްލާޙުކުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނެ.ނުބުނެވޭ

ޕްރީމް ޯކޓުެގ ތިިބ ބަޔަކީ ސުއި ދަރަޖައިގަ ދަށު ސުލޫކީ ގޮތުން އެްނމެެތރެއިން ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ 

ތަކުގެ ޒިންމާތަުކގެ މައްޗަށް އަަރއިގަންނާީތވެ. މި މުއަްއސަސާ ފަނޑިޔާރުން. އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކުރާ

ައޅުގަނުޑމެން އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ގެންދާތީވެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީައކީބަޑުކުރަުމންޤާނޫނުއަސާސީ ަގޑު

އިާވ ކޮށްފަފާސްމަޖިލީހުން  ޞަދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން އިންތިޚާބުކުރި ޚާއްކަމެއް ކުރަން މައްޗަށް ހުރިހާ 

އަދި މި ޤާނޫނުއަސާީސ  ޔާއިނޫނުއަސާސީެއއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ޤާނޫނުއަސާީސ ފާސްކުރި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގަޤާ

ޕްރީމް ސު ލާނަްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިގަނޑު ދަންނަވަމީހެއް އަޅުގަނަޑކީ. އަޅު ނުކޮމިޓީގައި ހިމެނު ޑްރާފްޓު ނުލިޔު

ވުރެ  މެއް އަޅުގަނޑަށްހޫމި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނާ މަފް ބޭފުޅުންނަކަށް . ތިްނނަށްތިއްެބވި ފަނޑިޔާރު އިކޯޓުގަ 

ަލއްވާށޭ އަުޅގަނޑު ކުެރން. އަުޅގަނޑު ިކޔައިދޭނަޭމ ތި ބޭފުޅުންނަށް. އާދެ! އިއަްއަސވަ .ނޭބޮޑަކަށް ނޭނގޭ

ެއއްގޮތަްށ   ޤާނޫނުއަސާސީއާރާތްތަކުން މަތިކޮށްފައިވާ ފަ، މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް ންރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ދިވެހި

އިތުރު އެްއޗެއް ނުބުނެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސ  ށްޢަމަލުކުރަމުންދާހާ ހިނދަކު، އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަ

  ހެދުމުގެ ބާުރ ލިބިގެންވަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫނުގެގާ އި ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ،ބަޔާންކުރަނީ

ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުތައް ރުުމގެ  ބާރު ލިބިެގންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށާއި ަވޒީރުންނަށޭ. ވެރިކަންކު

، މި . އެހެންވީމާއުފައްދާ ދަށު ކޯޓުތަކަށޭ ނޫނަކުންގާައދި  ހައިކޯޓާ ،ޕްރީމް ކޯޓާއިލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސު

ނޫނުތަކުަގިއ ގާއޮތް. ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ ސާފުކޮށް  ށްވަރައްތައް މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ 

 އި ގަވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. 

މި  އި،އެކަންތައް ބަލަ މިޝަނުން ުޖީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮ ،އޮތް. ފަނޑިޔާރަކު ވަިކކުރުމަކީބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

 މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަަލއަކީ ފަނިޑޔާރަކު މަޤާމުން .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިއްޒަތްތެރި  ،މި މަޖިލީހަށްކަންތައް  މި ކޮމިޝަނުން ސަރިވސް ވަކިކުރުން. ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަދި ޖުޑީޝަލް 
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖެހޭ ބަލަން ވެްސ އެބަ އަުޅގަނޑުމެން ،ގައި ިވޔަސްވިކަމުފޮނު ށްހަމަޖިލީ

ކޮށްފަިއވަނީ.  ެއއްގޮތަށްތޯ ކަން ތްތަކާއަާވ ނިންމުންކަން. އިޖުރާނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅަށް ނިންމާފައި

، އަުޅގަނުޑ ހިތަދޫ ޖެހޭ ބަލަން. ެއހެންވީމާވެސް އެބަ  ކަމެްއތޯަމއްސަަލއަކީ އޭނާ ހިންގާަފއިވާ  ތުހުމަތުކުރެވޭދި އަ

ށަހެޅުަމށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުއަސްލަމް އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ކީ ޖުީޑޝަްލ  ކޮމިީޓއަ. ާއދެ! އެންކަމާ ެބހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަމަޖިލީހުގެ މި އިއްޒަތްތެރި ފެންނަނީ މި މައްސަލަ 

ނިންމުމެއް މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ،ކޮމިޓީ. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ. ެއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަިއގެން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު

ނަޑށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން އެއީ ައޅުގަ މަޖިލީހަށް ގެނެސް އަޅުގަނުޑމެން މިކަމާ ބެހޭ

 .އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންމި ހުރި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ކެއްތްތައަިއޖުރާ މިނޫންވެސްގޮތް. އަދި 

ތްތަެކްއ އަކުރަންވާނެ އިޖުރާ ަކން ވެސް ބު ަމޤާމުން ވަކިކުރާއިރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައި

 ،ރުންނަށް ދަންނަވާލަންއިއްޒަތްތެރި ެމންބަ ޑު ހުރިހާ، ައޅުގަނއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެައކު ނެތް. އެހެންވީމާ

މީހަކު މަޤާމުން  ށް އެެވސް ކުރަން. ހަމަ މިތަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރަ އެ މަސައްކަތް އޭޖެހެއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ން ނޑުމެއަުޅގަ އޭހުއެއަށްފަ .ހިނގާފަިއވާ ގޮތްކަން އިއެ މައްސަލައިގަ  އެބަޖެހޭ ބަލަން އަުޅގަނޑުމެން ުމގެވަކިކުރު

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައީސް. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިންނަަވިއގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  އިްއޒަތްެތރި ރިްއޔާޝުކު އާދެ!

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަކަށް މި މަޖިލީހުގެ އިގަކޮމިޝަނު

ަގިއ ޚު ގޮތެްއގައި މިދިޔަ ދިގު ތާރީ ޞަޚާއް  ؛ތީވެފުވެރި ނިންމުމެއް ނިންމެވީސާއިން ،ހުންނަވައިގެން މިހާ ޢަދްލުވެރި

 ،ދަންނަވަން. އަދި މިހާ ބާރު ސްޕީޑުގައި ން ޝުކުރުމިހާ ބާރަށް ހިނގާތީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ފަށްފަށު ސްމަޖިލި

ދާތީ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ހިނގަމުން ގެދެން ރޮކެޓު ސްޕީޑުގައި ގާްތަގނޑަކަށް މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅު 

ދީފައި ހުރި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ، ރާއްޖޭގެވެސް އަދި އަިލއަުޅވަމުން ށްއެކަމަ

ދެ  ؛ހުރި ބާރުތައް އިރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފަ ދި މިހާރު މި ާވހަކަދައްކަމުންދާބާރުތައް، އަ

 އުޅެނީ އަންހެން ބޭފުޅަކާ މެޖިސްޓްރޭޓަުކ މި ،، ުފރަތަމަ ކަމަކީއެހެންވީމާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ.

 މާ ރަނގަޅު ވާހަަކއަކަށް  ަގއިޖިސްޓްރޭޓުގެ އަެނއްހެން ވިސްނުންފުޅު ުނވާ ަކހަލަ ވާހަކަެއއް މެއިހިތްޕުޅަ ކުއެ ބޭފުޅަ
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 މާ،ކުރެވިފަ. އެހެންވީއޮތީ  އް ކަމަށްވަރަށް ގޯސްކަމެ  ންފައި އޮތީ ިމއީއެްއބަސްވެަވޑަިއގެ ފަހުން ،ނަމަވެސް ނުވި

ޝަލް ސަރވިސް ޖުޑީރާްއޖޭގެ ިހންގަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ބޮޑު ދިގު ޑިބޭޓެއް  މިއީކީ އަެނއްހެން އަުޅގަނޑުެމން މާ

ގެ ބެހުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މިއަންަނ ކޮމިޝަނަށް ބާރުތައް ދީފައި ހުރި. ދެން އަބަދުވެސް ސިާޔސީ ގޮތުން ފަނޑިޔާރު 

ކުެރވުނު. ދު ިކޔާ މީހަކު ޢަްއޔަންޢީސަهللا އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ޢަބްދު ގެ ރާއްޖޭ ކީ. ނަތީޖާއަ

މި ރާއްޖޭގެ އޭރު  ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަން ނަންގަަވއިރާއްޭޖެގ ގޮުތގައި  ގެމިްލކިއްޔާެތއް  ހުރެ،ގޮތަކަށް  އޭނަ އެތާ

ދިން. އެަކހަލަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެްއ އިކަްއކަ ރިހާކުރާއި ބަތާ އިގަ ގޭ ޔާމީންهللا ޢަބްދު ރިއްޔާައކަށް ހުރިހޫރައީސުލްޖުމް

ޖުޑިޝަރީ ވެސް ހަރުފަތްތައް ވަރަށް ގިނަ ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގެ ކުރެްއވީ. އެހެންވީމާ، ނަތީާޖއެއް 

ޝަްލ ޭޖގެ ޖުޑިދިވެހިރާއް ވަނަ މަޖިލިސް ައއުމާ ެއކު 19 ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްމި ދަނީ. އަދި ގިރާކުރަމުން

އަދި ކުަރްއާވ  ،ގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުންިއއްޒަްތތެރި މަނިކުފާނުަގއި ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަރަްށ ހަލުވި ސްޕީޑު 

އި ތަރުތީބުވަމުންދަނީ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގަޮގތެއްަގއި  ، ޚާއްޞަަތއްރިކްއެސްޓު

ާރއްޖޭގަިއ  ވަގުތު ދަނީ. މިހާރު މި މި ވަމުންެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރލަމާނީ ގޮތަކަށް ރަްށ ބަރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ވަ

މި މަޖިލީހުން ، މި މަޖިލީހަކީ ައކީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާއެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގާ ެއއް މުއައްަސސާ

މިއީ . ުކރެވޭނެ މަޖިލީހެއް ނޫންކުޑަ  ފަރާތަކަށްހާލަތެްއަގިއ އެްއވެސް  ސްއެއްވެޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮްތ ބާރު 

ކުާރ މަޖިލިސް. އަުޅގަނޑުމެން މިާތަގއި މި ތިބީ ަރއްޔިތުން ތަްމސީލުކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމަށް. ފެށިގެން އަންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު 

ބާރާއި ނުހަނު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން  ،ތިބީ ރައްިޔތުން ތަމްސީލުކުރަން ން މިއަޅުގަނޑުމެ

ވަރަްށ އި މިކަމުގައަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ަބދަލުކުރުމުގެ ބާރާއިއާރު ެވސް ދީ، ވަރަށް ސާފުކޮށް  ،އާރު

އަުޅގަނޑަކީ ވެސް ޑްރާފްޓިންގ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގައި ހިނގާ  ރު މިމިހާޖޭގެ މަސައްކަތްކޮށްަފއި ތިބި މީހުން. ރާއް

. އެހެންވީމާ، ދެންވެސް މުކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރި މެންބަރެއް. އަދި މި ބުރަ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ 

ހުގެ ނަސޭހަތަކަށް ވާީނ ލީަމޖިޑުމެން ަބއްލަަވއްޗޭ. ައޅުގަނ ޔަކު ެލވޭތޯތްތެރި ބަހާކްލީންެވގެންދާއިުރ ނަޒާޖުޑިޝަރީ 

ކަންތައް ކުރި މެޖިސްޓްރޭޓަކު ދަނީ ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންގޯސްކޮށް އެގޮތް. މިއަދު 

 އް ތްތަރާއަނުޖެހޭނެ. އިޖުދަްއކާކަށް ދެން އްތަ ވާހަކަޯގސްކޮށް ކަްނތައް ކުރީމާ މި މަޖިލީހުން އިތުރު އޭނާ  މަށް.ކަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް  ކުގައި ތިބިކަންކޮޅުތަހުރިހާ އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ން ދުރުކުރަންޖެހޭނީ. މުޤާމަ ވީމާޕްލީޓްކޮމް

އެހެްނވީމާ، ަރނގަޅު ހެޔޮފާެލއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. އީ ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން. މި  މިދަނީ ބަލަމުން. ރާއްޖެ މި

 ގިންީތގެހުރިހާ ދިއުން. ކަމާއި އިންސާުފވެރިކަން ޤާިއމުވެގެންދްލުވެރި އެބަ ޢަ ވޭރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އަބަުދެވސް ބޭނުން

ދިއުމުަގއި ދާފައްކާެވގެން ށްބަރާބަރަރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކަމުގައި ވެސް. ހުރިހާ ކަން
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އެމް.ޑީ.ީޕގެ  . އެއީހޭރަންޖެބަދަލުކު ސް ކޮމްޕޮޒިޝަން ވެ ޝަލް ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ހުރި 

 ޅުގަނޑުމެން...އަ ވެސް ވަޢުެދއް. އެހެންވީާމ، ެއކަން ވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުމެްނބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 އަށް.ހުމީމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

. ކުމެއްޙުނެރުއްވި ސުޕްީރމް ކޯޓުން ދެްއވި އިއަމީންޢާއްމު އިްއވަވަ މަޖިލީހުގެ ދެންމެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޮުޑ ކުްމގެ ޙުއެ ދެން ؛ އިނގިރޭސި ބަހާ ބަާހއި އަރަބި ،ވޭ އެކުެލިވގެންބޮޑެތި ބަސްތައް ވަރަށް ަބއިވަުރ ކުުމގައި ޙުއެ 

ގޮތް  ގޮތަށް ލިޔެލާފައި އޮންނަނީ. ފިސާރި ބޮޑު ހާތަކަކަށް ދެމިގެންދާެއތައް ސަފުގޮތް ދެއްކުމުަގއި ދެން 

ނގޭތޯ. ވަތަށް އިޮއންނަނީ ބޯކޮޅު ކުމް މިޙުދިޔައިރު ނިމިގެން، އެގޮތަށް. އެކަމަކު  ބޮޑެތި ބަްސތަކުންނާ ،ވޭ ލާަފއިއިދައްކަ

 ނީ.ނަތަން އަޅުގަނޑަށް ފެން ނިންމުންތައް ނިންމަމުންދާ  ންސުޕްރީމް ކޯޓުމިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ 

އާދެ! އަބަދުެވސް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ނިންމާފައި އޮތީ ސީދާ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑަެއިޅގެން ޚިލާފަށް. 

މި މައްސަލައެއް ވެސް މިފުށަށް ނުޖަހާ ހަމަ އެންމެ ރީ ނިޒާމު އެފުށްތޫގެ ދުސްމި ރާއްޖޭ ،ދަންނަވަމުންދާ ވާހަކައެއް 

 ރީ ނިޒާމު އެފުށްމިފުށަށް ތޫހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައަީކ މި ރާއްޖޭެގ ދުސްރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުން ނިންމާފައިނުވާކަން. 

 ،އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން ؛ކީހަދުވަ ންމެައދި ސުޕްރީމް ކޯޓު އިށީންނަ ހަމަ ކޮ ެވސް މައްސަލައެއް  ޖަހާ

ރަްއޔިތުންެގ މި ރާއްޖޭގެ މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ތުރެްޓކުރާ ދުވަހެއް. އެހެންވީމާ، ދުވަހަކީ  ކޮންމެ

 . މި މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅުތައްރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނީޭއގެ އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަ  ؛ބާރުވެރިކަން

ރައްޔިތުންެގ ބާރުވެިރކަމެްއ ޖެހޭނެ. ދާން ޖެހޭނެ. ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ. ނިންމުންތައް ނިންމަމުންދާންއަޅަމުން

ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ވެްސ އެންމެ  ،ކަނޑުަވއެއްނުެލވޭނެ. ޤާނޫނުައސާސީަގއި ެވސް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަަދއިން

، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކުރާނެ . އެހެންވީމާގައި ކިބައި  ޔިތުންގެސް ރައްވެ ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން. އަދި ދެމިއޮންނަނީ

އްާދއަކާ ަހވާލާދީފަިއ . ޤާނޫުނއަާސސީގެ މާނުވާނޭނުޫފޒު ފޯރުވަިއގެން ،ބެހި މަސައްކަތާ ގެވަރަށް ގިަނއިން ތިމަންނަމެން

ވެސް  ށްްއިޔތުންގެ ބާރުވެރިކަމަގެ ރަރާއްޖޭވެހިދި، . އެކަމަކު ނެމުންދާވަރަށް ގިނައިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަ އެ ބޭފުޅުން

ނިންމުންތަކަށް މީގެކުރިން ރައްޔިތުންގެ މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާުނވާނެ. ެއހެންވީމާ، ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން

ކަމަުކ ްއ ން ތިއްބެދިއުމަށް ވަިރހަމަކޮށްގެޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަމުންދާރައްޔިތުންެގ އެ ބޭފުުޅން  ،މަޖިލިސް ދޫދީފައި

 !ކުރިއަށް. ނިކަންަބއްލަވާއަުޅގަނުޑމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދާީނ  މު.ެއގޮތަކަެށއް ނެތީވަނަ މަޖިލިސް  19މި 
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ނުވާ ހިނދަކު ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހެންމި )ށ(. ވަނަ މާއްދާގެ 88ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޓަކަިއ ެއއްވެސް ކޯޓަކަށް ަމއްސަލަެއްއ  ޞައްޙަކަން ބެލުމަށްނގި ގޮތުގެކަމެއް ހި އެްއެވސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަޒީރުްނގެ ވަނީ  އެކުމްގައި ޙު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ން،މި ހަާވލާދި . މާނައަީކ ދެންމެ އަޅުގަނޑުޅޭނޭނޭ ވެސް ހުށަ

. ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ންނަމެންނޭބަސް ވިދާުޅވާނީ ތިމަ ފަހު ވެސް އެންމެއި އޭގަ  ނިންމިޔަސް ނެތްކަން  އިތުބާރު

މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ މީހަކު ވަކިކުރަން ނިންމިޔަްސ  ނީ،ފަހުބަސް ވިދާޅުވާ ެވސް ެއންމެއި ޔަސް އޭގަ ނިންމި

ދަްއަކވަނީ. އެހެްނވީމާ،  ފަހުބަސް ވިދާުޅާވނީ ތިމަންނަމެންނޭ. ހަމަ ސީދާ ޣައިރު ގާނޫނީ ވާހަކަފުޅުަތްއ އެ ވެސް  އޭގެ 

އާދެ! ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަްއ ުނވާނެ. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އެގޮތަކަށް ޫދދެވިގެން ގެމެންގަނޑުއަޅު

އިހަކަށްދުވަހު ވެސް ިނންމި ނިންމުންތަކުން ވަރަށް  ދާދި ށް ހީވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަމެންނައަޅުގަނޑު

ފަނޑިޔާަރކު ން ބައްަލވާ! ިނކަ ގޮތް. ނުން ހުންނަްނގެ ވިސްއެ ބޭފުޅު ،ސާފުކޮށް އެނގޭހެން އެ ބޭފުުޅންގެ ފެންވަާރއި

 ،ރީަގއި. ނިންމަވާފައި ވަފެބުރު 1ކުމެއް ނެރުނީ ޙުން ޤުފަނޑިޔާރުްނގެ އިއްިތފާ 5ކުމެްއ ނެރުނީ، ޙުތިއްބަަވއިގެްނ 

 ހޭވް ބްރޯކެން މޯލްޑިވްސް އަީއ، ދަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސަސް އޮފް ދަ  އްނިއުސްއެ  ކުއްލިައކަށް ދެން ބުރޭކިންގ

ވެްސ ނެތި އަެނއް  ފަނޑިާޔރުން ކުއްލިައކަށް ސަބަެބއް ެދއްކުމެއް  3 އަެނއް އިންޓު ސުޕްރީމް ކޯޓް. ދެން އެއަށްފަހު

ބޭފުޅުން  ނީ އެވަަތށް އަނެްއކާެވސް ޖަހައިިފ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މި ހުންނަބޯޮކޅު .ފިއިއަތަށް ޖަހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ރާއްެޖ  ން.އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެންނަ ގޮތްތައް.ންނަހު ންަވރުނިންމުންތަކުގެ ފެނިންމަވާ

ކުރުުމގެ ހަރަކާުތގެ ެއއްެވސް ބަިއވެރިެއއް ނޫން ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ. މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރެގއަކީ. ޑިމޮކްރަޓަިއޒް

މެދުގައި ަކންކަން ނިންމުމުގެ އެއްވެސް  ކާނިންމުންތަނަކަްށ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ިނންމާބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، އެ

ބޭފުޅުންގެ ފެންވަެރއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ބޭފުޅުންނަކަށް ޮއތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެ ބާރެއް އެ

 ނާބޭފުޅުން އެ ،ން މި ބޭނުންވާ މިންވަރާއިބޫލުކުރަނީ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ކުރިއަށްދާގަ

ކުމްތަކުން. އެހެންވީމާ، މި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ޙުައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ހުރިހާ  ންނުވާކަބަލްކޮމްޕެޓި

. މި ްއވުމަށްއިން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެލޯފަނޑިޔާރުގެ މައްސަަލއިަގއި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މި މަޖިލީހުގެ ފް

ުނވާނެ. މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން، ރީމް ކޯޓުން ބެހެވިގެންތަކަށް ސުޕްމަޖިލީހުން ނިންމަވާ ނިންމުން 

ދިނުން އެގޮތަކަށް އަބަދަކު ދީފައިވާ ދޫ ކުރީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ދޫރައްޔިތުންގެ ބާުރވެރިކަން އަަބދުވެސް އޮންނާނެ. މީގެ

ކޮށްދީ، މި ރާއްޖޭގެ ޢުފާދިތަްއ ޤުއްޙަގެ ރައްޔިތުން ވަނަ މަޖިލިސް. އަޅުގަނޑުމެްނ ދާނީ 19މި މަޖިލީހަކީ ނޯންނާނެ. 

 . ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ބާރަށް ކުރިއަށް ގެ ުހރިހާ މަސައްކަތެްއގައިކުރުމުޙުލާޞްރީ އިޖުޑިޝަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ާއ  10:30މެން ޅުގަނޑުގައި އަޢުއުޟޫޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން މި މައާދެ! 

އަދި މި  ެލވިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް. އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދާއިހަމައަށް ބަހުސްގެ ވަގުތު ހުުޅވަ

ނޑަށް ފެންނަނީ، އަުޅގަނޑު މި ނިންމަނީ މި މައްސަލައިގެ ބަހުްސެގ މައްސަލަިއގެ ޒާާތއި ބާވަތަްށ ބަލައި އަުޅގަ

އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ތުޞައާ ހަމައަށް. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރ11:30ުރުކުރަން.  އަދި އިތުވަގުތު

 ސަނީފަށް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا ބްދުޢަ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު

އެންެމ  ދާ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަިއގައި މިކަމާ މި ހެޅިގެންހަށް ހުށަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މަޖިލީ `. 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެެކްއ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު މި  2 ނިއްޔާނޫ ،ގުޅުން ބޮޑު ެއއް މެންބަރެްއގެ ގޮުތގައި 

ށް ސިޔާސީ ކުލަ ވަރަށް ބޮޑަވަގުތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. މި މައްސަލައަކީ  ސީލުކުރާކަން އަޅުގަނޑު މިތަމް ހުގައިމަޖިލީ

މައްސަަލއެްއ ކަމަްށ  ހަމައަށް ައއިއިުރ ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ައއި މަްއސަލައެްއ ކަމަށް މި މަޖިލީހާ އޭަގއި އެކުެލވިގެން 

އެންމެ ބޮުޑ ފާހަގަކުރަން.   މައްސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ތްއޮ ދިޔަިއރުގައި ހުށަހެޅިފައިތަހުގީގުކޮްށ، ހިނގަމުން

އިޝަތު ޢަލީގެ އިަޝތު ޢަލީ. ޢާޢާ ؛މި މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ،ުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަނީަގއި އަގެ ގޮތުއް ނުކުތާއެ

 ، ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެްއޗެހިބުކޮށްޠަޚާދިމާއަށް މު މީހަކު ެއއްވެްސ ބޭފުޅަުކ އަނެކަކާ ނެުތން. ނިފައިބަޔާނެއް ީމގައި ހިމެ

އްސާސްކަން ެގއްލިގެންދާ ޚަތުމަކީ މިއީ މި މައްސަލައިގެ ބަޔާން ނެ އެ މައްސަލަ ރަްއދުވާ ފަރާތުގެ ،ކިޔާއިރު 

އަނޮގިޅއެްއގެ ތެޭރގަިއ ހިނގަމުންދާ  4ޓެރި އްތައް އަހަރެްއގެ ުކރިން އަވަ މައްސަލަެއއް. ދެން މިކަމަީކ، މީގެ އެ

އް ލިބި، ެއ އަނިޔާތަކެ  ބެއްަގއި ެއގޭ ބަެއއްގެޚާސް އިންތިއަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިއީ މަޖިލި މައްސަލަެއއްކަން

ސް ތާށިވެގެން ދިޔަ ހެކިތައް، ދޮުގ ވެ ހުންގެ އުމުރު ހަމަނުވަނީސް ޖަލުގެ ކުޑަގޮީޅަގއި އޭރުަގއިއަނިޔާތައް ލިބުނު މީ

ިމ  ؛މިއީ ދެމަފިރިންކަން ،އެބަހުރި. ެއގޮތުން ްއސަގޮ ވެސް  މީގެ ކުީރގައި ހަމަ ހެކިތަކެއް ީދގެން ތާށިެވގެން 

ގެެއްއގެ ދެމަފިރިންކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ތިަޔ  މް ރަޝީދު ގޭ ކުރިމަތީހުރީ އިބްރާހީބަސް ދީފައި މައްސަލަިއގެ ހެކި

 އިްނވެގެްނ ހަމަ ،ދެން މި މައްސަލަ ރައްުދާވ ފަރާތަކީ ނުަލއްވާނެ.ންނަކަށް މީގެ ެއްއވެްސ ކަމެއް އެނިގއެއްބޭފުޅު

 އިޝަުތ ޢަލީކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުރަން. ޢާމަތީގެކަން ްނނަހުޖެހިގެން  ގެެއ ގޭ  ކްޮރސްކޮށް ،ދެން ޖެހިގެން އިންނަ

 ުކރިމަތީގައި ކަތިލެިވގެން މިގެ ތިލެިވގެްނ މުޅި ރާއްޖޭެގ މީޑިއާ އިޝަތު ޢަލީގެ އިްއޒަތާއި އަބުރު ކަޢާ  މުަގއިއެކަ

އަީކ އިޝަތު ޢަލީޢާ .ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ކަމަށް މި  ،ހޭ ވަރަށް ނުބެލިދިޔައީ، މުޅިން ބަލަންޖެ

ގެ ފަޔަރުގެ މަޤާމުގައި ވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ހުރި މީހެއް ނޫން. ޢައިޝަތު ޢަލީއަކީ މިއަދު ލާލަށް ދަރިން ވިހާފައިނަހަ

ލް އްސަލަތައް ބަލަމުންދާ މިންވަރު ސާފުކޮށް، ޖުޑީޝަާބވަތުގެ މަ ވަޒީާފއަދާކުރަމުންދާ ކުއްެޖއް. އެހެންވީމާ، މި

ދަނީ. ދެން ބީޗް ރެސްްޓ  އެނގެމުން މި ސާފުކޮށް މިޝަންތަކުން ބަލަމުންދާ މިންވަރުިއ އަދި ކޮއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ
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ދަކީ އަޙްމަދު ރަޝީ ރެސްޓްދެކޮޅަށް ަވކާލާތުކޮށް، ނޫނީ ހެކިބަސް ދީފައިވާ ބީޗް ޟީއާޤާ މި ،އަޙްމަދު ރަޝީދަކީ

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓަށް މައްސަަބއެްއގެ މިްލކިއްޔާތަށް ގެންނަންެވގެން ސުޕްރީމް ކޯ ޕީ.ޕީ.އެމް އެ

ދުތަކެއް ޞަށަހެޅުއްވި ފަރާތް. މީގައި ސިޔާސީ މަޤްށްޓަކައި، ިސވިލް ކޯޓަށް މައްަސލަ ހުމިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަ

އާދަމާިއ  ބޭފުޅުންނަކީ، އިލްޔާސް ދަނީ. ދެން މީގައި އަނެއް ދެ ގެން ހާމަވެގެން މިހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރު މީ

އަުރވަން މި  ފާހަގަކޮށް އިލީ ދެ ބޭފުޅުންކަން އަޅުަގނޑުޢާޟީއެއްގެ ޤާކޯޓުގަިއ ހިމެނޭ އެހެން  މި މުޙައްމަދު ލަޠީފަކީ

ތެރޭަގިއ ެސކަންޑް ކަޒިްނއެއް ީމގެުކއްޖަކާިއ،  ޔާޟީައކަށް ބޮުޑބޭބެ ކިޤާ ތެރޭގައި އެއް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް. މީގެ

ޮބޑަށް ލަ މައްސަލައަށް ބަާލއިރު، ިމ މައްސަލަައކީ ވަރަށް ލަން. އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުމު ފާހަގަޮކށް ހިމެނޭކަން އަޅުގަނޑު 

ހަރުެގ ވަނަ އަ 2011އަހަުރގެ ކުރީަގއި ނޫނީ  ވަނަ 2012ކުރުމަށްޓަކައި މި ފަރާތަކީ ދު ހާސިލުޞަސިޔާސީ މަޤް

ޟީގެ މަންމަ ސިޔާސީ ފިކުުރ ޤާ އަކީ. އެ  މަންމަގެޟީޤާ ގެ، މި ކުރީަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީައކަށް ތާއީދުކޮށްގެން މި ބޭފުޅާ 

ދިޔަ ޒުވާބުތައް. ދުއްތުރާތައް ައއިްސފައި ހިނގަމުން ،ޖެްއސުމާއި ގައިސާބުގުޅިގެން މުޅި ހި ރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުވުމާ

 ގެހިސާބު މި ހިސާބުގައި. ން އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިރު ފެންނަ އާ މަންޒަރެއް ނޫން މިތީމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ލޯ ކުރިމަ 

ބާލާފަިއ  ޑިކިކަނ ގަިއ އޮންނަނު އުދަްއކަން. އަމިއްލަ އޮުޅގަިއ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ލަުދެވތިވަން މި ؛މީހުންނަކީ

ންނަ މީހެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ލަދުވެިތ ްނ ރަނގަޅަށް ދަތަވެްސ އެ ދިޔަ ހިސާބެއް. މިއީ އަުޅގަނޑު ޒުވާުބކުރަމުން

އްގައި މުޅި ަރއްިޔތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސއާއި ސުޕްރީމް ރި މަޖިލީހެވާހަކަތަެކއް، މިފަދަ ިއއްޒަތްތެ 

ާމ ދިޔައިމިންވަރަށް ނުބަލައި، ަރއްޔިތުްނގެ މައްޗަށް މި ފަދަ ަމއްސަަލތަކެއް ހުށަހަޅަމުންކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ 

ިއ ވިސްނަ  !މެންބަރުން ވިސްނާ ްއޒަތްތެރިެއކީަގއި މި ާވހަކަ ދައްކަން. އި ވެސް އެބަޖެހޭ ލަދުވެތިކަމާ ގަނޑުމެންއަޅު

 މެންބަރު އެދިލެއްވި ގޮތަށް. އަްއޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ އުތުރު ، އާދެ އިްއޒަތްތެރި އިފިކުރުކޮށްފައި މީތި ކޮމިޓީއަަކށް ފޮނުވަ

، އިފޮނުވަވެސް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ. މި ކޮމިޓިއަށް  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑު އެ މުޙައްމަދު އަސްލަމުދާއިރާގެ 

ންމުން. ކުއްލިއަަކށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަްށ ނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިއަށް ޮގތެއް ނިރަ

ތަށް ޞަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުހިނގައިދާނެ. އިްއޒަކަންކުރެިވއްޖެްއޔާ ސިާޔސީ ުބރަދަނުން ބުރަވެގެން ކަން ނިިމގެން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއިާވ ޑޮިކުއމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ިތޔަބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިޔަ ބޭފު ށްވަރަ

. އެ ރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓަށް ވާނީ ހުއްޓިފަބޭފުޅުންގެ ނަޒަރު އަޅުގަނަޑށް ޔަޤީން ކަށަވަރު، ތަހުގީުގ ނިމުނު ގޮތުގެ 

ރި މެންބަރު ދެންމެ އިްއޒަތްތެ ؛ހަގަކުރެވިފައިވާނެ އި ތިޔަ ބޭފުުޅންނަށް ފާގަ 6.3ން ތަުކގެ ތެރެއިފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ

 ގދ. ތިނަދޫ ގުލްޝަން ޢާިއޝަތު އަލީގެ ބަހެއް ނެތި ިމ ރިޕޯޓުގަިއވާ ކަމަށް. ދެން  ؛ވިދާޅުެވއްޖެ ޢާއިޝަތު އަލީގެ 
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ހުރި މީހަކަށް އަޅުގަނޑު  ދުން އަިއސް ސަރަހައްމި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި ތިނަދޫގެ .ލާނަންއިއަދި ދަންނަވަ

ވެްސ  މަނިކުފާނުގެ ެގއަކީ ކޮބައިކަންގުލްޝަން ެގއަކީ އަދި ފަނިޑޔާރު ދާޅުާވ ތަނަކީ، އަދިވި ތި ،ނަމަވެސް ނުވި

ުރ ލީއަށް ނިސްބަތްކޮށް، ގޭދޮުށގައި ފަނޑިޔާޢަލްޝަްނ ޢާއިޝަތު ޤު ވިސްނޭ. ެވސް ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް

ވާނެ.  ޕޯޓަލްގައި މި ބަސްތައްމި ބޭފުޅުންގެ  ތި . ގޮތުން ދަށް ދަރަޖައިގެ ބަސްތަކެއް ބޭުނންކޮށްފަޤީލާޚުއަ ވަނީ މި

ބޭފުޅުން. ތިނަދޫގެ. އަދި  4ހެކިަބސް ދެއްވާަފއި އެބަތިބި މި ތަހުގީގަށް ލީ، ޢަ ގުިޅގެން ޢާއިޝަތު  އެއާ

ހޭ ޝަކުވާ ބެ ޕޯޓު. ފަނޑިޔާރުންނާ. އެީއ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރި އި އެަބވޭލީގެ ބަހެއް މީގަޢަެއކީަގއި ޢާއިޝަތު ހަމައެއާ

 4ލީ ހުށަހަޅުއްވާ ޢަހުށަހަޅާ ފޯމު. އެއީ ޢާއިޝަތު އަލީގެ ޝަުކވާ. އެ ަޝކުާވއަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޢާއިޝަތު 

ދެކުނު ތިނަދޫ  ،ންނަވާލީޅުގަނޑު ދަ، މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަގެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުހެކިން. އެ

ވެސް އެބަޭވ. އަިދ މިއަދު  މެންބަުރ އެ ފާަހގަކުރެްއިވ ކަންކަްނ ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ޕޯޓަްލގައި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ބޭފުޅުންނަށް  ން ތިޔަޤީވެސް އަުޅގަނޑަްށ ޔަ އްސަލަިއގެ ތަފުސީލުތައްދާ މަބަހުސްކުރެވެމުން ،ދާމިތަނުގައި ބެލެމުން

ރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަތުޞަސާފުވާނެކަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ބޮޑަށް  މާ ސްވެ

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު

 

 ޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނީ ގދ.  މި ުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިޖިލީހުގަިއ އަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު މި

ބޫލުކުާރ ގަމް ރަޝީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަަލއެްއ. އަޅުގަނޑުމެން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީތިނަދޫ، 

ރަށް އަސްލު ހާލަތު ވަރުންާނިއ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މިއަދުގެ ލައަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާގޮތުަގއި މި މައްސަ

މް ުޅގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑަށް ިމ މައްސަލަިއގަިއ އިބްރާހީބޮޑަށް ސާފުެވގެންދާ ެއއް ަމއްސަލަިއގެ ގޮތުަގއި އަ

އި އޮތް އިތުބާރައި އޮްތ ދޭެތރޭގަ ތަކުގައި ުޖޑީޝަރީއާރަޝީދަށް ވުރެ ބޮޑަށް ިމއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ހިތް

ބި މެޖިސްޓްރޭޓުންެގ ދަނީ. ރަށްރަށުގައި ތި ރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާސފުވެގެން މިފަިއވާ މިންވަންކަން ެގއްލިޤީޔަ

ށްރަުށގަިއ ދަނީ. އަދި މި، މި މައްސަލަ މިގޮތަށް އޮްއވާ، މި ާރއްޖޭގެ ރަ ފެންވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިފަވެގެން މި

މެދުގައި ކަންކަންކުާރ  ފަރާތްތަކާ ތަށް ހާޒިރުވާޢަޝަރީއަދި  ކުމާޙުމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ނެރޭ ޢަމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ 

މިފަދަ ބައިވަރު ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަުބން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި  ،ގޮތާއި 

ދު މި  މިއަނޑުމެން. އަޅުގަގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަގު ވަނީ ވެއްޓިފަ ،ނާއިނޑިޔާރުންރާއްޖޭަގއި ތިބި ގިނަ ފަ

ގަިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޤުއް ޙަބޭފުޅުްނގެ  މި ،އުޅޭ ކަމަކީކުރަންމި މަޖިލީހުން 

ދިނުމަށްަޓކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން  ހޯދައިގަިއ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެ ދުނިޔޭެގ ބާއްޖަވެރިކަންޤު އްޙަމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ 

ްއޔިތުން ބަލައިގަންނަ ބަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ރަ ،މި ބޭފުޅުންނަކީ އަބުރުވެރި  ،ބޭނުންވަނީ ނުޑމެންއަުޅގަ އުޅޭ މަސަްއކަތެއް.



28 

 

ޖެހޭ. ވާން އެބަކުމް ޖަހަން ތިބޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވާން. މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ވާން. މި ރާއްޖެ ބަދަލުޙުފަނޑިޔާރުޭގގައި 

މު މި ނިޒާ ،ތުންނަށް ލާބަޔާއި މަްނފާ ލިބެން އޮތީރައްޔިވެ، މި ރާއްޖެ ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޖެ ބަދަލު

މަލުކުރާ ބޭފުޅުން ޢަމި ފަދަ ުމޑުދާރު  ިތއްބެވި ތަންތަނުގައި މި ކުރުމަށްޓަކައިހަރުދަނާކޮށްގެން. މި ނިޒާމު ހަރުދަނާ

ާރއްޖެއިްނ . ެއއީ މި  ނުދެކެންކުރަްނ އެބަޖެހޭ. ެއއީ ިސޔާސީ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނޑު އިރިއަޅުގަނޑުމެން ެއއްކަ 

ނިންމުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ރިންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާމާދަމާ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދަ 

 އެ ، ރަށްރަށުަގއި ތިބި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދަނީ ޤީޤަތަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެނިގގެން މިޙަބޫލުކުރަން. ގަ

ދަނީ.  ހުރި މިންވަރު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ލްމު ލިބިފައިޢިކީ މިންގަނުޑގެ ންގެ ުސލޫއެބޭފުޅުޅުންނަށް، ފުބޭ

ގޮތަށް އުޅުމަށްޓަަކއި ގެންތޯ އެބޭފުޅުންނަށް އެކީއްވެ އެުކަގއި ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ެއބަޖެހޭ، މިއާއެހެންވީމާ، ހަމަ

ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންެގ  ޫބލުކުރާގަޑު ޅުގަނނަްނޖެހޭ ކަމެއް. އައަުޅގަނޑުމެން ވިސްމިއީ ދަނީ.  ގެން މިބާރު ލިބި

ބޭފުޅާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  އެ ،ކުރަން ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނޫނީ ފަނޑިޔާރަކުކުމްޙުދުލަށް ޢަމައްޗަށް 

ބު އަުޅގަނޑުމެން ކީ. މިީއ މިކަން ވާްނޖެހޭ ސަބަގޮސްަފއި މިހުރީ ކަންކަން ބައްޓަްނެވގެންގޮތަކަށެއް ނޫން ހުންނަންޖެހޭ

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ުސޕްރީމް ކޯޓަކީ، އަުޅގަނޑުމެްނ ބޮޑުކޮށް، ައވަހަށް މިކަްނ ގަގަންނަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑު އެބަ ދެނެ

ވި ނގު، އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއް، މާފަންނު ހުޅަބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ރައްޔިތުންނަށް ިމ ގެ ، އަޅުގަނޑުމެންއިމިއަދަށް މިކަން ނިންމަށް ތާއީދުކޮށް، މިއަދުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރިހަމައަ

ްއޔާ ބޫލުކުރަން. ޝުކުރިގަމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ސާފުކޮށް ފެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 ތަށްޓަަކއި. ޞަދެއްވި ފުރު

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އަރިހުަގއި ކުރިއް އާދެ! ޝު

 ،. އެހެންނަމަވެސްދެންނެވުނު، މި ރިޕޯޓުގެ ތެރޭގައި ޢާއިޝަތު ޢަލީގެ ބަޔާނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީގެ ހުށަހެޅުން ކަމަށް

ވިދާުޅވިހެން މި  ޢާއިޝަތު ޢަލީގެ ބަޔާނެއް ތިދު ލަޠީފް.  މުޙަްއމަނީ ރޭވިާލގޭޝަުކވާ ުހށަހަޅާފައިވަ މި !ފުކުރައްވާތިމާ

 ލު އަރުވަީނ، މީކާއީތުޞަފެންނާކަށެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ ފުރު ލިޔުންތަކުގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑަކަށް އަދި 

 ޒަތްތެރި މެްނބަރު. ، ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްއަޙްމަދު ނަސީމް

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލުމީކާއީ މެންބަރުގެ  ދެކުނު ދާއިރާ ގަލޮޅު

ހަމައަށް މި ރައްޔިތުންގެ  ގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަެއއް، އަޅުގަނޑުމެންނާ 2013ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ރުވެސް މާ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާއަހަރު ފަހު 6ގައި.  2019 ވަނީ އިސްަފއި މިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަ



29 

 

 މަނިކުފާނު އަންހެނަކާއިްއޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރު ؛ވައްޓާަފއި އިނދެ، ދަރިށް، ނަަހލާލަށް ބަލިވެލަސްވެއްޖެ. ޒިނޭކޮ

ކީ ެރއް. މީނާއަކީ އަންހެނުންނަސްޓް ފަނޑިޔާދިމާއަށް ބޭނުންކުރެއްވި ބަހުުރވަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީާނއަކީ ެސކްސި

ަޝރުތު ހަމަނުވާ ފަނޑިޔާރެއް. އް. ފަނިޑޔާރުންގެ ންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރެބައެއް ނޫން ކަމަށް ދެކޭ މީހު

 ޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް މި ސިޖުީޑޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަނުން މައްސަލަތައް، ޑި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން،  މިންގަނޑުން އިޖުރާއަތްޢީށްެވސް ޖިނާންގަނޑުން. މިއީ އެއްގޮަތކަލޫކީ މިބަލަންޖެހެނީ ސު

ޝަްލ ސަރވިސަްސ ކޮމިޝަނުން ކިތަކެއް ހުށަހެިޅގެން ާސބިތުވާންޖެހޭ ކަންކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، ުޖޑިހެ

ން ސާބިތުވާކަން. ކަންކަން ސުލޫކީ މިންގަނޑު މި އެބަ އިނގޭ މީނާގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓުން ވަރަށް ސާފުކޮށްހުށަހަޅާފައިވާ 

މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން  ،ވެސް މެދު ވެސް ނޫނީ އެހެން މީހަކާ މެދު ނޑިާޔރަކާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަ

 ދާއިުރ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންީވކީ، އެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅީމުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަުޅމުގައި ބަހުސްކުެރވެ

އޭނާއަީކ މުޅި މި  ،އަުޅގަނޑުމެން ަބލަންވީން. .ޑީ.ޕީގެ މީހެއްތޯ، ޖޭީޕގެ މީހެއްޯތއެއް ނޫޕީ.ޕީ.އެމްގެ މީހެއްޯތ، އެމް

ވީމާ، އެ މިންގަނޑަށް އެހެންވަރުގެ މީެހއްތޯ. ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރޭގގެ ސުޫލކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަން އެކަީށގެންވާ 

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޝަރުުތ ހަމަނުވާ މީހެއް ކަމަްށ މީނާއަީކ  ،ނަމަ ދާކުރިއަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން

ޓް ފަނިޑޔާރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ރައީސް ެސކްސިސްނޑުމެންނަށް އެބަ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ފެނޭ. ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

ށް މީހުންނަ  އެ ،ބެހޭ މާމީހުން އަޅާ ހެދު އަންހެނުންނަށް ކުޑައިމީސްކުރާ، އެމިހާރު ތިބެގެންވާނެ ބައެއް ނޫން. 

 އް ނޫން.ހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެތަުކަގއި ތިބެންޖެހޭ މީހުންނެފުރައްސާރަކުރާ މި ޒާތުގެ މީހުންނަކީ މިހާރު ދިވެ

 ީކ ސެކްސިސް ފަނޑިޔާެރއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަ ނާމީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ދެކުނު ދާިއރާގެ ތިނަދޫ މަްއސަލައެއް. ނިޒާމީދާއިރާގެ ތިނަދޫ، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ތަޅުމުގައިމި ވާހަކަ އެ އުސޫލުން ވާހަކަެދއްކޭނެ ކަމަކަށް، ސެކްިސސްޓް ފަނޑިޔާރެކޭ ިކޔަިއގެން އެ އުޫސލުން 

މައްސަލަތައް ބަލާ  ދުގެ ފަނޑިޔާރުން ތިބުނާނުކުރަން. އެހެންނަމަ މިއަ ވާހަކަދެްއކޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް

 ްއޔާ.ހޭނީ ގޭގައި. ުޝކުރިޖެ ތަންތަނަކީ ރަނގަޅު ތަންތަން ނަމަ މިއަދުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ތިބެން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ މީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި ބަލަެއއްނުގަެނވުނު. އެހެްނނަމަވެސް، ގަލޮޅުނިޒާ

 ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ބާރަށުެވފައި ދެންމެ ނިންމެވިއިރުަގއި. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުވަގުތު މެންބަރުގެ އޮތީ ހަމަ

 އަށް. هللا ބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަ

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ޚިލާފު މައްސަަލއެްއަގއި.  ސްކުރަނީ ވަރަށް އާަދޔާހުއަުޅގަނޑުމެން ިމއަދު މި ބަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރގެތަުކގަިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާއި އަ

ވެރިންކަުމގައި ެދެކން ރައްޔިތުން ބޭނުންާވކަމުެގ ރި އަދި ރަނގަޅު އަޚުލާޤާިއ ސުލޫކުގެ ތެތްތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ަނޒާހާ

 ނިންމުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެ މަގަށް ދޫކޮށްލުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ، އެއް އަިލގަދަ ހެއްކަކީ 

 ރައީސް. ނުވެވޭނެ ޙަޤީަޤތް. އިްއޒަތްތެރި ދެބަސްމިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިއީ މެން މިއީ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު

އުމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ހަރުއަޑުން ބުނަމުން ޤަ ސައްތަ މުސްލިމު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްަތއިން 

 ،ޅިފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް މީހަކުގެ ނަން ހުށަހެ އެމެރިކާގައި އުއްތަމަ ،ނަނީދަން. އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންއެބަ

ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ޑިސްކޮލިފަިއވީ ފަނޑިޔާރެްއެގ  ސްލުގެ މީހަކަށް ފުރައްސާރަކުރިސްކުރެވެމުންދިޔައިުރަގއި ކަޅު ނަހުބަ

ކޮށް އަދި އެހެން ހުރިހާ ޞަޚާއް  ،ނޑިޔާރުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ފައަޚުލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުވީމަ 

 އެއީ ޙަޤީޤަތް ،ސަްއކަތްުކރަންޖެހޭނެކަންލާާޤއި ސުލޫކީ މިންަގނޑުގެ ތެރޭަގއި މަގެ އަޚުވެސް އަުޅގަނޑުމެން  އެންމެން

ރުަގއި އެ ދިަޔއިވެގެން ައހަރު 5ގަބޫުލކުރާ ގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްަސލަ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަތާ އަޅުގަނޑު 

ތެިރ މަސައްކަތްުނކުރެިވ ޮއތްކަމުގެ ހެކި. ިއއްޒަތް މައްސަލަތަކަށް ބެލިފައި ނެްތކަން ެއއީ އެންމެ ޒިންމާދާރުކޮށް

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ނޫނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނޑިާޔރުގެތަުކގައި ތިއްެބވި ބަެއއް 

ހެދި  އިއްވަބާ  ބަޣާވާތެއް ކުރި ދުވަހު ޕާޓީންޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގައި ވެސް ހަރާފަނޑިޔާރުން ނޫނީ ދިވެހިރާއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ެއދޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެކެން ބޭނުންވާނެ މަންޒަރެއް ނޫން. ދިއުމަކީ އެއީ މަންޒަރު ފެނިގެން

އަނެއް ދުވަުހ  ،ގޮތަށް އި އޮތީތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭނުންވާފަނޑިޔާރުގެތަކުން ނުކުންނަ ުޙކުމަކީ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިަކމުގަ

ވަހަށް ބެލިގެން ނެރޭ ޙުކުމްތަކެއް ކަމަށް  ،ރަހައަށް ،ނޫނީ ުކލައަށް ،ގޮތަށް ތީތީ އެ މީހުން ބޭނުންވާއެހެން ބަޔަކު އޮ

 ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ނުކުރެވޭނެ. އިްއޒަްތތެރި އިމެއްޤާވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި އެދޭ އިންސާފެއް 

ކަމެްއ ނޫން. މި ހުރި ގުޅުން ކި މީހަކާުތަގިއ ބަލަން. މިއީ ވަ ސް މައްސަލަެއްއގެ ގޮއަ ހޭނީ ސީރިމި މައްސަލަ ޖެ

ގުޅުންހުރި  ގުޅިފައި ހުރި މައްސަަލއެްއ. ފަނޑިޔާރުގެތަކާ ލަޙަތާއި އިންސާފުގެަތކާ ޞްއުމުގެ މަޤަ މައްސަލައަކީ މުޅި 

ުނވާނެ. ސުޕްރީްމ ގަދީގެންށް ފުރުޞަތު ޮއވެގެންުނވާނެ. ޖާމަލެއް ހިނގާކަ ޢަޔާުރގެތަުކގަިއ މިފަދަ މައްސަލަެއއް. ފަނޑި
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ނޫނުއަސާސީ ތަނެއް ނުދޭ. ޤާ މި މަޖިލީހުން ނިންމާ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކަށް ކޯޓަކަށް ވެސް

ގާނޫނު  ؛އަދި މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ،ގެނައުމާ ރުގާނޫނު ހެދުމާއި ގާނޫނަށް އުނިއިތު ،ނޫނުއަސާސީ ބުނަނީޤާ

 ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އޮތީއި އޮްތ ބާރު. ނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފަޤާމި މަޖިލީހަށް ލުކުރުމުގެ ބާރަކީ ތިބާ

 ޚިލާފަށް ނެރޭ ޙުކުމެއް ސުޕްރީމް ޯކޓަކަށް މަތީން ޙުކުްމ ނެރުން. އެއާ  އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ާއއި ގާނޫނުތަކާނޫނުއަސާސީޤާ

ކުްނ ާއއި ގާނޫނުތަނޫނުއަސާސީޤާ މުގެ ބާރުސް ކޯޓަކަށް އެފަަދ ޙުކުމެއް ނެރުނެރުމުގެ އެްއވެސް ބާރެއް ޫނނީ އެއްވެ 

 އާވަނަ މާއްދާ 88ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދީފައެއްނުވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ މި މަޖިލީހުން 

ށް އުން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާނަދިލުކުރަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިޔަތި ބާއެްއގޮތަށް ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތައް

 އެ މަޤާމާ އި،މައްސަލަ ބަލަ ،ދޭތެރޭ މި މަޖިލީހުގައި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި އާދޭ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ރައީަސކާ

ދޭން ޓުން އަލުން ވަޒީފާސުޕްރީމް ކޯ ަވކިކުރީމާ އިކަމަށް މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަ  އެކަީށގެންނުވާ ޢަމަލެއް ކުރި 

ގުިޅގެްނ  ނެގޭ ވޯުޓގަިއ އެ މަްއސަލައާ ުމގައި އިުތބާރު ނެތްކަމަށްތްތެިރ ރައީސް. ވަޒީރުްނ ަވޒީރުކަނިންމީ. އިއްޒަ

ނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ ޤާ ލިބޭ ކަމެއް ނޫން. ޞްތިޞާޚްގޮތް ނިންމާ. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސުޕްރީމް ކޯޓުން އެބަ ގޮތް

މަކީ ނިންމުމަޖިލީހުން ނިންމާ ނުކުރަން. އެއީ މި ނުޑ ގަބޫލެއްދި ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަކަމެއް ނޫން. އަ

ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ނުވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫނީ ޙުކުމް ،ކޯޓުތަކަށް ބަލައިގަނެ އެ ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް

ނޫނުއަސާީސގެ. އެ ޤާވަނަ ާމއްދާ  154ޖެހެނީ ން ބަލައިލަންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން މި ފެންނަނީ

ނުޖެހޭ. ފަނޑިޔާރެްއގެ ހުންނަ އަޚްލާޤީ ބޫލުކުެރވުން ައދި ސާބިތުވާކަށްގަ އަށްޖޭ.އެސް.ސީ ،ބުނަނީމާއްދާގައި މި 

ބޭރުެވއްޖެ ކަމަށް ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުވެއްޖެ ކަމަށް އަދި ސުލޫކީ ިމންގަނޑުން  ؛މިންގަނޑުން ބޭރު

 އެބަ ފޮނުވޭ. ީމގެން  މަޖިލީހަށް ވަކިކުރުމަށްބޫލުުކރެވިއްޖެ ހިނދުަގއި ވެްސ މިއެ މެންބަރުންނަށް ގަ

ލާޤީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެީނ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ިމންގަނޑު ނޫނީ އަޚު

ަސސާތަކެްއަގއި ވެްސ ޅުގަނޑު ެއދެނީ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްނޫނުއަސާސީ ބާރުއަޅާފަިއާވ މިންވަރު. އަޤާ

 ނޫނުއަސާސީން ގެންނަން ބޭނުންވާ...ޤާރުކޮށްފަިއވާ އަދި ދެކެފަިއވާ ނޫނީ ނޫނުައސާސީ ތަޞަްއވުޤާންގެ މި އަޅުގަނޑުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ މެންބަރު އަރުވަނީ ިދއްގަުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަޞަތުހާރު މި ފުރުމެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 . ށްރާމް ޙަސަނައިކް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ރާމް ޙަސަންގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްދިއް
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ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މި މަްއސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދެްއވީީތވެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

މު އް ކޮށް އަމީންޢާދިޔަ ގޮތް ވަަރށް ސާފުއިން ހިނގަަގއި ކަ އިދަންނަވަން. މި މައްސަލަ ޝުކުރުމަނިކުފާނަށް 

 ކުރަންީވ ގޮތް. އަުޅގަނުޑ ޭވ ކަންކަން ނޫނުައާސސީގަިއ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އެބަޤާ ވިދާޅުވެެދްއވައިފި.

ވަނީ ފައި އަށް މިއަދު ގެެނވިމަށްފަހުގައި މި ފްލޯޝަލް ކޮމިަޝނުން ބެލުމި މައްސަލަ ޖުޑީ ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

މި ޖެހޭ ރަނގަޅަށް ވިސްނަން. . އެކަމާ ދޭތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަކޮްށ ހިގަިއގެނޭކޮންމެވެސް ކަެމއް ގޯސް

ސަނީފް އެ هللا ތިނަދޫ ދެކުުނ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު ،ުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނުގައި އައި މައްސަލަ

 ބަރު ޅަށް ވިސްަނން. އިްއޒަތްތެރި މެންައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަދޭތެރޭގަިއ ެވސް  ދެއްކެިވ ވާހަކަ. އެއާ 

އެ ވާަހކައަށް ފަހު  ،ގައި ިވސްނިގެންދިޔަ ގޮތާއި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުީރގައި ައޅުގަނޑަށް މި މައްސަލަިއެގ ތެރޭ

ޔަ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ގޮތް ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުެވގެންދިދިޔަ އަޅުގަނޑަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކެިވގެން

ްސގެްނ ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮ ،ގޮތަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެ ވިދާުޅވި ،ގަބޫލުކުރަނީ

ގައި. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުރަނގަޅަށް މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހުގައި މިކަން ނިމިގެން

ެއންމެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މިކަމުގައި ޔަޤީންކަން އޮންނަ  ،ނުޖެހި އިއްގަޒެޔާ އެްއވެސް ކަހަލަ ނުފޫސިޔާސީ ނޫނިއް

 ވެސް ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާނެ ގޮތް. އެހެންެވގެްނ އެކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލާމު ދިއުމަީކ ހަމަގައިގެންގޮތަށް މިކަން ނިމި

ލާނަން. އިހަކަކޮުޅ ނިންމަދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު ވާ ކުރު މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ މަނިކުފާނަށް ޝު  ،ހިނދު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑު މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ. ތި .މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

، 5، 4، 3، 2، 5.1އޭގެތެރޭަގއި  ލިޔުންތަކާއި ހެކި. ން ހުށަހަޅާުގޅިގެ އާހުރި. ޝަކުވާއި ލިޔުންތައް އެބަޕޯޓަލްގަ

ީރ ވަފެބުރު 17އެއީ  ؛ތެރި މެންބަރުންނަށް ޝައުޤުވެރި ފެކްްސއަކަށް ެވދާނެވޭ ބަެއްއ އިއްޒަތް. އެބަ 9، 8، 7، 6

އް ވެސް. ައޅުގަނޑަށް އުންސިލު އިދާރާއިން ލިބިފައިވާ ެފކްސެކަ ތިނަދޫ ުހވަދު ައތޮޅު ދެކުނުބުރީ ،ވަނަ ދުވަހު 2014

ހުރި. އަުޅަގނޑުމެން އަތުގައި އެބަ ރު ލިޔުން އިތުޑުންނަމަވެސް، ައޅުގަނއް ލިޔުން ޕޯޓަލްަގއި ނެތް. އެހެއެނގޭ ބައެ 

ރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ުދވާފައިތުރު ލިޔުން އެބަ ތިބޭފުޅުްނނަށް އަރުވަން. އަުޅގަނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު

 މާޢީލް އަޙްމަދަށް. މެންބަރު އިސް

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުއިރާގެ މެދުވާފަރު ދާ
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މިއަދަކީ މިއީ ވަރަށް ތާރީޚީ އަދި އެހާމެ އުފާވެރިކަން އޮތް ބޮޑު ދުވަހެއް. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް.

ބޭފުޅުްނގެ ހިތުން  ރަން ިތއްބެވި ފަާރތްތަކަށް އެޙުކުމްކު ،ނުކުރެވި މި ވަނީ ފު ޤާއިމުޞާންދުލުއިޢައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދާފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވާީތވެ. މި މަޤާމުތަކުގައި ދެިމތިބެވޭނެ ބޭފުޅުންނަކީ މުޅި އުމުރަްށ ވެސް އެ

ފަށް ކުރާ ޞާދުލުއިންޢަ ކުރެވޭކަމީ އަުޅގަނޑުމެންނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅިން އަލަށް މިކަން މި މަޖިލީހުގަިއ 

 ،ނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނަނީ ޤާ ރައީްސ. ންދާނެ. އިްއޒަތްތެރިވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބަކަށް ެވގެމަސައްކަތަށް ލިބޭ 

ދި އަ ،ވާ ކަންަކން މާނަކުރުމުގައިއާއި މި ފޮތުަގއިނޫނުއަސާސީޤާމި  ،ާއއި ގާނޫނު ާމނަކުރުމުގައި ނޫނުއަސާސީޤާ

ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް. ތަކުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާވެސް މައްސަލަޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫން

ގާނޫނެއް ހެދުމުެގ ބާރު، މާްއދާތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ދޭ ވާހަަކއެްއ.  ،ލަތެްއަގއި ނުބުނޭހާްއވެސް އެ

މުގެ ބާރު މުމުގައި އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނުމާނަކުރުމާއި، ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިން މި ގާނޫނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން

ނެރެފައިާވ ބަޔާނަކީ  ވަަނ ދުވަހު 22މެއި މަހު  2017 އެާއއެުކަގއިދޭހަވަނީ. ހަމަ ޑުމެންަނށް މިއޮންނަ ކަމަށް ައޅުގަނ

ވެްސ ރިން ލިެޔވިފައި އޮތް އަދި ޕްެރކްޓިސް ނޫނުގައި މާ ކުގާވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެެރފައިވާ ަބޔާނަކީ ވެސް މި 

 އެތައް ދުވަެހއްގެ ފަހުން އެ، އް އަހަރެްއގެ ފަހުން އެތަކު ކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް. ޭއގެ މި ރާއްޖޭގައި އެަތއް ފަހަރަ

ތަން  ދިޔަާގނޫނު ބަދަލުވެގެން އެ ަގާވއިދާއި ޔާއި،އެ ހަމަ ،އެ އުސޫާލއި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅު އަގެއް ޖެހުނީމާ

ގަނޑުމެން ތިބެން  ައޅުން މިގޮތަށް ވާން ދޫކޮށްލައިގެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ަކންކައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ

 އެދެން މި މަޖިލީހުން މި ގޮތުން މިނިވަން މުައއްަސސާތަކާއި ަރއްޔިތުން މަޖިލީހާހެޔޮނުވާނެ. ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ދަ ކަންކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ މިފަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ނޫނީ ދަތިކުރުމަށް އަދި ސަރުކާރު ހިންގު

 ފަށް ްނކަމުގަިއ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާމި މަިޖލީހުން ފާސްކުރަން އެކަ ،އަުޅގަނޑުމެން ެއ ކަންކަން ފާހަަގކޮށް ،ދިރާސާކޮށް

ހަމަ  ،މީހުން ެއއް ނޫން. އެ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލު ހިންގިވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަދި ހުއްާޓލަންވީ އެދުނީމާ ފަށްއެދުމަށް. މާ

ެމ މިއަދު ކުރަން އޮތް އެން ގައި ލާޙަށް ކުރާ މަސައްކަތު ޞްތަނުން ބޭރުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އި  އެ މިހާރުން މިހާރަށް

ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން އަގާނޫނުގައި މި ބުނާ އިޖުރާ ،، މި ފިޔަވަޅުތައް އެުޅނީމާބޮޑު ކަންތައް. މި ކަންކަން ުކރެވުނީމާ

ތަން.  ނޑުމެންނަށް އިންސާފު ހޯދިގެންދާނެއިރާދަކުރެއްވިްއޔާ އަުޅގައަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ  ޅުނީމާފިޔަވަޅުަތއް އެ

ގޮތުން މިހާރު  ައޅުގަނޑަްށ ލަފާކުރެވޭ ،އަުޅގަނޑު އަދި ާތއީދު ވެސް ކުރަން ،ހަޅަންއެއާެއކު އަުޅގަނޑު ހުށަހަމަ

ްށ ރަނގަޅަށް ހެދިފައި އޮްތ ށް ިމ މައްސަލަ ފޮނުވާކަށް. ވަރަުޅގަނޑަކަށް  ނުފެނޭ އިތުރު ކޮމިޓީއަކައަ .އިފިހުށަހަޅަ

ތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި އަރެވެނީ. ހުރިހާ އިުޖރާކުސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ މި ފާހަގަމައް

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ސް ތަްމސީލުކުރަްއވާ މެންބަރުން ތިްއބަވާއަދި ައޅުގަނޑުމެން ތަމްސީުލކުރަްއވާ، މި މަޖިލި

 ،އަށް ފޮނުވާަފއި ވަނީ. އަޅުގަނޑު އެދެންލޯފް އިުޤކޮށް ިނންމަމިކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީ ކޮމިޝަނަކުން

ށް އޮތް ތަުނަގިއ މި ކަމަކީ މި މަޖިލީހުން މީގެ ކުިރއަ އި،އަޅުގަނޑުެގ އެދުމަކީ ިމއަދުން މިއަދަށް މި މައްސަލަ ނިންމަ
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ކަުމގެ ޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާުރންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅާނެރޭ އަދޭތެ  ގޮތަށް އުޅޭ ފަނޑިޔާރުންނާވެސް ނުކިއްސަުރކޮށް މި

  ޝުކުރިްއޔާ. ށްނޑު އެދެން. ވަރަށް ޮބޑަމެސެޖު މިއަދުން މިއަދަށް ދޭން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަށް  ަޑިއގެންފައި ޮއތް އިްއޒަތްތެރިބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތަށް އެދިވަމެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ހުގަިއ ސުވާލެއް އަހަން ބޭނުން. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރި ،އެރުވުމުގެ ކުީރަގއިފުރުޞަތު

ދާނެ. ކުރީަގއި ހިނގާަފއި އޮތް ގޮތަކަށް ނޯވެތުތައް ަފހަރުގައި މީގެ އައަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ިމ މަޖިލީހުގެ އިޖުރާ

ހިްނގަމުންގެންދާ މަަސއްކަތަކަްށ  ިއ، އަުޅގަނޑުމެން ފަށަިހނގަމުންދާ މަސައްކަަތކީ އަލަށް އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި

ރި މެންބަުރ އަުޅގަނޑު މި ެދކެނީ މިއީ މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ސާފުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެ، ވާތީވެ 

މި  ؛މެޖިސްޓްރޭޓް ،ފަނޑިޔާރު އިްބރާހީމް ޝަތު ޢަލީ އާދަމަށް ނިސްބަތްކޮށްއިޢާ  ،ލްޝަންޤުވިދާޅުވަީނ، 

 ވާ ބަސްަތްއ ބޭނުންނުކުރާ ކަމަށްތޯ؟  ގައި މިއި މައްސަލަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އާ ގެ މަންމަކީ ކޯުޓގެ ޤާޟީ ޢަ ޟޫއުކަމަކު ތި މައެ  ؛ެއޅިގެން ސީދާ ތި ބަސްަތއް ުބނިކަންވަނީ ކަނޑަދަންނައަޅުގަނޑު 

ެއ ތަނަށް ނުކުތް ކަމަށް ޤާޟީ ޚަބަުރ ިއ ހިނގަމުންދިޔަ ުޒވާބެއް ަކމަށް. އެ ވަގުުތގަ ހިސާބުގައި ދެން ތިިބ މީހުންނާ

އި ނެތް ކަމަށް. ތީގައި ޔަޤީްނކުރެވޭނެ ެހކިތަކެއް މީގަ  ގޮތަށް ކިޔުނު އެްއޗެއް ަކމެއް ލިބެނީ. ދެން ތި އިބާރާތްތަކަކީ ތި

 މައްސަލަ ސާބިތުވި ފަރާްތ، ސާބިތުވި ފަރާތުގެ އެްއވެްސ ބަހެއް މީގައި ނެތޭ. ،ނަަވނީ މި ދަންއަުޅގަނޑު ހެންއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ލިޔުންތަކު އާޝަކުވާ  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 4ހެކިންނަކީ އެތަނުަގއި ހާޒިރުވެ ތިބި  4ހެކިންގެ ހެކިބަސް. އެ  4ވޭ ރޭގައި އެބަ ، ލިޔުންތަކުގެ ތ5.5ެތެރޭގައި 

 އެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ކަމަށް މި ބަޔާން އެބަ ސާުފކޮށްދޭ. ހަމަ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ވާ 4ވޭ. އެ މީހުން ކަމަށް އެބަ

ޝަތު ޢަީލގެ ބަހެއް މި ބަޔާނުަގއި ނެތް. އި، ޢާތި ފާހަގަކުރަްއވާ، ުގލްޝަންބަލައިގަންނަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

، އަޅުގަނޑު ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ މި ރިޕޯޓުތަުކގަިއ އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާހެކިްނެގ ހެކިބަސް  4އެހެންނަމަވެސް، 

ްލެގ އޮތީ އިންޓަވަ ހުގަިއ. މިހާރު މިއަރުވާނީ ސައިެގ ަވގުތުޮކޅަށް ފަރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީބަށް ފު

 . މިނެޓު 30
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 {އަށް 11:02އިްނ  10:29 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاވާ ޢަބްދުއީ، ސްރައީނައިބު  ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންއިގައި ތުސަޔާ)ރި

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 ންދިޔަ ބަހުސް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގެެގންދާނީ ހެނދުނު ކުރިއަށްސް ކުިރއަށްވެދަންފަޅީގައި އަޅުގަނޑުމެން މި  `.

 މިހާރު  ގެންދާނަން.ކުރިއަށް  މެން ބަހުްސ އަުޅގަނޑު ގ5.1ެއެޖެންޑާ ނަންބަރު ިއއްިވ ހުށަހެޅުން. ރިޔާސަތުން 

 .މެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބްއްޒަތްތެރި އި ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ  ވާނީވާހަކަފުޅުދަްއކަ

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބްހުޅުދޫ 

 ،ތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކީޒައްއި `. ޝުކުރިްއޔާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނެގ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫގެ  ،ނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީންޤާޖޭ.އެސް.ސީން 

ިކކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ްމ ރަޝީދު މަޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަބްރާހީލް އިޟިއަލްފާމެޖިްސޓްރޭޓް ޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުެގއަކީ ވަރަށް ގިނަ  .ވާ މައްސަލަެއއްވަރަށް ކަންބޮޑު  އީއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއި  .ލަމައްސަ

ވެފަިއވާ މަްއސަލަެއއް. ިއ އަިދ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ަކންބޮޑުތަކާވަހުމު، ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި ަޝއްކުތަާކއި

ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުާރ  ފަނޑިޔާުރގެައކީ ،ވަޢުދުއެއް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ އިންތިޚާބުަގިއ ރިޔާސީ މިދިޔަ 

 ،ވަޢުދަކީ  ބޮޑު ެއއްެއންމެ  އަދި މިދިޔަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެވސް .ތަނަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް

ްއޒަތްތެރި އި ވާހަކަ.  ހަދާނެކަމުގެފަނޑިޔާރުގެތަކަށް  ނަޒާހާތްތެރި ރަްއިޔތުންނަށް އިތުބާރުހިފޭ ،ފުެގއަކީ ސާފަނޑިޔާރު

 ، ހަރައީސް، މިއީ އަުޅގަނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ހުށަހެޅި

ލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ މައްސަލަ. ވާ.ެއސް.ސީަގއި މި މައްސަލަ ތާށިވެފައި ޖޭއިރު، ވީ  ދުވަސްއަހަރު

މިކަމާ ގުިޅގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ނެވި ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އިންނަާވއިރުއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިދެންހަ މިދިޔަ 

ޅިގެން އައި ގު ެއއާ އަދި  ؟ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނުތޯ އަދި އެކަުމގެ ހެކިބަްސ ދިން ފަރާތުގެ ކިތައް މަްއަސލަ މި ފަރާތާ

ދޭތެރޭ  ުފން ޙުކުމްކުރެވުުނކަމާސާންވަރަށް އިންވަރަށް ނޫނީ ަޝއްެކއް ނެތް މިކުރެވޭ ޞާފު ޤާިއމުޢަދުލުއިންޙުކުމަކީ 

ން މިހިސާބަްށ ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ފަނިޑޔާރެްއގެ މައްސަަލ ހުށަހެޅި މިކަން ބެލިގެއިއަޅުގަނޑުމެން ޝަްއކު އެބަވޭ. 

 ކުރަން. ެއްއވެސް ޝަްއކެއް ެނތް މިންވަރަށް އެކަން ،ކޮށްންމެ އިންސާުފވެރި ހޭނީ އެކަން އެއިރު އަުޅގަނޑުމެން ޖެއި އަ

ގާނޫނުައސާސީްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި  ،ންމެ ކަންބޮޑުވާ އަނެއް މައްސަލަައކީްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ އެއި

ގެ ތެެރއިްނ ހުދޫދު ގެޕްީރމް ކޯޓުސުއިވާ މަްއސަލަ. ޕްރީމް ކޯޓުްނ ބޭނިފަރެއްގެ ތެެރއަށް ސުޖޭ.އެސް.ސީއަްށ ދީފައިާވ ބާ

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ސަލަ.މައް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ބޭނިފައިވާ ،އެ ބޭފުޅުން ބޭރުވެ
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އަށާއި ނޫނުއަސާސީ ޤާ . ފަނޑިޔާރުން ޢަަމލުކުރާނީބައެކޭމުސްތަިޤްއލު ފަނޑިޔާރުންނަކީ  ،ބުނަނީވަނަ ާމއްދާަގއި 142

ުނވާ ކަންަކން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީ ކި ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައިއި ވަ ިއ ގާނޫނުގަނޫނުއަސާސީއާ ޤާގާނޫނަށޭ. 

ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ޤާ. ޝަރީޢަތުގައި އެކަމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނޭ

ގެ )ށ( ގައި. ޭއގެ ދަށުން ާމްއދާ ނަވ159ަކަން ން ބަލާނީ ޖޭ.ެއސް.ސީފަނޑިޔާުރންގެ މައްސަލަ ތްފުކޮށް އެަބއޮސާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި.  154މަތިކޮށްފައިވާ ބާރު އެަބއޮތް  ،މައްސަލަ ނިންމާފައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ

ވަނީ މި މައްސަލަ. މިތަނުން މި  އްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މިއަދު ރަ 154

ޕްީރމް ކޯޓު މީގެތެރެއަށް ބޭނުމުެގ އްޒަތްެތރި ރައީސް، އެ މައްސަލަ އެ ނިމުނީ. އޭގެ ބޭރަކަށް ސުއި މުނީމާމައްސަލަ ނި

މިހާރު ޖޭ.އެސް.ީސއަށް  ،ނުންވޭްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވާލަން ބޭއިަވގުތު އަުޅގަނޑު  އެްއވެސް ބާރެއް ނެތް. މި

ޖޭ.އެްސ.ސީަގއި   ފަނިޑޔާރުންގެ މައްސަލަ. އަުޅގަނޑު އެދެންޕްރީމް ކޯުޓގެހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އެަބއޮތް ސުހުށަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހުންނަވާ މެންބަރަށާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީން 

ކުރަްއވާ  ވަދެއަށް ތެރެނިޑޔާރުން މަޖިލީހުގެ ހުދޫދުގެ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަވަހަށް ބައްަލވަިއ، ސުވީހާވެސް އަ

އްޒަތްތެރި ރައީްސ، އިކަންތައްތަކުން މުޅި މަޖިލީހާއި، މުޅި ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރުމުގެ މައްސަލަ އަވަްސކޮށްދިނުމަށް. 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ައދި ރައް. ސް ހިންގަންޖެހޭ މައްސަލައެއްއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި މައްސަލަައކީ މުޅި ޕްރޮސެ

. އެހެންކަމުން، ނިްނމަންޖެހޭ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެްއ ނިންމާފަ ،ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްއަނީ އިުޖރާޖެހޭކުރަންވެސް ޢަމަލު

ބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ްއޒަތްތެރި މެންއި ިހތަދޫ ދާއިރާގެ ،ގޮތަކީދެކޭ ބެހޭ ގޮތުންއަޅުގަނޑު މިއަދު މި މައްސަލައާ 

 އަށް ގެނައިމާ ކޮމިޓީން ނިންމަވަިއގެން މި ފްލޯވަިއގެންކަށް ފޮނުމި މައްސަލަ ކޮމިޓިއަ ،ވި ގޮތަށް އެ ހުށަހެޅުއް

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އިމިތަނުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅުން. 

ންޖެހޭ ފިޔަވަޅު މި އި ައޅައަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. މިކަުމގަ ހަކަށް އަދި ެއ ކޮމިޓީން ކުރުމަކީ ވެސްވީހާވެސް ައވަ

ތެެރއިން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގެްޕރޮސެސް އީކަމަކު، އެަވގުތުން ަވގުތަށް ައޅަންޖެހޭނެ. އެ ންއިފްލޯ

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އިުޝކުރިްއޔާ ޝުކުރު އަދާކުރަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ޙްމަދު ޒާހިރުއަމެންބަރު ްއޒަތްތެރި އިއިާރގެ ގައްދޫ ދާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު

ޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަކިކުރުމަްށ ޖޭ.އެސް.ސީން މަޖިލީހަށް ަރއީސް. މެއްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ،ގަނޑަށް ފާހަަގވަނީޅުއެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އައަުޅގަނޑު ވެސް  އިވާ މައްސަލައިގަ  ހުށަހަޅާފައި މި
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ވޭުތވެދިޔަ ތަނުގައި ނުފޫޒު ފޯރާފައި އޮތް މިންވަރު  ށްޖޭ.އެސް.ސީގެ މަަސއްކަތަ، މައިގަނުޑކޮށް ދެ ކަމެއް. އެްއ ކަމަކީ

މިފަދަ މެޖިސްޓްރޭޓަކާ  ވަްނދެން ދުަވސްއަހަރު ހަ ،އީސްްއޒަތްތެރި ރަ އިހާމަވެގެންދާ މައްސަލަެއއް މި މައްސަލައަކީ. 

ނުފޫޒު ވަދެފައި އޮތް މިންވަުރ  ށްދުވަސް އޮތުމަކީ ޖޭ.އެސް.ީސގެ މަސައްކަތައަހަރު، ހަ ނުނިމިސަލައެއް ބެހޭ މައް

 ރުވެރިށް ޝުކުއެކަމަށް އަުޅގަނުޑ މިއަދު ވަރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ހާމަވެގެން މިއަދު ދާ ކަމެއް.

ގަިއ  2017ރީމް ކޯޓުން ޕްސު ،ވަނީ ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ މި. ވެސް ކުރަން ނަމަވެސް، ހިތާމަވެސް ވަން. އެހެން

 .ތު އޮތް މިންވަރުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހާލަސު ،ދަނީ ނިގގެން މިޑުމެންނަށް އެނނެރެފައިވާ ޙުކުމަށް ބަލައިާލިއރު އަޅުގަ

ޖޭެގ ންގަނޑު ދިވެހިރާއްއަށް ވެއްޓިފަިއވާ މިދަށު ދަރަޖަ ޓުގެ ކަންތައްތައްކޯރީމް ޕްލަދުގަންނަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ސު

ޙަޤީޤަތުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ިއންސާނުންނަށް އެބަ އިނޭގ ދަނީ.  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިެގން މި

ދުވާލެްއ  އީމި ،ބުނަނީޙުކުުމން  ކޯުޓގެޕްރީމް ޭރގަނަޑކީ ރޭގަނުޑކަން. އެހެންނަމަެވސް، ސު ،ދުވާލަކީ ދުވާުލކަން

ކަނޑަެއޅިގެން ވަީޒރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަްށ  ،ނޫން ެއކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނވީޯތ؟. ނޑޭރޭގަ އީމި ،ނޫނޭ

 ހުދުން  އިނޫނުއަސާސީން ކަޅާ ޤާކުާރނީ މި މަޖިލީހުންކަން ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކި. ނިންމާނީ މި މަޖިލީހުން

 ވެސް  ޅުގަނޑުގެ ަކއިރިއަށް ހިނިޙުކުމެއް ނެރުނީމާ އަ ރީމް ކޯޓުން މިކަހަލަޕްސު ،ހިނދުސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޤައުުމ  ،ކީގޮތަ އުޅޭ ވެގެން  ދޭތެރޭ ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑަށް ވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި އެ ބޭފުޅުންނާ .އާދޭ

ސް ތިބެން ދަނީ. އެގޮުތގައި އަދިވެ  ގެން މިގޮތަަކށްކަން ހާމަވެ ބޭނުންވާނޑިޔާރުން މިހާތަނަށް ހިނގަމުން މި އައީ ފަ

މި މަޖިލިސް ނިކުމެ  .ވަަނ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލިސްނަވާރަ ،އްޒަތްތެިރ ރައީސް އި މިއީ  .ަދނީ  ހާމަެވގެން މިބޭނުންވާކަން

 .ބޭނަންބަލާކަށް ނުތިތަން  ދާލުން މަތިންއަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ބޮ .ތިބީ ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުުކރަން މި

މެޖިްސޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ  ؛ންމާނަން. މި ފަނޑިޔާރުގެހޭ ގޮތް މި މަޖިލީހުން ނިއަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެ

މި މައްސަލަ ނިންމަން.  ފުރިހަމަކޮށްތަެކއް އަތްމައްސަލަ އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިޖުރާ

މި މައްސަލަ އިތުރަްށ  ކަ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން.ކުރަން ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަ ކަނަޑއްތުތަކެއްއަތްހާ އިޖުރާހުރި

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމަން. މި މައްސަލަ އަވަހަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސް މި ފަނޑިޔާރާ ދޭތެރޭގައި  އިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަ

 ނޑު..އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ 100ޅުގަނޑަށް %އުއްމީދު އަ  ނިންމަންޖެހޭ ގޮތް މި މަޖިލީހުން ނިންމާނެކަމުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންްއޒަތްތެރި އިކެންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން



38 

 

ރާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަ ތީމާންބަރު ނެްއޒަތްތެރި މެއި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އިޝުކުރިއްޔާ 

ޑަކޮށް ކު ޖެހެނީ ިކޔަން މި އުޅެނީ، އަުޅގަނޑު ެވސް އަރާނީ. ދަންނަވަން މިށްކީކޭބާަވއޭ ހިތަ އެ މެންބަރު

މަރުގެފާނު ރަށުތެރެ ޢުރެއަކު  ރީތި ހަނދުވަރު އިޭރގަނެޑއްގަ  ،ގޮަތކީ ވާ މިކު ޔަ. ެއއްރެއްއެމަރުގެފާނުގެ ވާހަކަ ޢު

ާޤޟީއެްއގެ ގެެއްއގެ ބޭރުްނ  ،ވަނިކޮްށ އަޑު މި ިއވެނީން، ުކޑަކޮށް ރަށުތެރޭގައި ހިްނގަލައިބައްލަވަ 

ރެެއްއގައި  ގޮތުން. އަދި އެފަދަ ީރތި ހަނދުވަރު ދޭ ގުޅޭ އެ ޭރގެ ރީިތކަމާ ،ުރގަިއ ައޑު ިމ ިއވެނީއިަޑއިގަންަނވާވަ

މަެއކަނި ޅެމެްއގެ  ކަންަތއްތަެކއްެގ ވާހަކަ. ހައަރާށްއޭަނެގ ހިތަ ،ދިާމވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އޭނަ ލޯބިާވ އަންހެނަކާ

 ޖެހިގެން އައި ުދވަހު އޭނާގެ ކިބައިން ޤާީޟކަމުގެ  ،ޮގތަކީ ކަންވީ ،އަޑު އިވުނީ. އެހެންނަމަވެސް ިކޔާ ސިފައިަގއި

  އެ ޤާޟީންަނކީ، ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަރަށް ،ނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިއުޅެ ންަނަވން މިމު ވަކިކުރެވުނީ. ދަޤާމަ

މަތީ  ރިހާ ކަމެއްގެ ވަރަށްމި ހު ،ތެދުވެިރކަމާ ،އަމާނާތްތެިރކަމާއި ،ދު ނިޔަތާއި ތެކަމާއިބައެްއގެ މުރުވަތްތެރި

ދައްކަނީ. މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގނޑުމެން ހީވަނީ  މިއެއްގެ ވާހަކަ މީހުންގެ ކިަބއިަގއި ހުންނަންޖެހޭ ބަ އެ މިންގަނޑެއް

ަގއި ތަކުިޅވަަޑިއގަންނަވާހެްނ. ސުލޫކީ މައްސަލަ އޮއެބަ  މައްސަލައާޢީސަލަާއއި ޖިނާ މައްކީބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ސުލޫ

މެވެސް ވަރަކަްށ މިންވަރު ކޮންބިތުވާންޖެހޭ ގަިއ ކަންކަން ސާ މައްސަލަތަކުޢީރާއި ޖިނާވަވާންޖެހޭ މިން ބިތުކަންކަން ސާ

ްށ  ވަކިކުރުމަފަނޑިޔާރަކު ،ޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށްފަނ ،ދަންަނވަން އުުޅނީފާހަގަކުރެވޭ. ހެން އަުޅގަނޑަށް އޮޅިފަިއވާ

 މައްސަލައެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް ހެކި ޢީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާކަށް ނުވެސް ޖެހޭ. ޖިނާޢީޓަކައި ޖިނާ

ީއ އެ  ކުރާ ގޮތުަގއިނުޖެހޭ. ހަމައެކަނި ސުލޫކީ މަްއސަލަެއއް ސާބިތުވާ މިންވަރަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުހުންނަން ވެސް 

ސުލޫކީ މައްސަލަެއއް ނުވަތަ އެކަމެްއަގއި ހިނގާފައިވާ ކަެމއް އޭނަ  އޭނާ ،ލެވޭ ގޮތުަގއިމަދަނީ މިންގަނޑު. ބޮޑަށް ބެ 

 މައްސަަލއަށް ވާހިސާބުން ސާބިތުވާނެ. ހުށަހެޅިފައި އެ ލަސަމައް ކީސުލޫބެލޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ބޮޑަށް  މާ ވުރެސާބިުތވާ މިންވަރަށް ޤީޤަތުަގއި ސުލޫީކ މައްސަލައެއްޙަ ،އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ަގއިބަލާއިރު

 މައްސަލަެއއް ސާބިތުވާ މިްނަވރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ މި ޢީ. ގާްތގަނޑަކަށް ހަމަ ޖިނާއޮތީ ސާބިތުވެފައި މި

ސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުިއގައި ލިބިފައި އެބަ ލަމައްސަ

ޖެހޭ މިފަދަ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން އެބަޖެހޭ. ބައެއަޅުގަނޑުމެން  މުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް.ނިންމާފައިވާ ނިން

ރަްއޔިތުންެގ  ިނޒާމާ ދޭތެރޭަގއި ގެފު ޞާދުލުއިންޢަ ތެޭރގަިއ ނުވަތަދޭ އާގެްނ ނޫނީ ޖުޑީޝަރީށް ކޮފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު

އަުޅގަނޑުމެން ޒަތްެތރި ރައީސް،  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ އިއްމެންނަކަްށ ނުހޯދޭނެ. ހަމައެއާކުއަުޅގަނޑުއް އިތުބާރެ

އެ އަންހެން މީހާގެ ނަން  ،ދައްކާއިުރގައި ވާހަަކ މި ތަޅުމުގައި  މައްސަލަެއްއގެފްކުރެވުނު ޛުޤައަންހެނަކަށް  ޙްސިންމު

ޝަރަުފ،  އި އަނބުރާއްަޒތާއިއި ާރ ގޮތުަގއި މީހުންގެ ކުމި ތަޅުމުގައި ދެެކވިގެންުނވާނެ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ެގ މަޖިލީހު ،ޚިލާފު ކަމެއް ެއއީ ޑާއުސޫލާއި މިންގަނ ،ގޮާތއި ބާރު އަޅާފަިއވާ ކަރާމާތްތެރިކަން އިސްލާމްދީނުގައި

ނެކަން ައޅުގަނުޑ ެއފަދަ މީހެއްގެ އަންހެނެއްގެ ަނން ގަނެިވގެން، އެ ވާހަކަ ދެެކވިގެންުނވާ ވެސް ހަޤީޤަތުަގއި ފްލޯގައި
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ފަނޑިޔާުރގެައކީ އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ސުޕްރީްމ  ،އަކީކަ ންނަވަން އޮތް އަނެއް ވާހަ ހަމައެާއއެކު ދަ ފާހަގަކުރަން. 

، ނުވަތަ ތަެނއް. ނުަވަތ  އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް އެކުެލވިފަިއވާ ެއއްެޗއްވެސް ކަރާމަތަކާއި ިއްއޒަތަާކއިއި ކޯޓަކީ ޭއގަ 

މަކީ އިލުނެއްަގއި ކޮށް ނިންމަ މަސައްކަތް ވީާހވެސް އަަވސް މިހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާމުއައްސަާސއެއް. އެ

މު މަސަްއކަތް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ އްމުހިމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ  ކުރާ ގޮުތގަިއ މިފަދައަޅުގަނޑު ގަބޫލު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ނިޔާޒް ޢަލީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މާލެ ހުޅު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

ުމ އްޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް މުހިޙައާދެ! މިއަދު މި ބަހުްސކުރަމުންދާ މައްސަލައަީކ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގަނޑުމެންނަށް ިއނގިގެންދާ އެއް ަމއްސަލަ. ހަކީ ތަފާތު މަޖިލީހެއްކަން އަޅުސަލަެއއް. ރަްއޔިތުންގެ މި މަޖިލީމައް

އެްއވެސް ހާެލއްަގއި މީހަުކ ިމ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށް ވާހަކަދެެކވެމުންދާތީ.  ީޤޤަތުގައިޙައަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭ 

ދައުލަތް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް މި  ،ވެސްކަމާ އުފާވަީނކީ ނޫން. އެހެންނަމައެ ކީ މުން ވަކިކުރުމަށް ވާހަކަދައްކާތީޤާމަ

ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ފާހަގަކުރަން.  ގެމު މަސައްކަެތއްއްމަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްަކތަކީ މުހި

ޅުގަނޑުމެން މި އަަގއި އަދި  19ކުރުވަނިވި ދައުލަެތއް ބިނާކުރުމަކީ އެޖެންޑާ ޖަވާުބދާރީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 މިހާތަނަށް އައިއިުރަގއި މު ހުށަހެޅުމެއް.އްއި ަރއްޔިތުންަނށް ހުށަހެޅި މުހިޖިލީހަށް އިންިތޚާބުވުމަށް ޓަކަރައްޔިތުންގެ މަ

ވެސް ކުރި  ސްތަކުންކުރުވުމަށް ުބރަ މަސައްކަތްތަެކއް ވޭުތވެދިަޔ މަޖިލިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ

ކުރި މަޖިލީހެއް އެހެން ބާރުތަްއ ޖަވާބުދާރީކުުރވުމަށް މިވަރަްށ މަސައްކަތް ނޭ ހިމެ ދައުަލތުގައި  ،ހެންނަމަވެސްއެ ތަން.

ށް ޓަަކއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މި ކުރާ މަަސްއކަތަށް ހުރިހާ މެންބަރުނަ ނުވޭ. އެކަމަށް އަދި މިހާތަނަކަށް ފެނިފައެއް 

 ޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންޙަ ، ފާހަގަވަނީޚާއްޞަކޮށް ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވެސް ޝުކުުރއަދާކުރަން. ައދި ވަކިން

ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ގާނޫނުަގިއވާ ުޖޑީ ،ކަމަށް މި ާފހަގަވަނީނުކުާރ އެއް ސަބަެބއް ޖުޑީޝަރީއަށް އިތުބާރު

ސް ކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަްތ ލް ސަރވި ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ބާރު ްސޕީޑެްއގައި ޖުީޑޝަނެތުން. ގިފައިގޮތަށް ހިން

ޤީޤަތުަގއި ޙަފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާއި އަދި ފަނޑިޔާރުގެ ފެންނަނީ  ން ފެށީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހިންގަ

އް ތަން. މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަށް ަބލާއިރުަގއި އަޅުގަނޑަށް އެްއެވސް މިންވަރަކަށް ަޝއްކެ  ޖަވާބުދާރީެވގެންދާ

)ށ( ގައި މި ބުނާ ކަންތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ ވަނަ މާއްދާގެ  88 ވަނަ މާއްދާއާއި 154 ނޫނުއަސާސީގެޤާވޭ ނު

އެގޮތަްށ އަދި  ފަނޑިޔާރެއް ަވކިކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރާއި އިޚްތިޔާރު.
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ޤީޤަތުަގއި މި ދެ ޙަނެވޭނެކަން މިކަާމ ދޭތެރޭގައި ެއއްެޗއް ނުބުކަށް ބަޔަދެން އިތުރު އެްއވެސް ކަންތައް ކުރުމުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  88ށް މާއްދާއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެގެން އެބަދޭ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮ

މި އިއްޒަތްތެރި ވެސް ފަހަރު  އެ ދެ ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސްމީގެކުރިން ވެސް ފަނޑިޔާުރން ވަކިކުރެވިަފއި އެބަ

މިހާރު މި ބަހުސްކުރާ ގެނެސްގެން. އަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ،ޔާރުން ވަކިކޮށްފައި އޮތީމަޖިލީހުން ފަނޑި

ނޫން. އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ފަނޑިޔާރުން ވަިކކުރުމަށް  ެއއްގޮަތކަށް ތާއަދާ އިޖުރާޢަމަލުކުރަމުން ނުވަތަ މިހާރު 

 ކުރުމަށް އޮތް ނޫނުއަސާީސގައި މިކަންޤާއި ެވސް ޙަޤީޤަތުގަތަކީ މިއީ އަދާ އިޖުރާލޯކުރަމުންފޮ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

 ،ހިނގުމަށްފަހު ހުީގގު. އަދި ތަވަނީ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާފަ ން މިން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. ޖޭ.އެސް.ސީގޮތްކަ

 އަުޅގަނޑުމެންެގ އޮތީ. ދެން އިތުރަށް މި އިއިސްފަ ގޮތުގެ ރިޯޕޓު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އަ ހިންގި ހުގީގުތަ

ސް މިހާރުން މިހާރަށް ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރާނީތޯ؟ އެގޮތަށް މިތަނުން އިތުރު މަރުޙަލާއަކަށް ނުގޮ ،ސުވާލަކީ 

ތެއް މި އަމުސްތަޤުބަލުަގއި ވެސް ފަނިޑޔާރުން ަވިކކުރުމުގެ އިޖުރާ  ،ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފި ކަމަށް

 މި ،ކީގޮތަ ގައި މީަގއި ެއންމެ ބުއްދިވެރިހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތު ލީހުން ކަނޑައެޅިގެންދިަޔއީ. އެމަޖި

ްނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެބައޮތް ޖޭ.ެއސް.ސީ ،ތަނުގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ފަދައިން

ން ޖޭ.ެއސް.ސީއެ . އެހެންވީމާ، އުފެދިފަ ކޮމިޓީެއއް ސައިޓްރ ޓަކައި ޯއވަކަންކަންކުރުން ކުރަނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބެލުމަށް

ޓަކައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮްސގެން އެ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ  ެބލުމަށްކުރީ ރަނގަޅަށްތޯ މިކަން

ންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ފްލޯއަށް ގެނެްސގެން މިކަާމ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަ

 ޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

 ކަމެއް ހިނގި  އްވެސްމަޖިލީހުގެ އެ  އި،ނީ ބަޔާންކޮށްފަޮއންނަ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މ88ިނޫނުއަސާީސގެ ޤާއާދެ، 

ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެއް ޓަކައި އެްއވެސް ކޯޓަކަށް ަމްއސަލަގޮތުގެ ޞައްަޙކަން ބެލުމަށް

ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް. އެ ނިންމުމުގަިއވާ ގޮތުްނ ނަންބަރު  SCC/2017/11 މިއަދު ،މި ފެނުނީ

މިނިަވން މުއައްސަސާ ކޮމިޝަުނެގ  ،ފަނޑިޔާރެއް ވިޔަސް  ،ރެއް ވިޔަސް ސްޓަނިމި ،ވިަޔސް ލުޓަރ ޖެނެރައުކިރޮސިޕް

ނަމަ އަދި އެ ނިންމުމަކަްށ  ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެ ،މެންބަރެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް

ނީ އެ ނިންމުމަާކ ބިނާވެގެްނވަކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ޞައްޙަކަން ފައިނަލިޓީއެއް ނާދޭ. ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ 
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ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުަގއި ކަމަށް  ނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރިާޔގެ ހައިިސއްޔަތުން ުސޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިޤާމެދު 

 ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ނިންމުގައި އެބައޮތް ަބޔާންކޮށްފަ. ފުރަތަމަ

ވިދާޅުވާ  ބޭފުޅުން އެ ނޫނުއަސާީސގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަަކށް އެޤާވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދި ،ލަން ބޭނުންފާހަގަކޮށް

ނޫނުއަާސސީގެ ބެލެނިވެރިކަެމއް ވެްސ ޤާނެތް. ގާނޫނުތަކުގެ ބެލެިނވެރިކަމެއް ވެސް  ޒާތުގެ ބެލެނިވެިރކަމެއް ދީފަެއއް

ބޭފުުޅން އަމިއްލައަށް އެ ަމއްޗަްށ  . އެއީ އެނޫން ތް ެއއްެޗއްން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދީފައި އޮސީނޫނުއަސާ ޤާއެއީ 

ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރާ ބަސްތަކެއް. އާދެ، ސުޕްރީމް  ގެަދއްކާ ބަަހނާއެއް  ،ގޮތުަގއި ގެޒުރެއް ޢު ވެރިެވގަންނަންެވގެން ދަްއކާ 

ބާރުތަކުގެ  ،ްޞގެ ތެރެއަްށ ވަދެޞާތިޚްވާ ެއއްާބރު އަނެއްބާުރގެ އިނޫނުައާސސީގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިޤާކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ 

ކޮށްލަން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް. އަދި އެީއ ައޅުގަނޑުމެން ޑު ޑުބަގައިންތައް އިމުވެަފއި އޮތް ދުސްތޫރީ ޤާމެދުގައި 

، އާދެޖިލީހުން ވެސް ފާސްކޮށްފަ. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މި މަ އެ މައްޗަށް ތަާބވާނެ ޒާތުގެ ނިންމުންތަކެއް ނޫން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ލާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއޮމިަޝނުގެ ނިންމުމަށް ބަލަޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮޖު

ގޮތުން ފަނޑިޔާަރުކ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ަގއި ބުނާ 154ނޫނުއަސާސީެގ ޤާކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތައް ިބނާވާންޖެހޭނީ 

އެ  ،ނަމަ ސަރވިސް ކޮމިޝަަނށް ގަބޫލުކުެރވިއްޖެލް ޖުީޑޝަ ކަމަށް ވާއި ުނވާ ޢަމަލެއް ކޮށްފައެކަށީގެން މާޤާމަ

ކަން. ޖިނާޢީ މައްސަަލތަކުަގއި ކުްށ ސާބިތުކުރަން ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑާިއ މިންގަނޑަށް ބަލަިއގެން ރިާޢޔަތްކޮށް

ދެ ށް ތަފާތު ގެންގުޅޭ މިްނގަނޑުތަކަކީ ވަރަ ންސުލޫކީ މައްސަލަތަުކގައި ަކމެއް ސާބިތުެވއްޖެ ކަމަށް ަކނޑައަޅަ

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިނަންޖެހޭ ދެ މިންގަނޑު. އާދެ، ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހަމައެކަނި  ންމިންގަނޑަކު

 ޖިނާޢީ މައްސަލައެްއގައި  .ގަބޫލުކުެރވެންޖެހޭނީ ފަނޑިޔާރަކު އޭަނގެ އަޙްލާޤީ ސުލޫީކ މިންގަނޑުން ބޭރުެވއްޖެ ކަމަށް

އިވެުލއޭޓުކުރަން ގެންގުޅެންޖެޭހ މިންގަނޑުތަކަކަށް ނޫން  އި ގަރީނާތަާކއިހޭ ހެކިތަކާކުށް ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅަންޖެ

އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ނިންމާއިރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީކީ. އެީއ 

ެވސް ތާއީދުކުރަްނ  އަޅުގަނޑުނަމަވެސް،  .ކޮްށފައި އޮތް ހަމަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން 144ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މި މައްސައާ މެދު ގޮެތއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މި ، މި މައްސަލަ މިތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޑިބޭޓުކުރަމުންދާިއރު

ތެްއ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލައިގައި ގޮ އި،މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވަ

ކަމެއް ކަމަށް.  ރުން ެއީއ ކުރަންޖެހޭނެކުއޮތްތޯ ޔަޤީން  އިޖަރ ފޮލޯކޮށްފަސީއެންޑް ޕްރޮޕްރޮސެސް  ޑިއުނިންމިއިރު 

އަލުން އެ ކޮމިީޓއަކަށް ުނވަތަ މި  ހުީގގުމި ަމއްސަލަިއގެ ތަވެސް  ނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެ ކޮިމޓީ ނިންމާއިރު

ބާރުތަެކއް ދީފައި އް ަކނޑައަޅާ ތަކެއިން އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާަގކުރަން. މަޖިލީހަށް ނުހިންގޭނެކަން ައޅުގަނޑު ފާހަ

ުނވާަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ކުރުމުެގ ބާރު ލިބިފައިހުީގގުއޮންނައިރު މި މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ަމއްސަލަ ތަ

ކަށް މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަ  .އީދުކޮށްއާދެ، އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ، ކުރިން މި މަޖިލީހުގައި ހުށަެހޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާ
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ޓަކައި ފޮނުވަން ހުށަހަޅަން. ބެލުމަށް އޮތްކަން  އިކޮށްފަފޮލޯޕްރޮސެސް އެންޑް ޕްރޮސީޖަރ ންނެވިހެން އަޅުގަނޑު މިދެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ސަލީމް މެންބަރު އަޙްމަދުއިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްބަރު ދާއިރާގެ މެން ހޯރަފުށީ

މުން ވަިކކުރުމުެގ ޤާދާ ފަނޑިޔާރަކު މައަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ، 

 އިންަތކާއި  ،ކުެރވޭނެ ގޮތްަތކާއި މުން ަވކިޤާގޮތުން އަުޅަގނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރަން ަފނޑިޔާރަކު މަ ގުޅޭ  މައުޟޫޢާ

އެުކގައި އެކަން ރަްއޔިތުން  ވުމާނޫނުއަސާސީާއއި ކަމާ ބެހޭ ާގނޫނުތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ޤާ މިންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ނުކުެރވޭނެކަން ވަރަށްމަޖިލީހުން ނިންމީމާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،މަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީްއވުރެފާހަަގކުގެކުރިން ފާހަގަކުރެްއވިމީ

ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ  ،ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުން ަވކިކުރުމުގެ ބާރުތައް ލިބިަފއިާވ ގޮތުން ގޮަތކަށް އޮތް  އަމުރެއް ަވކި

ޑު ދެެކން. އާދެ، ފަނޑިޔާރުންނަީކ ގަނމީމާ އެކަން ނިމުނީ ކަމަށް އަޅުޮގތެއް ނިން މަޖިލީހުން އެކަމަށް ވަކި

ދަރެއް ލިބިފައިވާ ޤަވަރަށް މަތިވެރި ިއއްޒަާތއި  ،އުމެއްަގއި ވިޔަސް ޤަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އަދި އެހެން ކޮންމެ 

ފަނޑިޔާރުންެގ  ،ނުންވަނީބައެްއގެ ގޮުތގައި ދެކެން ބޭނުންވާ ބައެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭ

އެހެން ީމހުންނަށް ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްެޗއް ނޫން ކަމަށް. އެންމެ ދަރަކީ ޤަބޭފުޅުންެގ ަކރާމާތާއި  ތާއި އެއިްއޒަ

އެންމެ ނޭދެވޭ ބަހެްއގެ ސަބަުބން ވެސް މުޅި ިނޒާމުެގ  ،ގެ ސަބަބުންފަނޑިޔާރެްއގެ އެންމެ ޢަމަލެއް

ގެ އެތެޭރގައި ވެސް ައދި އެތަނުން ބޭރުގައި ވެސް ގޭ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ފަނޑިޔާރު ދާކަން އަުޅގަނުޑމެންއަުގވެްއޓިގެން

ޑެްއގަިއ ޢަމަލުތައް ބޭފުޅުންނަީކ ވަރަށް މަތިވެިރ ސުލޫީކ މިންގަނ އެ ،ފަނޑިޔާރުން ގަބޫުލކުރަްއވަްނޖެހޭނެ

 ވެސް ން ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ ބޭފުޅުންކަން. އާދެ، ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަށް އަުޅގަނޑުމެ

އެަކމެއްަގއި އެ އޮންނަ ހަމަތަކާއި އިންތަކާއި މިންތަުކެގ ، ކަންކުރަންވާނީ ޢަދުލުވެިރކަމާއި އިންޞާުފވެރިކަމާ

ދަނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ރާއްޖޭަގިއ ވަކާލާތުކުރަމުންމި ންކަން އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއި

ޔިތުންނަށް ަކށަވަރުކޮށްދިނުމަށް. އާދެ، އެގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ަދކުރުމާއި ެއކަން ދިވެހި ރައްވަރުގަ

ވެސް އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ވާންޖެހޭނީ  މެ ނިންމުމެއްވަކާލާތުކުރަމުންދާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ކޮން

ވާ މައްސަލަާއ ޅިފައިހުށަހެ ،ދެކެން. އެހެންކަމުން  އަޅުގަނޑު ށްމަތީން ނިންމާ ނިންމުމެއް ކަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުގެ

ނުވާނެ.  ވެސް ކުާރކަށެއް ބޭނުމެއް ައޅުގަނޑުމެން ެއކަންއަދި  ،ނޫން ްއ ހިންގާކަށްހުީގގެ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ތަ
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މި ދިޔުަމކީ ރަނގަޅަށް ކަްނ ކަށަވަުރވެގެން، ނެތް މިންވަރަށްއް ވަނީ ޝަްއކެއެހެންނަމަވެސް، މިކަން ހިނގާފައި 

ެވގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ،  މު ކަަމކަށްއްންެމ މެންބަރަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މުހިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮ

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ ުޖޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ުނވަތަ ުގޅުންހުރި އެހެން ކޮމިޓީައކަށް  ނީ އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަ

ވަީނ  ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ބައްލަވާފައިޖުޑީޝަލް ، މިކަން މި މައްސަލަ ވިޔަސް ރިާޔސަތުން ފޮނުއްަވއިގެން

ން މި މައްސަލަ ތަޅުމަްށ ނެތް މިންވަރަްށ ކަށަވަރުކުެރްއވުމަށްފަހު އަލުއް ޝައްކެ  ،ރަނގަޅަށްތޯ  ،ފުރިހަމައަށް

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުތެރި ިއއްޒަތްދާންދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އަހަރު. ސުޕްރީމް ހަ ވީ ހުށަހެޅިފައި ވާތާ މިާހރު މިމި މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ރީމް ކޯޓުން މި ބާރު އޮތްއަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ުސޕް ،ތިމަންނާމެންނޭ ބުނާއިރު ފަހު ބަސްބުނާނީ އެންމެ ކޯޓުން

ން މި މައްސަލަ ނޫނީ ޖޭ.އެސް.ސީ ،އަހަރު ތެރޭގައި ކީްއވެތޯއޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިމ މައްސަލަ ނުނިންމީ 6ނަމަ މި 

ނުނިންމި ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ގައަޅުގަނޑު ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިންމީ. 

މި ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ  ؛ބޫލުކުރޭ މި މައްސަލަގަެވސް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ޓުސުޕްރީމް ކޯ ،ސަބަބަކީ

އަހަރު  6 ބޫލުކުރާތީވެގަ، ެއގޮަތށް ިޖލީހުންކަން. އެހެންވީމާބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަހުރިހާ ބާރެއް އެންމެ ފަހުބަސް 

ކަމަށް  ތްތެރި މަޖިލީހެްއ އިންތިޚާބުވަންދެންހާނަޒާއޮތީ  ށް ނުނިމި ބާްއވާފައި މި ގޮތަކަ ވަންދެން މި މައްސަލަ ަވކި

އޮތީ.  އި މިއެ ދުަވސް އައިސްފަ. އޮތީ މިއަދަކީ އެއީ އެ ފުރުޞަތު ، މިބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާގައަޅުގަނޑު 

ކުޭރ ބަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ާލޒިމް އެ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން އެންމެންނަށް ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނައެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްދާެގ  154ފާހަގަކޮށްލަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމިކަން ކުރަން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް. އަދި އޭގެ 

، މިއީ ފަނޑިޔާަރކު ަވކިކުރެވޭނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްކަން. އެހެންވީމާ ،އިނގޭ ފުކޮށް އެބަ)ށ( އިން ވަރަށް ސާ

ބޭޓްކޮށް ހަދަންޖެހޭ އެއްވެސް މައްސަަލއެއް މީަގއި އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް އިތުރަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ޑި

ވާ ކަމަީކ ެއއީ. އޭެގ އިތުރަށް ހިތަދޫ އުތުރު ، އަުޅަގނޑު ހަމައެކަނި ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންނުދެކެން. އެހެންވީމާ

ްއވުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެްސ ސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްމަދު ޝާހިދު. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ބޫލުކުރާ މިންވަުރ ގަމެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު  ރުންނާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާޝުކުރިއްޔާ

އެީއ  ،ހޯދައި ،މަ އެކަން ބަލައި ނަ މަތެއް ކުރެިވއްޖެހުމެުދ ތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް އެނގޭ. ފަނިޑޔާރަކާ

ކަން ދިވެހި ލޮބުވެިތ ޔާރުގެ ތަަޣއްޔަުރވެފައި އޮތް ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއްކަން އެނގެން ވެްސ ބޭނުންނުވާވަރަްށ ފަނޑި

ކަމަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްަގއި ދެކެވޭ ހިސާބުން  ބޫލުކުރޭ. ފަނޑިާޔރަކު މިކަން ކުރިގަރައްޔިތުން 

ނަށް އެކަން ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބޫލުކުރޭ ސުވާލެއް ނެތް މިންވަރަށް ެއއީ އެކަން އޮތް ގޮތްގަޔިތުން ގިނަ ރައް

މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން  ން އެ މަންޒަރުތައް ފެންނާތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޢަދުލުއިންޞާފާނޑުމެންގެ ޯލމަތީޔަޤީންވަނީ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުަގއި ބޭްއވި ރިޔާީސ  2013ުސޕްރީމް ކޯޓުން  ،ތުންަކމެއް އަުޅގަނޑު ހި ސުވާލުކުރަމުން ައއި ެއއް

އްޖަތެއްގެ ގޮުތގައި އޮތީ މަރުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ވޯޓުލީ ކުރުމަށް ދެއްކެވި ޙުތިލުން. ބާކުރި ހިސާބުތިލުއިންތިޚާބު ބާ

ށް ފެންނަން ހުރި ލުަގއި ަގދަވެ ސަލާމަތުން ތިބި މީހުން ލޯމައްޗަހާހެޔޮ ިއ، ދުނިޭޔގަިއ ނޭވާލަ ؛މީހުން ކަމަށް. އެ

ުލކޮށްފި ބޫގަހިސާބުން ިގނަ ރައްޔިތުން  ބޫލުކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވިގަހިނދު ވެސް އެ ޙުކުމް އަޅުގަނޑުމެން 

ހިސާބަށް  ރާއްޖޭގަިއ ވަރަށް ދަށްެވއްޖެ ކަމަށް. އެހެން އެކަން އޮތްއިރު މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނާ ޢަދުލުއިންޞާފު މި

މެހެން ކޮން ،ބޮޑަްށ މިކަން ތިލަވެ އޮތީ ެއއަށްވުެރ މާ މިއަދު މި ،ގައި ދަންަނވަންޖެހެނީއޮތް ަމއްސަލައި  އައިސްަފއި މި

 ބަށް އައިސްަފއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހުން މި ކަނޑައަޅަނީ އެންމެ ފުރަތަމަމިކަން ކުރަންޖެހޭ ހިސާ

. އެކަން ެއހެން ކުރެވޭއިރު ހަމައެކަނި ންޤާޟީއަކު އެކަހެރިކުރަ ،ފަހަރަށް ވަޒީފާއިން ނޫނީ މަޤާމުން ދުރުކޮށް

ހިތަދޫ އުތުރު  ،ކުރައްވަމުން މި ވަޑަިއގަންނަވަނީުތަގއި ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގައަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮ

ސް މެދު އެއްވެ ން އެކަން ކޮށްަފިއ އޮތް ގޮތާދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ވިދާުޅވިހެން، ހުށަހެޅުއްވިހެން ޖޭ.އެސް.ސީ

މެދު  ޑުމެން ިގނަ މެންބަރުން އެކަމާޝައްެކއް އޮތްތޯ ނޫންތޯ. ެއީއކީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުގަނ

ބަލަމުންގެންދާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިއަްށވުރެ މާ ގިނަ. އެ  ޝައްކުކުރާީތކީ ނޫން. މިއަދު މި މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮތް

ބޫލުކުރޭ ިމއަދު މިއޮތް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަމްސީލުކުާރ ގަ ެއ ަރއްޔިތުން ،ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭ

 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެ ބޭފުުޅން އިތުބާރުކުރައްވާތީ. އެ ބޭފުޅުން އެ އިތުބާރުކުރަްއވަނީ .ޑީ.ޕީއަށް އެ ބޭފުޅުން ދެއްވީއެމް

އްބެވި ބޭފުޅުްނ އެ ކަންކަން ގެންދެވިެލއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިާޔސަތުތައް އެކަށަައޅަން ތި ؛މާޒީަގއި އަުޅގަނޑުމެން

މިހާރު ، އެހެންވީމާ .މަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމެދު ޝައްެކއް ނެތީ ޞްތެރިކަމާރަނގަޅުކަމުން. އެ ބޭފުޅުންެގ އިޚުލާ

އްމަދު އަސްލަމް ެއ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައޮތް މަްއސަލައިަގއި  ހުށަހެޅިފައި މި
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ޅަށް މި މައްސަލަ އަލުން މިކޮ އި،ވަ ހުށަހަޅުހަޅުއްވާފައި އޮތްހެން ކޮމިޓީން ކުޑަކޮްށވިޔަސް ވެްސ އެކަން ބައްަލވައިަލއް

 .މެދު ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުން ވެސް ޝައްެކއް ނުކުރޭ ބޫލުކުރާ ގޮތަށް އެކަން ނިންމުމާގަައޅުގަނޑުމެން މި  ،ގެނެސް

 މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްެބވި ގިނަ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ހިތުްނ ޝައްެކއް ނުކުރާނެ އެކަްނ އަދި އަުޅގަނޑުމެން

 ؛، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ނޫން ކަމަކަށް. އެެހންވީމާ ޑުމެން ަވކި ގޮަތކަށް ނިންމީމާއަޅުގަނ

ށް އެދުނީ. ެދްއވި ުފރުޞަރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވައިލާނަމޭ ހިތައި ފުުރޞަތަކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދެން މަސައްކަތް މި ފަށަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުތައް. ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަޝުކުރިއް

 

 ޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާނަން. އިްއަވއިލަންޖެހޭ ބިލެއް ިއއްފުރަތަމަ ކިޔުން ، އޭގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ

ގެނައުުމގެ ބިލު. ްށ އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/10ރު ނޫނު ނަންބަގާ -{6.1}

 އޭގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މި ިއްއީވ. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިވަން ނީ ފަންނުގެ ބިލު މިނޫގާްއކަތަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ މަސަ 

ގަިޑއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެއް މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓަށް 

އަލުން  ،ހުށަހެޅި ބަހުސަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން ންއަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު  ،ބަހުސްކުރުމަށްފަހު

 .ދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު 4ވި އި އަިދވެސް އެބަ ތިއްބެ އަނބުރާ. އެ ބަހުސްގަ 

ނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ ިއއްެވވުމަށް ގާ

 އަރުވަން. ދަމަށް ފުރުޞަތު މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އާޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއައް  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
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 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޫނީ ފަންނުގެ ބިލަކީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މާފަންނު އުތުރު ގާިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝުކުރިއްާޔ 

މީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި އަުޅގަނުޑ ހުޔާޒް ފަމްތިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ

ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހަޅައި އަޅުގަނޑުެމން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 18 ،ފާހަގަކޮށްލަން

އޭޝަންތަުކން ފޮނުވާފައިވާ ިޚޔާލުތަކަށް ސިޢިއްާޔތަކުންނާއި އެސޯ  ޖަމުަލއިގެން އާއްމު  ަރްއޔިތުންނާއި ެއކިެއކިއިހުޅުވަ

ސަރުކާރުން ފޮނުވިއިރު  ރިޢާޔަތްކޮށް އޭރުަގއި ޮކމިޓީން ގެނެވުނު އިޞްާލޙުތައް އަލުން އަނބުރާ

ގަނޑުމެްނ ެއކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ެއހެންކަމުން، އަޅު ،އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްަފއިާވކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލއި

ަފހަރަކަށް އާއްމުްނގެ ޚިޔާލަްށ  ތްކުިރއިރު މިފަހަރު ވަރަށް ފަސޭހަެވގެންދިޔަ އަލުން ދެވަނަކަމަސައް  އި ކޮމިޓީގަ

ނުޖެހި ކުރީގައި ހުރި ޚިޔާލުތައް މީގައި ހިމެނިފައިވާތީެވ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ހުށަހަޅަން

ން ވަަރށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކޮށްގެްނ  ދުވަސް މަތީދެސަބް ކޮމިޓީެއއް ނަަގިއގެން  މެންބަރުންގެ 6ގެންގޮސްަފއިވަނީ 

، ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް . އެހެންވީމާސަބް ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުއްވައިދެްއވާފަ

މުިޅ  މާނީބް ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ނިމުައޅުގަނޑުމެން ސަ ،އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ޝުކުރު އަާދކުރަން. ެއއަށްފަހު

ަތޅުމަށް ހުށަހަޅައި ތި ބޭފުޅުންެގ  ،ކޮމިޓީ އެްއކޮށް މިއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް

މެދު  މި ރިޕޯޓާ ،، މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާލައިަވނީ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް. އެހެންވީމާ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި މިހާރު އެ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  .އެދެން ލީހުން ގޮތެއް ނިންމައިދިނުންމަޖި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިސކުންތު.  7މިނެޓާއި  36ަގޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  1ލަ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު

 3މިނެޓާއި  5. ޕީ.އެން.ސީއަށް ސިކުންތު 5މިނެޓާއި  5.އެމަށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ 5މިނެޓާއި  5ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމް

ވަޑައިުނަގންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ިސކުންތު. ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެ  32ިމނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ވޭ. ެއއީ ދަނގެތީއެއް ިއޞްލާޙު ލިބިފައިމި ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ިސކުންތު.  52

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ އިޞްލާޙު  މް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް،ޡިރު މުޙައްމަދު ނާމެންބަ

ލަނީ އިމިހާރު އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވަ. އިމިހާރު ނުވަތަ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގަމަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެ 

ންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ދަނގެތީ ،އަުޅގަނުޑ މަޑުކޮށްލާނަންފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށްމިޓީ ރިޕޯޓަށް. ބަހުސަށް މި ކޮ

އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑަިއގަންނަވަންެދން މަޑުކޮށްލާނަން. މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް.
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  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ  ރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ބިލު ބެހޭ  ފަންނުވެރިކަމާ ވަކީލުްނގެގޮތަށް ނުވަތަ  ގުޅޭ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 މު އްއެންމެ މުހި ،ގުިޅގެން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން ނުވަތަ ބާ ކައުންސިުލގެ ބިލާ

ކުެރވިފައިާވކަން. ވަކިން ޚާއްަޞކޮްށ މިޓީގައި ރިޢާޔަތްކޮ ށްގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަ  ފްލޯއަުޅގަނޑުމެން މި ،ކަމަކީ

 ،ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެއް ސުޫލކީ މައްސަލަ ޖީ އޮފީހުެގ ވަކީލުންނަކީ ވެސް އެ މީހުްނގެ ވެސް .ޖީ އޮފީހާިއ ޕީ.އޭ

އެޭޅ ހަމަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ިފޔަަވޅު ،ްށފި ކަމަށް ވާނަމަްނ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެްއ ކޮގޮތުސުލޫކީ  ޕްރޮފެޝަނަލީ

ކަމެއް. އަދި އެކަްނ  ދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު ެއކަމާ ހަމަ ޝުކުރުކުރާމި ގާނޫނުގައި ހިމެނިގެންދާގޮުތގައި ގެ ބައެއް 

ޖީ އޮފީހުަގއި .އޭ ން އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއިވެސް، ނަމައެހެންބޫލުކުރަން. ގަކަމުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑު ގޮތް އޮންނަންޖެހޭ

އާަދއިެގ  ،ބޫލުކުރެވެނީ ގަޖީ އޮފީހުގައި އުުޅްއވާ ބަެއއް ަވކީލުންގެ ކަންޮބޑުވުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނަޑށް .އަދި ޕީ

 ަވކީލުންނާިއ ޖީ އޮފީހުގެ.އެއް ދަރަޖައަކަށް އޭ ަވކީލުންނާމަސައްކަްތކުރާ އެހެން ނުވަތަ ކޯޓުަތކުަގއި  ށްވަކީލުންނަ

ބެލުަމކީ ެއއީ އެ މީހުންނަށް ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ. ވަކީލުްނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް  ޖީ އޮފީހުގެ.ޕީ

މާ، އެހެންވީއަަޅނީ އެިކގޮތަށް.  ފަހަރު މި އެކި ސިޔާީސ ޮއއިވަރު  ،ބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގައެހެންނަމަވެސް، 

ކަތްކުރާ ވަކީލުންނަްށ ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި މަސައްފަހަރު އެޓަ ސިޔާސީ ގޮތުން ބައެއް

ދެކޮޅަށް  މިހާރު އޮންނާނެ. ކުރިއަކުން ނޯންނާނެ. އެއީ އެނގޭނެ ެއަޓރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަކީަލކާ

ޖީ އޮފީހުގައި .ޕީފަހަރަށް   ދައްކާނެ. ބަެއއް ނުވެސްާވހަކަ  ނުވެސް ކެރޭނެ. އަޅާ ކަށްއެްއވެސްމީހަކު ފިޔަަވޅެއް އަޅާ 

 އަޑުގަދަކޮށް ެއއްޗެހި ވިދާުޅވި ފަހަރަށް  ބައެއްބައެއް ފަނޑިޔާރުން  ގެށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުއަދިމާ އުޅޭ ވަކީލުންނާ

ންވީމާ،  ބުނާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެހެގޮތެއްަގއި ެއއްެޗކޭ ނަމަވެސް، އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ަވކީލުންނާ ދެކޮޅަށް އާއްމު

 ހަމަ ތައްގަނޑުޖަހައި އުސޫލުން ކުރާ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ގިނަ ސް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްސިޔާސީ ގޮތުން އަބަުދވެ

 ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިގޮތަށް އޮތީމާ  ަވކީލުން ވެފައި މި އި އުޅޭޖީ އޮފީހުގަ.އި ޕީޔާފަހަރަށް އޭޖީ އޮފީހުގަ

މިގޮތަށް މި  ،ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަތިމަންނަމެން ދަޢުވާ މިގޮތަށް ،ނެ ބުނަން އަބަދުވެސްއޮންނާ ންސެއް.ނެ ޑިފެއޮންނާ

. އެހެންވީމާ، ސޮީރއޭ ޕީ.ޖީޭއ، އެޅޭނޭފިަޔވަޅު ގޮތުން މެދު ސުލޫކު  މެންނާތިމަންނާ ،ދަްއކައިފި ކަމަށް ވާަނމަވާހަކަ 

ށް ކުެރވޭކަްށ ނެތޭ. ތި ދަޢުވާ ިތގޮތަްށ ތިވަރަ ،ސްގޮތަށް އޮތަ ތި ދަޢުާވ ކުެރޭވކަށް ނެތޭ. މެނޫގަިއ ތި ށްއަޅުގަނޑަ

ތި ީޖއޭ، ތިކަމެއް ތި ވާހަަކެއއް .އެގޮތަށް އޭޖީ އޮފީހުެގ ވަކީލުންނަށް ވެްސ ހަމަ ވިދާޅުެވވޭނެ ސޮީރއޭ އޭ ހަމަ

ށް ކުެރވޭނެ ސުޫލކީ ގޮތުން ތިއީ އަުޅގަނޑަ ށް. އެީއ އަޅުގަނޑަގޮތަކަށް ނުދެވޭނޭ އެްޑވަިއޒެއް އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ތި

އަުޅގަނުޑގެ ލަިއސަންސް  ،ޖެހޭނޭާގނޫނީ ގޮތުން މައްސަލަ ،ތަށް ތިކަްނ ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަނޫނޭ. ިތގޮކަމެއް 

ކަށް ވަކީލުްނގެ ތެރޭަގއި ގޮތަ ުކރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ ެއއްވެސް ގާނޫނުން ޙަޤީޤަތުގަިއ  ގޮތެއްަގިއ މި ލަ. ޖުމުހިފެހެއްޓޭނޭ
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އިންޓްެރްސޓުގަިއ ައޅުގަނުޑ ޢަދާލަތު  ޓުމެްއ ނޫން. ޕަބްލިކުލާުތކުރުމުގެ ހުއްަދ ހިފެހެއްމީހުންގެ ވަކާ ތިބި ބައެއް 

މި ބިލުން ކޮށްދޭ އެްއ ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ަޙއްޤުތައް ކަށަވަރު ދާ މީހުންގެ ންއިންސާފު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަ ،ހޯދަން

މީހުންނަށް  އެ ،ތީއި މަސައްކަްތކުރާ ބަޔަަކށް ވާކަންތައް. ހަމައެާއއެީކގައި ަވކީލުންނަށް ވަކި ޕްރޮފެޝަނެއްގަ 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ އެީއވެސް ިމ ބިލުން ކޮށްދޭ ކަމެއް. 

ރީމް ސުޕްކުއްލި ގޮތަކަށް ވަނަ އަަހރު  2012 ،އައި މަސައްކަެތއް ރަލް އޮފީހުން ކުރަމުންޒަމާނުއްސުރެ އެޓަރނީ ޖެނެ

ކޮށްފައި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި އޭުރގަިއ ކޮންޓްޯރލްރު. އެއީ ަވކީލުންނަކީ ކޯޓަށް ގެންދެވުނު މަންޒަ

ހަވާލުކުރީ.  ވަކީލުން ކަރުަގއި ވައިޖަހާފައި ގެްނގޮްސ ސުޕްރީމް ކޯޓާހުރިހާ ، ހުންނެވި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ފެނިގެން

ދަރަޖައަށް ވަކީލުންނާ މެުދ ެއކި ، އެކި މިންވަރަށް ކި އެ  ،ފަހަރު އެކި މިންވަރަށް ކި ޔައީ އެދިެވގެން ނަތީޖާއަކަށް

ވަކީލުން ެވސް ހަމައެކަނި އެ މީހުންގެ  54އެީކ އެއްފަހަރާ  ،އެއްފަހަރާދިއުން. ެރެވމުންކުއެޅި ސަސްޕެންޑްފިޔަވަޅު 

ވަނީ ން ބޭނުންށީމު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެޚިޔާލު ފާޅުކުރީީތވެ ސަސްޕެްނޑްެވގެންދިޔަ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެން ދު

 އްކަތްކުރާ ަބެއއް ކަުމގައިޓަކައި މަސަ ވަކީލުންނަކީ ވެސް ފަނިޑާޔރުންނެކޭ އެްއގޮތަށް އިންާސފު ހޯދައިދިނުމަށް

އޮންނަްނޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ވެސް  ދެކުން ނުވަތަ އޮންނަ އޮތުން އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިދެކޭ

ުޓގެ އޮފިސަރުން. ވަކީުލންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަނިޑޔާުރންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ތިބޭ އާދެ! ވަކީލުންަނކީ ކޯކުރުން. ބޫލުގަ

ފަނޑިޔާރުންނަށް އެހީތެރިވާން  ،ދިނުމަށް ޓަކައިއިންާސފު ހޯދައި ،ސަރުން. ޙައްޤަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަަކއިކޯޓުގެ އޮފި

އެ މީހުން  ،ްނގެ ޕްރޮފެޝަނަްލ ސްޓޭންޑަޑާ  ވަކީލުން. އެހެްނީވމާ، ވަކީލުތިބޭ މީހުންނަކީ ،ތިބެންޖެހޭ މީހުންނަކީ

ޖެހޭ ރައްކާތެިރކަމަކީ ހަމަ ޮކންމެހެންވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ އެ މީހުންނަށް ލިބެން ،ގޮާތއި ކުރަންޖެހޭމަސައްކަތް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  . ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށްެމއްރައްކާތެރިކަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ދު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ ން އަިދވެސް ިމ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ބޭފުޅާ، ދަނގެތީއަޅުގަނޑުމެ

 ،މިނެޓު މަޑުކުރެވިއްޖެ. ދެން  10އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަށް އެބަ މަޑުކުރަން. ޡިނާ

މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރިހެންޭވރު  ވަނީއެދިަވޑަިއގެންފައި 

މި މަސައްކަތް ނިންމާފައި  ،ނުވާ ނަމަފަހު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އިތުރު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިވާހަކަފުޅަށް

 ދާއިރާގެ ދަނގެތީ ،ސް ެއދެފިންވެ  ގައިމޭޒު އަުޅގަނުޑ އިދާރީސައްކަތަށް ދާން. އަލުން އަނބުރާ ކުރީގެ މަ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތަޅުމަށް ވަޑަިއގަްނނަވަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ހެންވޭރު ހުޅަނގުކޮމިޓީއެްއަގއިހެން އެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވަޑައިގެންީވ. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ 

ަޝރްޢީ ނިޒާމަށް އަދި ގާނޫނީ ަރއީސް. އާދެ! މި ބިލަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ރަށް ގިަނ ެލއް. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ވަވެގެންދާނެ ބި ބޮޑެތި ފަސޭހަަތކެއް ވަރަށްމަސައްކަުތގައި އުުޅއްވާ ބޭފުުޅންނަށް 

ކުރަން. މި ބިލަށް ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދު ކަންކަން ރެިގއުލޭޓްެވގެންދާެނ ބިލެއް. 

މި ބިލުގެ ަމޤްޞަދުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ  ،ކަމަކީ ބޮޑަށް މި ބިލުން ފާހަގަވެގެްނދިޔަ ޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެއަ

މު ކަންަތއްތަކެްއ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގަިއ ރެގިއުލޭްޓެވގެން ކުެރވިފަިއ އް ވަރަށް މުހިއެއީ، ނިފައިވާ ބައެއް ކަންކަންހިމެ

ދާ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނަކުްނ މުންމަތީން ކުރެވެ ކަމުގަިއ ިވޔަސް ކޮންމެވެސް އުސޫލެްއގެ ނެތް

ދުމަތް ދޭ ަފރާތްތައް، ގާނޫނީ ވަކީލުންެގ ގާނޫނީ ޚިީވ ކަންތައްަތކެއް.  ރެގިއުލޭްޓވާން ޖެހިފައި އޮންަނތާ ޒަމާންތަކެއް 

ސުލޫކީ ވަިކ  ކަމެއް. ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުްނދާ ގެސުލޫކު އެއީ އަބަުދވެސް ޝަކުވާަތކެއް 

އެޅޭނެ  ،އްޖެ ނަމަވެޚިލާފު  ގަނޑާހުންނަންޖެހޭ. ސުލޫކީ އިންތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ. ސުލޫކީ މިންމިންގަނޑުތަކެއް 

ެކއް ވެސް ހުންނަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެކީަގއި ގާނޫީނ ވަކީލުންގެ ފީ ނަގާނެ ގޮްތތަކެއް ވެސް ބަޔާްނކުރެވިަފއި ފިޔަވަޅުތަ

 ެވސް  ކަމެއް. ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ެއކަން އޮންނަނީ އެހެން މުއްމަ ވަަރށް މުހިގާނޫނަކުން އޮތުމަކީ ހަ

ގެ އަޚުލާޤާިއ ައދި މަސައްކަތް ހުންނާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ ވެސް ިމ ބިލުަގއި އާެއކީަގއި ަމސައްކަތްކުރުމު އެ މެ. އަދި ހަމަ

މި ބިލުގެ ެއކިެއކި  ،ބޮޑަށް ފާހަަގުކރެވެނީ ގަނޑު އެންމެއޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެބަ 

މް. އެއީ ހޫެގނައްސަ އޮތް މަފް އިވަނަ މާއްދާގަ  36ބިުލގެ  ،ޔަސްނުެދއްކި ކަމުަގއި ވި މާއްދާތަކަށް ވަކިން ވާހަކަ

ދޭސީ ގާނޫނީ ވަކީލުްނ ލިބިގެން ކުރެވޭ ކަެމއް. ބިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުޅިން އަލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނަުކން ހުއްދަ

މި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،މެއްކަ މުއްކުރުުމގެ ހުއްދަ ދިުނން. މިއީ ވަރަށް މުހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކަގއި ވަކާލާތު

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ކޮންމެހެން  ،މީގެ ޕްރޮފިޝަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ފިޝަންޕްރޮ

 ނޫނީ ވަކީލުން ާރއްޖޭގެގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިދޭސީ ޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނ ކުރަންޖެހޭ

އިން ދެވޭ ވަރަށް ބޮުޑ އިތުބާެރްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ  ،ލެވުނީމާއިފުރުޞަތު ހުޅުވަ  ްތކުރުމުގެ ކޯޓުތަުކގައި މަަސއްކަ

އޮތް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ިއންވެސްޓަރުންނަށް. ޚާއްޞަކޮްށ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން ރާއްޭޖގަިއ އެބަ

ވަރަށް ލިބޭ ންނަށް މީހު އެމާޔަތްކުރުމަށް ހިސްޓުމަންޓު އަދި އެ އިންެވސްޓަރުންގެ އެ އިްނވެ ،އިންވެސްުޓކުރުމުަގޔާއި 

ވެސް ރާއްޭޖަގިއ  ނޫނީ ވަކީލުންގާއެމީހުންގެ އެއާެއކީަގއި ހަމަ . އަދިބޮޑު ޔަޤީންކަމަކަށް ވޭ މި ބިލުގެ ސަބަބުން

ލިބޭ  ނަށްމީހުން  އެކުިދންނަށްާވ ނޫނީ ދާއިާރގަިއ ކިޔަ ގާ އިެއއާެއީކގަލީމަ. ހަމައިމަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ދިއުމަކީ ވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ކަންކަން އޮތް ބަޔާންކޮްށފަ. މިފުޅާކޮށް އެބަ އި ބިލުގަ ގެ ވާހަކަ މިތަމްރީނު

 .މި ޤައުުމގެ ތަަރއްޤީއާ އިމިވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަްށ ގިނަ ކަންކަން މިހިރީ ގުިޅފަ
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، މި ބިލަކީ ެވސް. އެހެންވީމާ ކީލުންގެ މަސައްކަތާޫނނީ ވަގާ އިޅިފަވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މިހިރީ ގު އެހެން އަދި

ކަމުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން.  އޮތް ބިލެއް  އިލަސްވެފަ އިޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ފާސްކޮްށ ޢަމަލުކުރަންޖެހިފަ

. މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ އިީކގަ އެ ންށާކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަވާ ަކންކަމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު އި ، މި ބިލުގަ އެހެންވީމާ

 ށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑަވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ފުރުޞަތުށް މަޡިގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާނދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މްޡިގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާގެތީ ދާއިރާނދަ

ެވސް މި ބިލަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ުކޑަ އިޞްލާެޙއް  ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު ލައާދެ! ޖުމު`. 

އިތުރުކުރަން އަުޅގަނުޑ  އަންނަިނވި ައކުރު ގޮތުަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ  66އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. އެީއ 

 180ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގާއި ެއގޮތަށް ބަޔާންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް މި ގަހަޅަން. )ނ(. މި މާއްދާގެ )ށ(ހުށަ

ކުރީގަިއ  މުގެނޫނަށް ޢަމަލުކުރުގާނިމޭ ފަރާތްތަކަށް މި ހާސިލުކޮށް ނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ގާދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

. މި އިޞްލާޙު ައޅުގަނޑު  އޮންނަންވާނޭޞަތުކުުރމުގެ ފުރުއި ލުކަމުެގ ހުވަނޫނީ ަވކީގާޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތަށް 

 އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ކު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާނެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަ

 

 ލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޟުފައިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ 

 އާދެ! އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުެގ ވަނަ ނަން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75ަގވާއިުދގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މަތީން (ގަިއވާ ގޮތުގެއެ މާއްދާގެ )ށ ،ދަށުން

 ނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ިކޔުްނ މި އިއްވަނީ. ގާމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުފަ އިމްތިޔާޒު
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 ށަހަޅާ ކަންކަން ހު  ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން މަޖި . 5

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އިހަވަންދޫ  ސަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ހު ރިާޔސަުތން ހުށަހެޅުއްވި ބަަދނީ އަލުން އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެން އަެނއްކާ މި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ރާހީމް ރަޝީދު މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފަިއވާ މެޖިސްޓްރޭޓު އިބްޝުކުރިއްޔާ

އަުޅގަނޑުެމން އުފާކުރަންޖެހެނީ މިހާރު އާދެ! ވަރަށް އުފާވެިރ ދުވަހެއް. މިއަދަކީ ވެސް  އާދެ! ޙަޤީޤަތުަގއި ؛މައްސަލަ

 6ގާތްގަނޑަކަށް ާވން ފެށީމަ.  ސާސްތަެކއްހުމަސައްކަތްކުރާކަމުގެ އިޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމު  މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މައްސަލަ ހިނގައިގަނެ މި މަޖިލީހާ  ،ޕާޮކށްފައި އޮތުމަށްފަހުމައްސަލަެއއް  އިވަންދެން ޖޭ.ެއސް.ސީގަ  ދުވަސްއަހަރު

މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފިކަްނ މިހާރު މި ޤައުމުގެ ނިޒާމު  ސްވެއި ޙަޤީޤަތުގައައުން މިއީ  ގޮތެއް ނިންމުމަށް ށްހަމައަ

ވަރަށް ސަރީޙަ އިބާރާުތން  އި ސްކުެރވޭ ކަމެއް. އާދެ! ޤާނޫނުައސާސީގަ ހުސާނަްށ އިޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން މި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފަނިޑޔާރަކު ސުލޫކީ މިންގަނޑުން 154ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނޭ ދުރުކުރުމަށް ރަ އެ ފަނިޑޔާރަކު ަމޤާމުން ،ިވްއޖެ ހިނދުބޫލުކުރެ ގަބޭރުވެއްޖެ ކަމަށް 

ިމ  ،އުޅޭ މަްއސަލަައކީ ށް ދިމާވެގެްނ މިމިހާރު އަެނއްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަ ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް

ޕްރީމް ކޯޓުން މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ށުން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަްނނަން ފެސް ސުމަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަްށވެ

ވިދާުޅވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެްނ ވިދާޅުވާ ފުޅަށްޕްރީމް ކޯޓުން އެއަށް ގޮތް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަމިއްލައަދި ސު ނިންމުމުން

ކަމަށް  އްޕްރީމް ކޯޓުވެސް އެ އެްއޗެ ސުއަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާ އި،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މި މަޖިލީހާ

 ގޮަތކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ރީތި ބަހުން ަވކި ކަެމއް ަވކި ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ބަސް ބުނާ  ފަހު މިއީ އެންމެ ނީތިމަންނާމެން ،މަތިން އަމިއްލައަށް ބާރުތަކެއް ޯހދައިގެން މާ ،ވެސް ހިނދު އޮތް

ސް، އަުޅގަނޑުމެްނ ވެސް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ ޙަޤީޤަތުަގއި ދާ ބުނުން އެއީފަރާތޭ ބުނަމުން 

ބޫލުކުރަންޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ގަ

އެއީ މި މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ  އިސީގަށް ސާފު އިބާާރތުން ޤާނޫނުއަސާޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. ވަރަ

ަވނަ މާއްދާގައި މި މަޖިލީހުން  90ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،އެއާއެކުއަދި ހަމަ ؛ންކޮށްފައި އޮތް ހިނދުނިންމުމެއްކަން ބަޔާ

 ؛ތަނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށް ުނވައި ގަ އް ހިންހުީގގެރުޮކށް، އަދި ތަހާޒި ށްކޯޓަކަ ނިންމުމަކާ މެދު އެއްެވސް ޝަރުޢީނިންމާ

ކަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ނެވެސް ކޯަޓކުން އިތުރަށް ގޮެތއް ނުނިންމޭނިންމުމަކަށް އެއް އާދެ! މި މަޖިލީހުން ނިންމާ
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 އަދާކުރުމުން މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުން ޒިންމާ ގެމި މަޖިލީހުހިނދު،  ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްޙަޞަރީ

 ،އެއާއެއްކޮށް ޫނން. އާދެ! ހަމަ ލުކުރެވޭނެ ކަމެއްބޫގަތުރު ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ އޭގެ މަްއޗަށް ބަސްކިޔަން އި 

އޮތީ  މިއަދު ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ވެސް މި އި ތިބިޕްރީމް ކޯޓުގަޖެހެނީ މި ޤައުމުގެ ސުއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 އޮތީ ެއ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ގޮެތއް ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެ ޑީ. ޖުގޮެތއް ިނންމަންޖެހިފައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަާކ ސުސްޕީެޑއްަގއި ބާރު  އިމަންޖެހިފަ. މިހާރުވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގަނިން

، ސަލަ ކުރިއަށްދާއިރު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ުސލޫކީ މައްސު ،މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާއިރު 

ހަމައަށް ފޮނުވުން. އާދެ! ިމ  ޑުެގ އެދުމަކީ ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް އެ މަްއސަލަ ެވސް ނިންމާފައި މި މަޖިލީހާއަޅުގަނ

ލީހުގެ މެންބަރުން މި ތިބީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާއަދާކުރަން ަތއްޔާަރށް. އެ ފަނިޑޔާރުެގ ެވސް ޖިމަ

މަޖިލީހުގެ ޑިއު ޕްރޮެސސްގެ ތެެރއިން ެއކަންކަްނ މި  ،ޖިލީހަށް އަތުެވއްޖެ ނަމަމަމައްސަލަ ވެްސ މި 

ން މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގެންގޮސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނިންމާނަން. އާދެ! ޖޭ.އެސް.ސީކުރިއަށް 

ށްތޯ ބެލުމަކީ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތަ ވެސް ވަނީަފއިކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީން ،ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ،ެއގޮތުންމި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

ކަށް އައަލުން އަނބުރާ ފްލޯކޮށް ބެލުމަށްފަހު ދިރާސާ ްނގޮްސ،ފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީައކަށް މި މައްސަލަ ގެޅާހުށަހަ

މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އޭަގއި އޮްތ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަުމގަިއ  މި މައްސަލައާގެނެސް، ފްޯލއަށް ގެނެްސ 

 ކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސ ަނށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަކިންެގ ހެކިބަސް އަުޅގަނޑުމެންއެއީ ހެ ؛ލޫމާތުޢުމަމި މައްސަލައާ ބެހޭ އިތުުރ 

 ަތއް ވެްސ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަްލގައި ިމހާރު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.. މި ޑޮކިއުމަންޓުލިބިފަ މިހާރުކޮމިޝަނުން ވަނީ 

 .ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ންޖީހާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

މު ަމއްސަލަިއަގއި މަޝްވަާރކުރުމުެގ ކުރިްނ އްރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ މި މުހިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ިއނގޭތޯ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އޮތް އް އެބަވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެ ؛އަޅުގަނޑުގެ ކުަޑކުޑަ

ްއެގ ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު ވެސް ެއއްެވސް ވިކްޓިމެ  ބެހޭ ގޮތުން އްސާސް މައްސަލައާޚަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. އެއީ މި 

އަުޅގަނޑުމެން  ،ން. އެހެންކަމުންވެްސ އެދެވިގެްނވާ ކަމެއް ނޫނަން އަޅުގަނޑުމެން މި ފްލޯގައި ގަތުަމކީ އެްއގޮތަކަށް 

ިމ މައްސަަލއިަގިއ އެއީ އް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މާސެއަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ ިއލްތިމިއާމެދު މަޝްވަރާކުރަމުންދާިއރު 
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 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނުޑގެ ނަޒަރުަގއިޓިމްގެ ނަން އަޅުަގނޑުމެން މި ފްލޯއަށް ނުގެނައުން. ކްހިމެނޭ ވި

މި މަޖިލީހުގެ  ،ޖެހެނީނަ މަޖިލީހުން ނިންމަންވަ 19ޖެހެނީ، ގުިޅެގން މި މަޖިލީހުން ނިންމަން މިއަދު މި މައްސަލައާ

ކުރަން. ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ކަމަށްނިންމުން އެއް މު އް ތާރީޚުގައި ވެްސ މަޖިލީހަށް ނިންމަންޖެހޭނެ އެންމެ މުހި

ނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެން ޤާ ޖެހެނީ މި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަން  ންމިއަދު އަުޅގަނުޑމެ، ސަބަބަކީ

 ،ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ،ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑުމެންނަށްޤާނުވަތަ ނޫންތޯ.  ގަހައްޓާނީތޯނަ

އްތައް ނިންމުމަށް ތަން ނިންމަންޖެހޭ ކަންރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ޞްޞާތިޚްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ އި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަ ނޫންތޯ. ގަނުޑމެން ނަގަހައްޓާނީތޯ ނުވަ އަޅުޞްޞާދީފައިާވ އިޚްތިބާރު، ވާ ދީފައި

 ކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.ިތރާމުހުއަުޅގަނޑުމެން އިން ނޫނުައސާސީޤާގެ އްޔާހޫރިިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމް ،ނޫނުއަސާސީއަށްޤާ

ވނަ މާއްދާގެ  154އަސާސީގެ ނޫނުޤާ މުގައި ސީދާ ކަނޑައެިޅގެންނިންނިންމެވި ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2017

ކުަރއްަވިއގެން އެ ބޭފުޅުން އެސިއުމް ލީހަށް މަތިކުރަްއވާފަިއވާ ޒިންމާެއއް، ެދއްވާަފއިވާ ބާރެއް އެ)ށ( އިން މި މަޖި

އްާސސް މައްސަލަެއއް އިްއޒަތްތެިރ ޚަވަނީ ވަރަްށ ވެްސ  އަށް އައިްއސަ މިހަމަ . މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނާއުޅުްއވަނީ

އުޅެީނ  ، އަންހެނަކަށް ކުޑައިމީްސކޮށްގެން މިއި ނަގާލަ ގެ ައބުރުށް ަބދުބަސް ބުނެ، އަންހެނެއް ރައީސް. އެީއ އަންހެނަކަ

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން  ،ފަނޑިޔާެރއްރޭޓެއް، އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މެޖިސްޓް ،އާދަިއގެ މީހެއް ނޫން

ުޅގަނޑުމެންެގ މިއަުދ ންމުމެއް ދެނެއް ނުނިންމޭނެ. އަމިއަދު މި މަޖިލީހުން މި މައްސަލައިަގއި ނުނިންމާ ރަނގަުޅ ނި

  ނުބުނެ އްުޤަގިއ ބުނަންޖެހޭ ބަހެއްޙައެ އަންހެން މީހާގެ ަޙއްުޤގަިއ ނުތެދުވެ، އަުޅގަނޑުމެން ެއ އަންހެން މީހާގެ 

ނިންމުމެއް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސެޓްކުެރވޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމޭ ވަރަށް ވެސް ގޯސް  ،ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ

ުގޅޭ މައްސަަލއެްއ  މުން ަވކިކުރުމާޤާޔާރެއް މަމި މަްއސަލައަކީ ހަމަެއކަނި ހަމައެަކނި ފަނޑި .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އްޤުތަކާ ބެހޭ ޙަނޫނުއަސާސީ ނެގެެހއްުޓމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. މިއީ އަންހެނުންގެ ޤާ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ

ބޮލުގައި އެޅިފަިއާވ  ީޒފާތަކުގަާއއި އަދި ާޚއްޞަ ިޒންމާތައްވަ  ާއއިމުތަކުގަޤާތުގެ މަތީ މަަދއުލަ ،މިއީ .މައްސަލަެއއް

ހިފަހައްޓާތޯ  ންފަރާތްތަކު  މޯރަލް ސްޓޭންޑަޑް އެ މަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހައިޢަފަރާތްތަކުން 

މައްސަލައިގައި ިމ . އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު މި ންކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤީއަޅުގަނޑުމެން ޔަ

ތްތައް އައަހަުރގެ ެތރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ 6 ވެިދޔަވޭތު

ވެސް ައޅުގަނޑުގެ  ،އެހެންނަމަވެސްއޮތީ.  މި ކުރައްވާފަިއކަން މި މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ފޮނުއްވާަފއިހަމަފުރި

ބަލަިއގަނެ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އެކަީށެގންވާ ކޮމިޓީއަްށ، ޖުޑީޝަރީ  މި މައްސަލަ ައޅުގަނޑުމެން ،ކީވިސްނުމަ

އިއްޒަތްތެރި  .ަވިކ ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ،ހުދިރާާސކުރުމަށްފަ އިކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ފޮުނވަ

  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ،ރައީސް
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  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .ޙަސަން ޝިޔާންެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެތޮއްޑޫ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޝިޔާން  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ވާ ފަނޑިޔާެރއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި،  މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅިފައި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިަނ  ،ޅުގަނޑު ވެްސ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި އައެ މައްސަލައަ

 ،ރާ ކުއެީކގައި މަަސއްކަތް ވަރަށް ތެދުވެރިކަާމއި އަމާާނތްތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްެބވި 

ަނ އަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުްނ ވެސް ވަރަށް ގި ކުަގއިޓް ކޯޓުތަމެޖިސްޓްރޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެއާެއކީަގއި 

 ،ވާ ޭބބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސްކުރަމުންގެންދަ އެީކގަިއ މަސައްކަތް އެބަ ިތއްެބވި ތެދުވެިރކަމާރޭޓަރުން ޖިސްޓް

ޕާޓްމަންޓް އޮްފ ާޚްއޞަކޮށް ޑި ،ޓަަކއިއަހަރު ސިޔާސީ ބޭނުމަށް 5ދިޔައީ ފާއިުތވެދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ެއކީަގިއ  މިދެންނެވި ގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާ ،މިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ވަރަށް ގިނަޖުޑީޝަލް އެޑް

މި ތިއްބެވީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒިންމާތަކުން ރޭޓަރުން ޖިސްޓްމެކުރި ފަނޑިޔާރުްނ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަސައްކަތް

މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް  ،ދަނީ ނިގެން މިުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެ އަ. އެހެންނަމަވެސްކުަރއްވާފައެކަހެރި

ތަން އިއްޒަތްތެިރ  ތަކަށް ބަދަލުތަެކއް ައންނަމުންދާދީގެްނ މިކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް 

ހުިރ ީމގަިއ އެބައެބަދޭ ވެސް ފާހަަގކުރެިވގެން އަޅުގަނޑަށް ަގއި ާލއިރުއިވައްަސލައަށް އަިލއަޅު މަ ހުށަހެޅިފަިއވާރައީސް. 

އްޖެ ޖޭ.ެއސް.ސީަގއި މި ފަސްވަރަކަށް އަަހރުވެމިހާރު ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް. ތެދުފުޅެއް، އެ ވިދާުޅވިހެން 

ަލއެްއ އަހަރު ީކއްެވގެންތޯ މިވަުރގެ މައްސަ 5 ދިޔަފާއިތުވެ ،މައްސަލަ ކުިރއަށް ފަށަިއގެްނދާތާ. އަުޅގަނޑު ުސވާލަކީ 

 ،އެހެންނަމަވެސްދިޔައީ. ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން މެދު ގޮތެއް ނުނިމި މިހާ އާމިގެ ތެރެއިން ކާރުމިދިޔަ ސަރު ،ނުނިމި

ންވާނީ މަލުކުރަޢަައޅުގަނުޑމެން ވެސް  ގެންދާއިުރގައިމަޖިލީހުގަިއ މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭެވސް ވަރަށް  އަުޅގަނޑު ،މުންެއީކގައި. އެހެންކަ އިންސާފުވެރިކަމާ

މި މައްސަަލ ގައި ޝަރީ ކޮމިޓީން ޖުޑީ އަުޅގަނޑުމެ ،ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްއެ  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްއިްއޒަތްތެރި 

. އަޅުގަނުޑ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މިކަމާ ލޯއިންއެއަށްފަހު ައޅުގަނޑުމެންގެ ފް ،ހުގައިފަރެްއވުމަށްގެންގޮސް ދިރާާސކު

 ޚާއްޞަޮކށް ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ ؛ކުރާ ގޮތަކީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މިގޮތަށް ތިއްބެިވ، އިންސާފުން ބޭރުންވެސް ގަބޫލު

ޖެހޭ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމު މުތަކުން ުދރުކުރަން އެބަޤާމައެ ޚިލާފަށް ތިއްބެވި ފަނިޑާޔރުން 

ފަނޑިޔާރުގެތަކުްނ  ތްތެރިކަން ގެއްލިފައި ތިބި ފަނޑިާޔރުން،ނަޒާހާގެންދާނީ މިއަދު މި ތިއްބެވި އިޞްލާޙުވެ 

ކުާރތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ  އަުޅގަނުޑ ވެސް ހެޔޮހިތުން ގަބޫލުދުރުކޮށްގެން ކަމަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ިއްއޒަތްތެރިޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އައް 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އާދަމް  ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ގައި ހުންނަ ތީބޭފުޅަކީ ާގނޫނަށްވުރެ މަ އެ ،އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ހީވެގެންުނވާނެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދިޔައީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިގެން މިސް. ިމއަދުޔަޔާެރއް ކަުމގަިއ ވި މީހެއް ކަމަށް. ެއއީ ފަނޑި 

އަހަުރގެ  10ތަން. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ވޭުތވެދިޔަ  ދިޔަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަަލ ހުށަހެޅިެގން

އްޔިތުްނގެ ފަރާތުން މު ރައްއާ ަތއް އަންނަމުންދޭ. ގޮތުން ހަމަ ެއކިއެކި ޝަކުވާ ގުޅޭ ވެސް ފަނޑިޔާރުންނާ ތެރޭގައި 

ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ގޮތުން އެިކއެކި ަޝުކވާތައް ކުރަމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ފަނިޑޔާރުންގެ ކަންކަާމ ގުޅޭ

އެީކަގއި  ދިަޔީއ ޒިންމާދާރުކަމާކޮމިޝަނުން އެ މައްސަަލތައް ބެލުމުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފާހަގަވެގެން

ރިޕޯޓުތަުކގަިއ ހުންނަ އެއްޗިއްަސކީ އެީއ  ،ތަށި ބަންޑުންވުމާއިކޮފީ ޖެހުނީމާ ޔާރުންނާން. ަފނޑިނުވާކައްކަތްކޮށްަފއިމަސަ

، މިކަހަލަ ެއކިއެކި ވާހަކަތައް ައޑުިއވި ،ވުމާއި ސަށްއް ހަދާފައި ހުރި އެއްޗެ ހަދަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެ

ތުންގެ ފުަރތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔި ،ވެސް ންނަމަނުވޭ. އެހެ ައއިއްަސެއއް މައްސަލަހަމައަކަށް މި  އަޅުގަނޑުމެންނާ

ތައް ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރތަނުގައި ފޮލޯ އަުޅގަނޑުމެން މި މާއައި ލަމަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ުސލޫކީ މައްސަ

ިއއްޒަތްތެިރ އިރާެގ ހިތަދޫ ުއތުރު ދާ ،މުންކަމު ކަެމކޭ. އެހެންއްފޮލޯކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަްށ މުހި

ގެންޮގސް ކޮމިޓީން މަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. މި މައްސަލަ ޮކމިޓީއަށް ޅުއެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެ އަސްލަމް މެންބަރު

ދޭތެރޭ ގޮެތއް ނިންމުމަކީ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަށް  މިއާ ތަޅުމަށް އަިއސް ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ،ބެލުމަށްފަހު

ޑެންޓް ސީ ޕްރެގޮތުގެ  އަމަލުކުރާނެފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ،ވެފައި މަ ފަހަރަށްއެީއ މިއީ ފުރަތަމެއް ކަމަށް. މު ކައްމުހި

ގަނޑުެމންނަށް ހަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޅު މިނޫނަސްީއސް، ިއއްޒަތްތެރި ރަ ވެ.ކުރާ ފަހަރު ކަމަށް ވާތީސެޓްވެސް 

ގޮތުްނ، ސިޔާީސވެފަިއ  ން ިސޔާސީބޭފުޅު އެ ،އްތަުކގެ ތެރޭަގއިކަންތަ ިވގެންދާ ބަެއއް އިއަދި އަޑު  ދާންފަރާތުން ފެނިގެ

ނަގާ ވާހަކަ  ޝްވަތުރި ކުމްތައް ުކރާ އަޑު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއވޭ.ޙުގޮްތގޮތަށް  ދޭތެރޭ އެކި ތިއްބަަވއިގެން މީހުންނާ

 ޅުންގެ ކުރިމަތީަގއި ކިތަންމެއެ ބޭފު ައދި ހަމައެއާއެީކގައި .ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑިއވޭ، ތަކުރާރުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް

ބޭއިންސާފުން ކަމެއް ކުިރކަުމގައި ވިަޔސް ެއއާ ގުިޅގެން އެްއޗެއް ބުނެާލއިރަށް ވެސް ޙުކުމްތައް ކުރާ ވާހަކަ ވެްސ 

ގަނޑާ ހަމައަށް އަިއސްފައި އެބަހުރި. މިއަދު މި ންތަްއ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއިން ެވސް އަޅުއިއިވޭ. މިކަހަލަ ކޮމްޕްލެ

ތަނަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ މި  ،ނީނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނިންމުނު

ފޮނުވުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ފަނޑިޔާރުން ވެސް އެ ބޭފުުޅންގެ ސުލޫކީ މިންގަނުޑގެ ެތރޭގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭކަން އެ ފޮނުވި
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އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު  ނެ. މިއިެދވޭ ނިންމުމަކަށް ވެގެންދާފުޅުންނަށް ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަބޭ

ެއ  ،ވަނީވީހާ ދުވަހަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހީވެފައި ނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިގެން ވެްސ މިޤާމި އާ 

ަގއި އެ މަރުތޭލުން ަރއްޔިުތންގެ ބޮލު ، ޖެހުމުގެ ބާރު މޭޒުމަތީގައި އޮތީީތވެލުންނުލެވޭނެ ަބެޔކޭ. މަރުތޭބޭފުޅުންނަކީ އަތް

 އީ ވަނީ. މިގޮސްަފއިގެންބައެއް ކަމުަގއި ދެކިގެން އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްވަުމން  ހިފައި ތިބިންޖެޖަހަމުންދާ

ަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަެމއް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭ  އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ

ގޭންގުަތއް ނެރިގެން  އި،ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދަްއކަ ިއ،ވަޔާރުްނ ނިކުމެ ކެމްޕޭނުކުރައްފަނޑި ،ފެނިގެންދިޔަ

 އައިމާ ،ކެމްޕޭނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ބޭުނންކުރައްވާަފއި އެ މީހުން ައންނަންޖެހޭނީ ތިމަންނަމެންނާ ހަމައަކަށް ނޫންހޭ

 ،އި ނެރެެއވެނި ކަމެއް ކުރާށޭ ކިޔާފަ ،މިވެނި ކަމެއް ކުރާށޭ ،މެން ދޫކޮށްލާނަމޭކަލޭތިމަންނަމެން ކޯޓުން 

ލޮލުން ފެނިފައި ހުރީ އިނގޭތޯ. ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މަންޒަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަކެމްޕޭން

ކޮިމޓީއަށް ފޮނުަވއިގެްނ ވީާހވެސް  ،ނިންމާަލމުން ވެސް ދަންނަވާނީހަމަ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު އި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ތްކުރުމަށްފަހު މި މައްސަލައަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ހަކަށް މި މައްސަަލއަށް ިރޢާޔައަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމްްއަޒތްތެރި އި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ެކވުްނ:ވާހަކަދެއް ރު ައޙްމަދު އުޝާމްވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަ

ދެ ކަމެްއގެ ަމއްޗަްށ  ،އަކީލައްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއަދު ހުށަހެޅި މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސައި ޝުކުރިއްާޔ 

ުގޭޅ ކަންތައް. ެދވަނަ ކަމަކަްށ  ން ވަިކކުރުމާ ކަމަކަށް ފަނޑިޔާެރއް މަޤާމުފުރަތަމަބިނާވެފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. 

ރީމް ޕްސު ،ކަމަކަށް ުގޅޭ ގޮތުން. ފުރަތަމަ ގެ ޙުކުމާނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ  11 ވަަނ އަހަރުގެ 2017ރީމް ކޯޓުގެ ޕްސު

 ،ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާ ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ 11ވަނަ އަހަރުެގ  2017ކޯޓުގެ 

ވަނަ  2017ޕްރީމް ކޯޓުގެ ުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ސުމިހާރުވެސް އަ ،އޭރުވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރި ފަދައިން

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިެއއްގޮތަށް ނިމިފައި އޮތް ނިންމުމެއް ނޫންކަން.  ޤަޟިއްާޔއަކީ ގާނޫނާނަންބަރު  11އަހަރުގެ 

 ،ަތކާއި އަތްޖުރާއިބު ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރުުމގެ އިނޫނުއަސާސީގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައދި ނަޤާއަޅުގަނޑުމެން 

ން މަޤާމުން ވަކިކުރުުމގެ ފަނޑިާޔރު ،ަތކާއިއަތްޖިލީހުގެ މެންަބރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުުމެގ އިޖުރާވަޒީރުްނގެ މަ

ގޮތަކަްށ  ތައް ތަފާތުއަތްތަާކއި އަދި މިިނަވން މުއައްސަސާަތކުގެ މެންަބރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޖުރާއަތްއިޖުރާ

ވަނަ އަހަުރެގ  2017ށް ައޅުގަނުޑ ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ނީ ަސބަބުތަކެއް އޮެވގެން ކަމައޮންނަ ގެނެސްފައި މި

ންބަުރ ޤަޟިއްާޔގެ ދަށުން މި ހުިރހާ ކަމެއް އެްއގޮތަކަށް ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއި ނަ 11ޕްރީމް ކޯޓުެގ ސު
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ަރއިގަެނވޭ ފަަދއިން ބިދީފައި އޮންނަ ބާރުަތކަށް އަނޫނުައސާސީން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ލިޤާ ،އޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ 

 ،ވަނަ މާއްދާ 177ނޫނުައސާސީގެ ޤާ ،ެއގޮތުން. ރަނީނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ގަޫބލުކު

ވަނަ މާއްދާ،  207ނޫނުއަާސސީގެ ޤާމާއްދާ،  197ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ، ވަަނ މާއްދާ 187ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ވަނަ މާއްާދއިން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  228ނުއަސާީސގެ ނޫޤާވަަނ މާއްދާ އަދި  218ގެ ނޫނުއަސާސީޤާ

އެއްގޮތަށް  ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާރުތަކަަކށް އަރަިއގަނެވޭ ގޮތަށް ސު ލިބިދީފައި އޮންނަ ބާ

 ފަނިޑޔާރެްއ ންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައިނުުކރަން. އެހެ ވެސް ގަބޫލެއްއަޅުގަނޑު  ކަށްލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަޢަމަ

ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން ބެލުމަށްފަހު  ތަކާ އަތްގޮތުްނ ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ އިޖުރާ ވަކިކުރުާމ ގުޅޭ 

އެ ަމއްސަލަ ެބހޭ ކޮމިޓީއަކަްށ  އަިދ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކަމާ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އެ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމުން

ރައްޔިތުްނގެ  ފަނޑިޔާރެއް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްތައް ފުިރހަމަވެފައިާވކަން ކަށަވަރުކުރުަމށްފަހު އަތްއިޖުރާ އިހުށަހަޅަ

. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުރަނީ ވަިކވެފަ އޮތީ އެ ންމަޤާމު މަޖިލީހުން ނިންމާ ހިސާބުން އެ ފަނޑިޔާެރއް

ބެހޭ ކޮމިީޓއަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށްފަހު  މަޖިލީހުގެ ކަމާރަްއޔިތުންެގ  އިމައްަސލައިގަ  މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް

މި މައްސަލަ ގެނެްސ  ށްގެ ވޯަޓކަ ހުށްފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީތަްއ ފުރިހަމައަށް ކޮ އަތްއިޖުރާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މެދު ގޮތެއް ކަނަޑއެުޅން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  މިކަމާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އްޒަތްތެރި އި ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑިއެގންފައިވާ ހުރިހާ ވާަހކަފުޅުޟޫޢަށް އުއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި މައި ޝުކުރިއްާޔ 

 މި ނިމުނީ.  އިދައްަކވަމެންބަރުން މިހާރު ވާހަކަފުޅު

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކ. 2019ޖޫން  20އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ ދެވަނަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް. ެއއީ 

 ގެޤައުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކު އިނިޔާކުރި މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވަމާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންތަަކކަށް އަ

އަޅުގަނޑުމެން  ،ޓު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯކޮމިޓީން ނި

މިނިވަން  ،ައދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުމައްސަލައާއި  އެއީ ރިާޔަސތުން ހުށަހެޅި ؛ދެ މައްސަލަ މިއަދު ކުރިން މި ބަހުސްކުރި

ގަިއ 1:30ޯވޓަށް އެހުން މިއަދު ލައަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކާެއކު މި ދެ މައްސަ ،ރިޕޯޓުކޮމިޓީ މުއައްސަސާަތކުން ފޮނުވި 
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މަށް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާނަން. އްވުޖަލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު ؛އޮންނާނެ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އި ދާއިރާގެ މަރަދޫ 

 

 ން:ބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ތެރޭގަިއ  ގެލިއްޔަތު އޫކޮމިޓީގެ މަސް ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީއިޝުކުރިއްޔާ 

ެއ  ،ސުވާލުކޮށް  އި،ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަ ގާ ކަްނކަމާ ބެހޭހިންގައި އިދާރާތަކު  ،ބައްދަލުކޮށް ހިމެނޭ އިދާރާތަކާ

ގޮތް ބެލުުމގެ ޒިންމާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ކުރަމުންދާ ާދއިރާތަކުން އެތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަްނަކން ދާއިރާ

ިއވާތީ މިފަދަ ކަމެއް ކޮމިޓީއާ ހަާވލުކުރެވިފަ ޅުންތަކުގެގުއުމީ ސަލާމަތާއި އަދި ޚާރިޖީ ޤަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  102

އޮތްތޯ  އި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާފަ އިދާރާތަކުން ބެހޭ ކާރުގެ ކަމާއަުޅގަނޑުެމން ސަރު ދިަޔއިމާއިހިނގަ

ލަތުގެ ބަެއއް އިދާރާތަކުގެ އިސް ވެރިން އުދަ ށްފުރަތަމަ ބަްއދަލުވުމަބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީން ބައްަދލުވީ. ކޮމިޓީގެ 

 ޅިަފއިވާ ަމއްސަލަތަކެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގު ތަކާޤުއް ޙަކީ އިންސާނީ ކަމަ . މިގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި

 ބައްދަލުވުމުގައި ރައިޓްސް އަދި ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މި މަޖިލީހުގެ ހިއުމަންހިނގާފައިވާތީ 

 އި ތަކާޤުއްޙައޮތީ. ައދި އިންސާނީ  އިނިންމާފަ ގައިޮކމިޓީ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 2 މަށްބައިވެިރެވވަޑަިއގަތު

 ތީއޮ އިބަލައި ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އެބައި ައުޅގަނޑުމެން ދޫކޮށްލާފަވާ ފަދަ ކަންތައްތައް ހުރިތޯ ކަރާމަތަށް ގެއްލުން

ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް  ަކމާ ނާއިދުންތަކުންހޯމުަގއި އަދި ހޯދިބެލުައޅުގަނޑުމެން ބެލިމި ދެންނެވި ކޮމިޓީއަށް. 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ސަރުކާުރގެ ކަމާ ،އަލީގަިއ ކޮމިޓީން ނިންމެވީ މަޢުލޫމާތުގެ ައށް ދެއްވިކޮމިޓީ ވަަޑއިގެންެނވީ ވެރިން

ފަދަ ކަމެއް  ލަޙަތަށް ނުރައްކާތެރިވާޞްގެ ސަލާމަތާ މައުމުޤައެ ަވގުތު އެޅެންހުރި ފިޔަވަުޅތައް އަޅާފަިއވާ ކަމަށް. އަދި 

ށް ކޮމިޓީން ނިންމީ ކުރީ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަުޅްއވާފަިއވާ ކަމަށް. މި ގޮތަހިނގިޔަ

ެގ ޔިތުންއް ރަ ެވ،އުމުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިޤަ ވަެރްއގައި ވެސް ޖަުލަގއި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނަގއިގެން ދުވަސް

ތު ގެއްލިފައިވާތީ ކޮިމޓީން ބޭނުންފުޅުވީ އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް. އަުޅގަނޑުމެްނ ޙަލަޞްތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއް މަ

ވެދިަޔ ތު ވޭ ންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުަތއްޅަޓަކައި އަ ަމށްކަން ވަރުގަދަކުރުންތަކުން ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ކަންހޯދުހޯދި

ނެތް. ޖަލުގެ ހުރިހާ  ެވސް ރޭނިފައެއްފާރު އަދިޖަލުގެ ވަށާގެތެރޭަގއި އޭ   .ެއޅިފައިނުާވކަން ފާހަގަކުރަންތާނގައި 

ފޯނުކޯލްކުރުމާއި މި ކަންަކްނ  ންޖަލުެއކަށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި  އަދިެކމެރާއެއް ނެތް.  .ވީ.ޓީދިމާލެއްގައި ސީ.ސީ

އެހެންމެ ޖަލު ހުރެ ލިބިފައި ނެތް. ހަމަ ކަމާށިގެ ތާޓުބަޖެ ސް ވެ ހިތައްޗެއްޓޭ ޖޭމަރު ފަދަ އެއްބެހެހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި 

ހިސާބަށް ވެސް  އަދި މި އެކު ނާބަޖެޓުގެ ދަިތކަމުން ެވސް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަަރށް އެތަނުެގ މުަވއްޒަފުން

ތިބި މީހުންގެ  އިފަލާ . ހަމަ އެހެންމެ ޖަލަށްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭނެތުމުގެ ަސބަބުން މިހާރުތަމްރީނުކުރެވިފައި

ކޮމިީޓއަށް  ކަންނެތް އިމުވެފައިޤާ  ވެސް ލަތްަތއްސީވަ އި އަދަދާ ެއއްވަރަްށ ޖަލުަގިއ އެިކއެިކ އިންިތޒާމުތަކާ
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އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ނައިގެން ތް ތަނުގައި ރާވަިއގެން ބަޖެޓުގައި ހިމަންކަމަީކ ކުރިއަށް އޮނު. މި ކަފާހަގަކުރެވު

ކަމުަގއި ެވސް ން ންޖެހޭނެ ކަންކައިގެން އެ ކަމަށް ފައިާސާއއި ރިސޯސް ހޯދައިދޭނަގަމަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އިސް

ދީގެން ކޮށްގެން ތަމްރީނުރި ގޮތުން ރީހެިބލިޓޭޓުތައް ހުލަތްސީ އެހެންމެ ޖަލުގެ ވަކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވުނު. ައދި ހަމަ

ކަން ވެސް ކޮމިޓީއަށް މުކުރެވިަފއި ެނތްއިޤާޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ ުފރުޞަތު ވެއްދޭ ގައިދީން ެނރުމަށް ށްޖަލަ

  ބެހޭ ކުރުމާލަތު ރަނގަޅުހާހުރި ކަންތައްތައް. ޖަލުގެ އި އްލެއް ގެންނަޖެިހފަޙަފާހަގަކުރެވުނު. މި ކަންކަމަީކ އަވަސް 

 ކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަން ކޮމިޓީއަށް ޔަ ނަ ވާހަކަތަްއ ވޭތިވެދިޔަ ތާނަގއި ވެސް ދެކެވޭ. ވާހަތުން ވަރަށް ގިގޮ

 ލަތުގެ ފަރާތްތަކާ އުދަ ، ކަމާ ބެހޭމަޖިލީހުގެ ފަރާތުންއަުޅގަނޑުމެން މި ވުނީ. ކޮމިޓީން ފާހަގަކުެރވުނީ ފާހަގަކުރެ

ލަތްތަާކިއ ބަޖެޓް ފޯރުކޮށްދީގެން ނޫނީ ސީަކއި ބޭނުންވާ ވަމަށް ޓަކުރުޅު ަކންކަން ރަނގަގެން ޖަލުގެވާހަކަދަްއކައި 

 . އެ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެރަނގަޅުުކރަން ހުރި ކަންތައްތަ ،އިތުރަށް ކުރަން

ކަމާއެކު މި ދެންނެވި ކަން އެހެންވީާމ . ހުށަހެޅުމަށް ވެްސ ނިންމެވީ ށްމެންޑޭޝަން ކޮމިީޓގެ ަފރާތުން މަޖިލީހަރެކަ

ޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ އްލުކުރުމަށްޙަ ސަރުކާރުން މި ކަންކަން  ،އުމީ ސަލާމަތުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކާ ތަޤުއްޙަކުރަމުންދާކަން ެވްސ އަދި އިންސާނީ ހުގީގުމި ކަންކަން އަިދ ތަ ،ގެްނދާ ކަމާއިހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ައޅަމުން

ދާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަން. ންއްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމު ޙަ އެ ކަމެއް ވެސް  ،ނަމަ ޮއތް ކަމެއްވެސް ން ގޮތު ބެހޭ

 ހުރި މިންވަރު. އާެދ، ބޭްސވެރިކަުމގެ ދަިތކަން ،އޮތީ އި ޖަލުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަުކާވއެއް ކަމަށް ފާހަގަކުެރވިފަ

ޑޮކްޓަރުްނގެ ދަތިކަމުން   ގޮތެްއަގއި ގެންވާަކށް އެކަށީ އެދޭ ފަރާތްތަޓަކައި ދެއްުކމަށް ނަށްސްޕެޝަލިސްޓުން

ބޭފުޅުްނެގ ލާފަިއ ތިޔަ އި. މި ވާަހކަ ދަންނަވަކަމަށް ވެސް ދަތިތަެކއް ހުރިކަން ކޮމިީޓއަށް ފާހަގަކުެރވުނުބޭސްވެރި

މިހާރު  އިވަޑަިއގެންފަމި ރިޕޯޓް ފެނިމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯްޓ އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

އޮންނާނެ ކޮމިޓީެގ އި ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީެއއް ފޮނުވާފައިމި ވާހަކަ ނިންމަ ހިސާބުން މި ،އޮންނާނީ. ވީމާ

 މައްސަލަތައް  ހުރި ންރެވެއިތުރަށް ދިރާސާކު  ؛. މި ަމއްސަލަސް ޖެންޑާ ކޮމިޓީއަށްޓްރައި ހިއުމަން ފަރާތުން

ްއ އަުޅްއވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެ  އި ފަރާތުން ދިރާސާކޮށްފަޮކމިޓީގެއެ އި ބަގެ ތު  ކަރާމައިތަކާޤު އްޙަ ންސާނީ އި ،ރާސާކޮށްދި

 .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ ތަށްޞަޓަަކއި. ދެްއވި ފުރު ްއވުމަށްއެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 36މް.ޑީ.ޕީއަށް ގަިޑއިރު. އެ 1މުލަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުކުރުމަށް މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

ކުންތު. ސި 5މިނެޓާއި  5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5މިނެޓާއި  5ކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި 7މިނެޓާއި 

ކުންތު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ސި 32މިނެޓާއި  3ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސި 3ިއ މިނެޓާ 4ޕީ.އެން.ސީއަށް 

މި ރިޕޯޓަށް  ލަނީއިވަ ޅުުކންތު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ިމ ހުސި 51މެ މެންބަރެއްގެ ޑައިުނގަންނަވާ ޮކންސްބަތްވެވަ ނި
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މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ބަހުސްކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދެން. ައއްޑޫ މީދޫ ާދިއރާގެ 

 އޮަޒއިނާ އާދަމް.

 

 ެކުވން:ޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްރޮރު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެްއަގއި ެވސް ޖަލުތަކަކީ ކަންތައްަތއް ހިނގާ ތަންތަން. މީަގއި އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރަްނ  ގޮތް. މުން އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާކަެމއް ހިނގު ،މުހިއްމު ކަމަކީ

ތާނގައި މިފަދަ ކަންތައްތަްއ   ގޮްތ އެބަ ބަލާތޯ. ކުރިއަށް އޮތްދިޔައިކަން ހިނގަ ،ކުރޭތޯގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތް ޅުއަ

އުމީ ސަލާމަތާ ޤަމިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނުހިންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ައޅާ ފިޔަވަޅުތަަކކީ ކޮބައިތޯ. 

އޮފް  ރކަށް ކޮމިޝަނައެއްކޮށް ބޭއްވި ބައްަދލުވުމަކޮމިޓީ  2 ،ރައިޓްސް ކޮމިޓީ ންއަދި ހިއުމަ އިކޮމިޓީއާ ބެހޭ

ނު. މަޖެހުން ލިބުހަގައިމު ެވސް ެއްއގޮތަކުން ވަރަށް ހިތްގެން ދެްއވި މަޢުލޫމާތުން އަުޅގަނޑަށް ހަމަޑައި ޕްރިންޒަންސް ވަ 

ން އަުޅގަނޑުމެނަށް ކޮށްފިކަރަށް އަވަހަށް އެޓެްނޑުމުން ެއ ކަމަށް ވަކަމެްއ ހިނގު ،ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާެއކު ނަަމވެސް

ރު ވެސް ޖަލަށް ވަަޑއިގެްނ ޓަޑުަތއް ިއވުމާެއކު ހޯމް މިނިސްއަ މިހަމަ  ،ތުންދިަޔއީ. ސަރުކާުރެގ ފަރާފާހަވެގެން

މިކަމުަގިއ  ،ސަމާލުކަމަށް އައިސް  ބޭފުޅުންހުރިހާ  ވިބެިތއް އެތަުނގައި އިސްކޮށް ،ކަންކަން ޮގއްަސވާ ގޮތް ަބއްލަވައި 

ގެްނދިޔަކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އްކަތްކުރަްއވަމުންހުިރ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމގަިއ މަސަޝާމިލުވެގެން އެޅެން

 މާތުތަކަކީ ލޫކުެރއްިވ ބަެއއް މަޢުރެޝއަ ވަހުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު އަުޅގަނުޑމެންނާ އެ ދެ. އަޅު ދިޔަފާހަގަކުރެިވގެން

ދެްއވި ހުރިހާ  ،މަވެސްހަކަ ދެްއކޭކަށް ނެތް. އެހެންނަެއ ވާ ކަށްައޅުގަނޑުމެނަ ،ތީވެ ކަމަށް ވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް

ލާ ހާމިހާރު އޮތް  ސަރުކާރުން ޖަލުތަކުގެ މައްސަލަ ،ދިޔަ ަކމަކީމަޢުލޫމާތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން

އްކަތްތަކެްއ ޓަކައި ަވރަށް ގިނަ މަސަރުމަށްވާކަން. އަދި އެ ކަންަކން ރަނގަޅުކުދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ަކންބޮޑު

. އެހެންީވމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ތަކުރާރުކޮށް ންދާކަންގެކުރަމުން

 އަދި .ރާއްޭޖގައި ވެސް ، ުއޅޭ ވާަހކަޖަލުތަކުގައި އެިކއެކި ަކންތައް ހިނގަިއގެން ،އިިވގެްނދޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު 

 މި  ،އެހެންނަމަވެސް .ސް އަުޅގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދޭނުލެވި ދާތަްނ ވެއިދޭތެރޭ އަޅަ ބައެއް ފަހަރަށް އެ ކަންކަމާ 

 ، ވާހަކަ އެެއއްވެްސ ބަެއއް  ؛ ެރސްޕޮންސެއް ޓްއޭފަހަރު އެއާ ޚިލާފަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ހަމަ އިމީޑި

ތުރު ކަެމއް ނުކުރަނީސް ކަމާ ގުޅޭ  އެ ވާހަަކއަކާ ދޭތެރޭަގއި އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެްއެވސް ވުޒާާރއަކުން

މިކަން ވެސް މަޖިލީހުން  ގެއްޔިތުންޒާރާަތކުން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މައްސަލަ ބެލިކަން. އަދި ހަމަ ރަވު

ޓަކަިއ ެލއް ހޯދުމަށްއްޙަދިަޔއީ މި މަްއސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަުކރެވިގެންން ދޭތޯ ބެލިބެލުމު ރަނގަޅަށް

އެާއއެީކަގއި ފަުރވާގެ ދަތިަތއް ޖަލުތަުކގައި ެވސް އެބަހުރި. ހަމަދަވާ ކަމަށް. ބޭސްގެންރުން މަސައްކަްތކުރަްއަވމުންސަރުކާ

އްލުނުެވގެން ޙަ ެއއްކޮްށ އުޅޭ މީހުންނަށް ހުރެގެން އެކަންކަން  ށުގައި މިނިވަްނކަމާފަރުވާގެ ދަތިތަށް ރަށްރަ ބޭސް



61 

 

ން ެއއީ ސަރުކާރަްށ ްއވުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްކުރެއްލުކުރުމަށް ކުޙަ  މި ކަންކަންމެން މި އުޅެނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު

ން އެހެން ޯގސްކޮށް ުހރިކަން އެނގިލަްއވާ ވާހަކަ ކައެކަން ؛ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަަމކީ. އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް 

ޭގ އެނ އެބަ، އެހިސާބުން ައޅުގަނޑުމެންނަށްއެހެންވީމާ ކުރެްއވީ. ސާއްހިނާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޅުގަނޑުމެން

އެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަުމންގެންދަވާނެކަން. އެހެންވީާމ، މި ކަމުގައި އެ ބޭފުޅުން އެކަން ރަނގަޅުުކރުމަށް

  ެއވާހަކަ އި ހުރި މީހަކަށް އަނިާޔެވގެންއެީކގަިއ ޖަލުގަ  ގަޔާ ސޯޝަލް މީޑިއާ  ،ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

ހަމައެަކނި މިސާލަކަށް ކުށްވެރިާޔެގ  ،ބޭފުޅުްނނަށް ލިބިވަޑައިުނގެން ދިޔަ މުޅި ޕިކްޗަރ އެއި  ހިނގަދައްކާއިުރަގއި ެއކަން

ކޮށް ވެސް ގޯސްން ެވސް އަހަންޖެހޭ. ދެކޮޅު ކިަޔސް ުނވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ެދކޮޅުެގ ައޑުވާހަކަ އެކަނި ެދއް

ަޑކަށް ޕްރިޒަންގެ ގާބޫލުކުރަންޖެހޭ. ފުރަަތމައިނުން ހުެރދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަ އިކަންތައްތަެކއް ކުެރވިފަ

ވާަކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހެއޭ. ފިޒިކަލް ޮގއްސަ އަނިޔާތަށް ލިބިގެން ވެސް ހަމަ މިކަމުގައި ބޮޑެތި

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދި އަެވސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވުނު.  ކަންރޕްރިޒަނަވަނީ އި ވް ނަގާފަވަޔަލަންްސގެ އިނީޝިއޭޓި 

 ރޭ ފާހަަގވެގެންިދޔަ. އެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ ވާަހކަދައްަކިއގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުކަން ެވސް އާރއެ ޕްރިޒަނަ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެން  ، އޮފިސަރުގެ ގަޔަށް އަތްލީަކންބޭފުޅާ ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ނުލިބުމާ ުގޅިގެން ަޖލު

ަރއިޓްްސ  ހިއުމަން ންޤީޮގއްސަ އޮތް ހިސާބު އަުޅގަނަޑށް ޔައިގެންިދޔަ ަކންތައްތައް އެސްކަލޭްޓެވގެންފަހުން ހިނގަ އޭގެ

ވީމާ، ައޅުގަނޑުގެ ގޮއްސަ ހުރި ގޮތް އެނގޭނެ. އެހެންކޮމިޓީން ބެއްލެވީމަ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ދެން އެކަން ވެގެން 

 އި ޔާގަ މެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ދިއުމަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ށްމިކަހަލަ ކަެމްއވާއިރަށް ހަމަނުޖެހުމަކަ ،ކީއިލްތިމާސަ

ސް މަްއސަލަތައްކަން ދެނެތިބެގެން ސާއް ޚަތަންކޮޅެއް މިހަލަ ކަންތައްތަކަކީ  އި،ނުަދއްކަ ވާހަކައެްއޗިހީަގއި 

އްާޔ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިްލތިމާސްކުރަން. ޝުކުރި ޓަަކއިންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްމި ކަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ރަޝީދު.ޟުެމންބަރު އިބްރާހީމް ފަިއއްޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވުން:ންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒްލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެ މެފެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 ،ހަމަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީިދޔަ ހާދިސާއާ ުގޅިގެން އި. ޖަލުގައި މި ހިނގަސްިއްއޒަތްތެރި ރައީއާދެ، 

ުތގަިއ އަނިޔާކުރުުމގެ ެއއްެވސް ޙަޤީޤަެއއްެވްސ ދިމާލެއްގައި  ،ެއްއވެސް އިެރްއގައި  ،ގައި ލަތެއް ހާއެްއވެސް 

 މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ނުވާނެަކން އަޅުގަނޑުނގަިއގެންމައްސަލަތަކެއް އެްއވެސް ދިމާލެއްަގއި ހި

. މިއަކަްށ އިޖެ މި ޖަލުގެ މައްސަލަިއގަ ެވއް ވަހެއްއަުޅގަނޑަށް އުމުުރން ވީ ދު ،ތުރުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއިގެމީ
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ްއސި. އަހަެރއް ގޮ 5ހަރެއް ގޮއްިސ، އަ 5 ،ައހަރެއް ގޮއްސި  30ެއއް ނެތް. ގެނެވިފަ ށްރަކަ ކާއްލެއް ެއއްެވސް ސަރުޙަ

ޖަލުތަކުގެ އަިނޔާކުރުމުގެ މަްއސަލަާއއި އަދި ، ސުރެން އޮންނަ މައްސަލަެއއްވަންޏާ އޭރުއް ށްތުގައި ދަންނަވާ ކަމަޙަޤީޤަ

 ޖަލުތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ. ބޭސްފަރުވާ ނެތް ވާހަކަާއއި އަދި އެތަނުެގ އިމާރާތުެގ ފުރިހަމަކަން ނެތް ވާހަކަ.

ިވޔަްސ  ބޮޑު ކަމެއް ނޫނީ ،އް ުކޑަުކޑަ ކަމެ މިވަރުގެކުޑަުކޑަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ، މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވެސް ަކއިރި ވެގެން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކަށް ވީހާ  އްއްލުނުކުރެވި އެަތއް ޒަމާނެ ޙަ

ސޯޝަލް  ނަށްއަޅުގަނޑުމެންދިއުން. ންރޭގައި މި ުކރާ އަނިޔާ ނެތިެވގެއްލު ައުއން. އަދި ޖަލުތެޙަ  މުސްތަގުބަލެްއގައި

ފޮޯޓ  ންއިން އަުޅގަނުޑމެންނާ ހަމައަށް ތިލަވެގެން މި އައީ ފޮޓޯަތކެއް. ފޮޓޯތަެކއް މި އައީ އެތާ އެތެރޭޢާރީޛަޑިއާގެ މީ

ޓީ އެނގޭ އެތާ އެތެރޭަގއި ސެިކއުރިގޮތުން އެބަ ނެގިގެން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. މި ފޮޓޯތައް ނެގިގެން އައި

ލަތްތައް އެތާ އެތެރޭަގއި ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، ސީދި ބޭނުންާވ ވައަ ގެ ފޯނާނޫންކަން. ާޒތްޒާތު އެހާ ރަނގަޅު

އިން ައޅުގަނޑުމެންނާ ޢާރީޛަބޭރާ ހަމައަށް ފޯނުެގ  ޫނނިއްޔާ ،ލާކަމުަގއި ވާނަމަވެސް އިސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުން ިވސްނަ

ށް ރަނގަޅަްށ އަށް ވެސް ވަރަ އެތަނުގެ ެސކިުއޓީން ުޅގަނޑުމެމާތު އަންނައިރުަގއި އަމަޢުލޫ ހަމައަށް މި

ާވ އިއްވާފަ މި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅު ،މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. މިގޮތުން  ކަންވިސްނާލަންޖެހޭ

އިދާރީ ގޮތުްނ  ،އިރުަގއިގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ  ރިޕޯޓުބެލުމުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތަްއ ކޮމިޓީކަންތައްތައް އަދި ބެލި

 ތްތެރިވަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތްސޭހަވާ ފަާރތްތަކުން މިކަންކަން ރަނގަުޅުކރުމަށް އަޅުގަނުޑ ނަކަމުގެ ޒިންމާއަދި މި 

 އަުޅގަނޑު އޮތް ހާލު ންކަންޤީ ކަުމގެ ޔަނެގޮުތގެ މަތިން ކަންަކން ކުރިއަށްގެންދާ ނޭތާނގައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުާރރުނުވާ

ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮްށ  ށް މި ޖަލުތެރޭގައިވެސް ައވަހަކަވީހާ ،ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީއެދި ޑު ހަމަ އަޅުގަނ

ން އިދާރީ ކަންކަން ބަްއަޓންކޮށްދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ފަހަރަށް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތެްއގެ ަމތީ 2މިކަހަލަ ޢަމަލެއް 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ެމންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު.ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު. ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 މޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުނަހިން

ެގްނ ތަކާއި އަދަބުތަކުން އެއްކިާބވެލާއިންސާނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ،. އަނިޔާވެރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ 

ވަަނ ދުވަހު ޖަުލގަިއ  2019ޖުލައި  20 ،ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް  .އްގެން ތިބުމަީކ ުމޠުލަޤު ޙައްޤެރައްކާތެިރވެ

ލަތާ ނުަބއްދަލު ހާއެ ާހދިސާގަިއ ަގއިދީންނަށް އަިނާޔ ލިބިއްޖެ. އޮފިސަރަކަށް އަިނޔާ ލިބިއްޖެ. ހާދިސާއެއް ހިނަގއިފި. 

ގެ ގޮތުަގިއ ތައް ކުށުޔާ މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުން މަނާކޮށްފައިވާ ޢަމަލުބޭނުންކުރެވިއްޖެ. ކޮށްފި. އަނިބާރު 
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ަގިއ ޖޭގެ ތާރީޚުއްދިވެހިރާ މި ،ނޑުމެންނަށް އެނގެނީމި ކަންކަން އަޅުގަކަނޑައަޅާަފިއވާ ބަެއއް ޢަމަލުތައް ހިނގައިފި. 

 ަތޅުމެއް މިހާ ސާބިތުކަމާެއކު ގަިއ އަދި އެހެން ެވސްޖިލީހެއް މިހާ ސާބިތުކަާމއެކު ަރއްޔިތުްނގެ މަމީގެ ކުރިން 

މެދު  މިކަމާ ތެްއަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮ ޚާއްޞަ ، ބުނަން މި ކެރެނީ މި ވަގުތު ދިވެހި ސަރުކާރުންނަށްންއަޅުގަނޑުމެ

އަނިޔާ  .ހާމަކުރުމުން ،ވެ، އެއީ ގޯހެއް ިހނގީމާ ގޯހެއް ހިނގިކަން ވިދާޅުިއއްޒަްތތެރި ރައީސްޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން. 

 ؛ބައިވެިރވެފަިއވާ މުޢާހަދާތަކާއި އަދި މިންގަނޑުތަކާ  ިއ،ނޫނުއަސާީސއާޤާކުރުމުގެ ގާނޫނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނާ

 ން.ކަން ސާބިތުކަމާއެކު ހާމަކޮށްދެްއވުމުފައިވާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ހިނގާ މިންގަނޑުތަކާ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަޖެހޭ

އް ކުރަން އޮތް ކަންތައްތަ ެދން ،ޑު ހިތުން ތަޢުރީފް ޙައްޤު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްމިއީ ައޅުގަނ ،ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ވަރަށް ވެސް ބޮޑު. ދެން އުުފލަންޖެހޭ ޒިންމާ ވަރަށް ވެސް ބޮޑުކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ނާޢީ ތަޙުޤީޤުންމާދާރުކުރުން. ޖިރާތްތައް ޒިމަލުތައް ހިންގި ފަމިފަދަ ޢަ ؛އެީއ ދެން އޮީތ މި ކަްނކަން

ލްގެ ރޯޕެ ޖޭގެ ޖަލުތަކާއިއްގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ދިވެހިރާ ޯޓަޗރ -އެންޓިގެންދިއުން. ކުރިއަށް 

ފުރިހަމަކުރުން. އެީއ މި  އް ތުތައަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ އި،ވަޅުތައް އަޅަ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ

 ،ކޮްށގެން އަނިާޔގެ ޢަމަލެއް ،މަލެއް ހިނގަިއގެންއަިނޔާގެ ޢަ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ވެހިރާއްޖޭަގއި ނުާވ ކަމަކީދި

 ،މީހަކަށް ލާއިންސާނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އަަދބެއް ދީގެން ެއްއވެސް މީހަކު މިހާތަނަށް ޒިންމާދާރުކުރުވި

ެވސް  މަގައިމުހަ ،ދަކީ ނެތް. އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީ ދެވިފައެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އަދަބުޤުއްދޭންޖެހޭ ޙަހަކަށް އެ މީ

މިކަން ކަށަވަރުކުރުން.  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްރައިޓްސް ކޮމިޓީން މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް  ހިއުމަން

ންކަން އަރުވަން ޤީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ޔަފަހަރު ކުރާނަން  މިމަޖިލީހުން އެކަން އަުޅގަނޑުމެން އިރާދާުކރެއްިވއްޔާ މި

ކުެރވިފަ. ވަނީ ލޯންޗުަވގުތު  މިތަްއ ހުގީގުަރންޖެހޭ ތަކުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން ުހގީގު ތަ ،ށްދިވެހި ރަްއޔިތުންނަ

 އެކަން ،ލިބިށް ކޮމިޓީއަޓްސް ރައި ހިއުމަންތައް ވެސް ތަޙުޤީޤުތައް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އަދި އޭގެ އިންޓަރިމް ރިޕޯޓު

ުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއްއ ލާނަން. އަދި އައިއަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ 

މިނިވަންަކން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން  ؛ިމފަދަ ހާދިސާއެއް ،ނުކުތާއެއް އޮވޭ. ދެން ކުިރއަށް އޮތް ދުވަސްތަަކކީ

ާއދެ މި ހިނގާ ދުވަސްަތކަީކ  ؛ކީ ށް ހިނގާ ދުވަސްަތކަދެން ކުރިއަ  ،ހުގުމަށްފަތިބޭ ތަނެްއގަިއ ހިނ އިބަންދުކޮށްފަ

 .ކަމާއެކު ކަންތަްއތައް ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައްއެންމެ ވިސްަނިއގެން ޙިކުމަތްތެރި ،ސްސާއްޚަ ތެރި އެންމެއެންމެ ނުރައްކާ

މި ޢަމަލާ  ؛ކުރަންސްކަށް އިލްތިމާއިދާރާތަ ރިހާގުުޅންހުރި ހުމާ ުރގެ ކަކާޒާރާަތކަށާއި ސަރުލަުތގެ ވު އުއަޅުގަނޑު ދަ

އިތުރަށް ފާނެ ކަްނކަމަށް އިއަދި ޖަލުގައި ހިނގަ ނެ ނުަރއްކާތަާކއިކުރިމަތިވެދާ ،ގުިޅގެން ދެން އަތުވެދާނެ ަކންކަން

 ިދވެހިރާއްޖެ  އިާޤނޫނުއަސާސީއާ  ގެއްޖޭދިވެހިރާ  ގެއަުޅަގނޑުމެން ؛އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖެ .ފާރަވެރިވުމަށް

ރާއްޭޖެގ ހިދާތަކާއި އަދި ދިވެހަޢާމުއަނިޔާ މަނާކުރުމުގެ  ދާތަކުގެ ތެރެއިންހަާވމީ މުޢާ ގުބައިވެިރވެފަިއވާ ބައިނަލްއަ 



64 

 

ިރ މަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެތިބުއެކު ނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާަތއް އަދާކުރުުމގައި ސާބިުތކަމާގާޓޯޗަރ -ންޓިއެ

 އީސް.ރަ

 

  ެކވުން:ތުން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތުން ވެްސ ގޮ ސުރެ ހިނގާ ކަންތައް ތާރީޚީޒަމާނުއް ރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ޖަލުތަކުަގއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ންަނވާނެ އެއް ބޭފުެޅއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަީކ. ވަަރށް ގިނައިން ފޮތް ވިދާޅުާވ ގައެންމެ ރަނގަޅަށް އެނިގަވަޑއި

ޖަލަކީ ހަމަ އާދައިގެ މި ހިނގާ ގޮތަށް  ،އްކަން އެޖަލަކީ އެހެން ދުނިޔެ ،ވީމާ އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވަނީ އްބޭފުޅެ

 ފަާސދަ ވެސް ހަމަ މިތާ ހިނގާ ގޮތަށް ހިނގާ ތަނެއް. ހަމަ  ކޮރަޕްޝަނާއި ،މާއިއަާދވާތްތެރިކަ ތްތެރިކަމާއި،މަހުރަ

ތެރޭގައި ހިނގާ. ލުހަމަ ޖަ ކަމެއް ވެސް  މި ހުރިހާ ،ކެިއންބުއިމާއި، ނިދުމާިއ، އަރާމުުކރުމާ ،ބޭސްކުރުާމއި ،އެގޮތަށް 

ނގާ މުޅިން އެހެން ދުނިޔެއެްއކަްނ ެއްއގޮތަށް ހި ނިވަން ދުނިޔެއާމި ބޭޖަލަކީ ޕެރަލަލްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިތި

ލުތެރޭަގއި ޖަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، މި ށްސް ވަރަށް ރަނގަޅަވެ ްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ވާހަކަަދއްކަނީ. ާޔގެ އަނި ،އަނިޔާކުަރނީ ،ނީ އަނިޔާކުރާތީ. ފެށުނީއްުސރެ އަނިާޔކުރަނީވަ  ުޑ މިބޮމެން ކަންއަޅުގަނޑު

ލި ނަމަވެސް ޖަލަށް ނުވަންނަ މެންބަރުން ވަރަށް މަދު. ސިޔާސީ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ބަލައި ގެމެންއަޅުގަނޑު

 އި،ދައްކަ މި ވާހަކަ؛ ހުއްޓަންޖެހޭ ،ާޔކުރުން ހުއްޓަންޖެހޭއި އަނި ވާހަކަ ޖަލުތަކުގަތަކުގެލުމި ޖަ ިއ،ވާހަކަދަްއކަ

 ބޭފުޅަކީ ވެސް ޖަލުގައި އެ އަިނާޔ ން ކޮންމެމިއިސް ޔަންނަށް ބެލިފުންނާބުއުސް މީހުސިޔާސީ އެންމެ 

ކުރެވެީނ ލަށް މީހުން ލުމަށްފަހު އެ ޖަލުގައި އަނިޔާ ޖަމަލުކޮށްފައިވާ ބޭފުެޅއް. އެހެންނަމަވެސް، ސުވާލަީކ އްތަޙަ

ންނުގެ ވަިކ ޚާއްޞަކޮށް އެ ފަށް ތިބޭ މީހުންނަކީ ގޮތުަގއި ޖަލުގެ އޮފިަސރުންނަޫބލުކުރާ ގަ ކީްއވެގެންާބއޭ. އަުޅގަނޑު

މެންނަށް ިމ އެނގެނީ ޖަލަށް މީހަުކ ވާން ެއބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ސިލުކޮށްގެން ތިބޭ ފަންނުވެރި ބަޔަކަށްހާލްމު ޢި

ނގެީނ ންނަށް މި އެނުރައްކާތެރި ކުްށވެރިަޔކަށް. އަުޅގަނޑުމެ ނީ މާވަ ނައިރު އަދި މީހާ މިފަހު ޖަލުން ނުކުންށްވަނުމަ

. ަގއި ލިބޭކަމުތި މާ ފަސޭހައިން ޖަލުން މަސްތުވާތަކެރެވުށްބޭ މިންވަރަތި ލި މަސްތުވާތަކެބޭރުތެރެއިން

ންގައިލުމަށްވުެރ ޖަލުތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން ހިސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ކޮރަޕްޝަން މި އެނގެނީ މެންނަށް އަޅުގަނޑު

ވެސް އިނގޭ  ޑު މައްސަލައެްއ. އެންމެންނަށް ބޮށްޤަތުގައި ވަރަ، ޙަޤީހިންގައިލުން މާ ފަސޭހަކަމަށް. އެހެންވީމާ

މެންބަރުންގެ ފޯނުތަކަށް ޖަލުން ކޯލު އަންނާނެ. ޖަލުން މެސެޖު ކޮންމެ ދުވަހަކު ؛ ކަންތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފޯނު

 ،ޤަތަކީބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީގަމެން ، ައޅުގަނޑުރި ރަީއސް. އެެހންނަމަވެސްތެހުއްުޓޭވ އިްއޒަތްއަންނާނެ. އެކަެމއް ނު
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ތިބެނީ.   އެއޭފަމީހުން އެ ތިބެނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ނަމުަގއި ހައްޔަރުކޮށް ތިބި  އިފަކޮށްބަންދުގައި ޖަލު

ުޅގަނުޑ ހަްއޔަރުޮކށްފައި އެ ތިބެނީ. އަ ޖަލުގައި އަޅުަގނޑުގެ ދަރިންެގ ނަމުގަިއ ިއންސާނުން ،އަޅުގަނޑުެގ ނަމުގައި 

ވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގެނީ ޖަލުގައި ނު ކުރެިވގެންލެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާެއއްހާދެކޮޅު. އެްއވެްސ  އަނިޔާކުރުމާ

ބޫލުކުރާ ގޮތް. އަުޅގަނޑުމެން ގަމީހުން  ރުން ދެޭކގޮތުަގއި ޖަލަށް ލެވެނީ ރިޖެކްޓް ކަންނެލި. އެސަތިބޭ ބައެއް އޮފި

އަުޅގަނޑުމެން  ؛އްެޗއްއެ ޮއތް ލަިއގެން ލިޔެފައިއިވަ ދުވަހު ވަގުތު ނޫހުން އޮޅު. ދާދި މިދާކަށްބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫންގަ

ކްޓް ރިޖެ ޖަލަށް ލެވެނީ ،ބޫލުކުރާ ގޮތް އެއީގަނޫން. ޖަލު ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ބައެއް މީހުން  ގޮތެއް ބޫލުކުރާގަ

ނގެންޖެހޭ އެ ، ޙަޤީޤަތުގައި ޖަލުގެ އޮފިަސރުންނަށް އެބަ. އެހެންވީމާވިދިމާ ކަންނެއްޔޭ ބުނާ މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނާ

އި މީހަކު ތުގަމަހުޤަދަރު އޮންނާނެކަން. ކުށެްއގެ ތު އިންސާނުންކަން. އިންސާނުންގެ ކަރާމާތާއިސް ވެ ޖަލަށް ލަނީ 

މީހަކަށް  ވިޔަްސ އެ  ކުރުުމގެ ގޮުތންޒުަދބެއް ތަންފީއަކޮށްަފއި ގުިޅގެން ޙުކުމް އަދި ކުަށކާ ،ލެވުނަސް

. ފުޅަށް ަޙރާމްކުރައްވާަފއިވާ އެްއޗެއްޙާނަހޫ ވަތަާޢލާ އެކަލާނގެ ޒާތުސުބުهللا ނުވާނެ. އަިނާޔއަކީ އަނިޔާކޮްށގެން

ޔާކުރުން. އެހެންނަމަވެްސ، ނި އަ ށްން މީހަކަހެ، އަުޅގަނޑުމެން ިއންސާނުންނަށް ކޮން ޙައްޤެްއތޯ އޮތީ އެއެހެންވީމާ

ގައި އަިނޔާކުރާ ކަމަްށ ކަމެްއ އެބައޮތް. މި ސަރުކާރުްނ ޖަލު ެވސް ެއއް މުމިއަދު އަުޅގަނޑު އުާފވާ ަހމަގައި

 ކޮށް ހިނގާ އެކަމެއް ގޯސް ޤަތުަގއި ކަެމއް ރަނގަުޅކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ކަމަކީ. ޙަޤީ ްސވުން ެއއީ އެންމެ މުހިއްމުއެއްބަ

އިޢުތިރާުފވުން އެއީ އެކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކަިއ އެޅޭނެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު.  ،ކަމަށް ތިމާ އަމިއްލައަށް އެއްަބސްވުން

ވަރަްށ ައވަހަށް ހަމަ އެއްބަްސެވއްޖެ . ވަނީ ައޅާފަސަރުކާުރން  ުތގަިއ މިޫބލުކުރާ ގޮގަ ވަޅު އަުޅގަނޑުއެ ފިޔަ 

ބޫލުކުރަނީ މި މަޖިލީހުން ގަގޯސްކޮށް ކަންަތއްތައް ހިނާގކަން. ދެން އޮތީ ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް. އަުޅގަނުޑ 

 ގުޅޭ ޖިލީހުގައި މިކަމާމަ އަދި މި އެީކގައި ުޅގަނޑުެގ މަސައްކަތާކޮށްގެން އަދި އައަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު

ޅަންޖެހެނީ އަދެން  ،މާ ސަރުކާރަށް ވެްސ ފަސޭހަެވެގންދާނެޅުކުެރއްވީތުން ެއކި ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާާލއި ފިކުރުތަްއ ފާގޮ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ އަނެއް ގަން އެ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެ  ،ކޮން ފިޔަވަޅުތަެކއްތޯ ބަލައި 

ގައި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ދެންނެވީ އެމް.އެން.ޑީ.ެއފު އަުޅގަނޑު މި ؛ސްފޯސަ ޑްދިވެހިރާއްޭޖގެ ާއމް ،ކީތަޤީޤަޙަ

ހަމަ ޓަސްލާފައި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް ބަދަލުކުރީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއީކީ  ތިބޭ ބޭފުޅުން އްސަސާަތކުަގއިއަމު

ތަކެއްކަން ރީ ކޮންކަހަލަ ތަމްރީނުރޭަގއި ދީފައި ހުތެންގެ އިނޭގ ފުލުހު ބައް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެރަނގަޅު ގޮތެ

 އެބައިނޭގ. އަބަުދވެްސ ށްތަކެއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަތަމްރީނު ފައި ހުރީ ކޮްނކަހަލަވިއަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެުފގަިއ ދެ

ެއއްެވްސ  ރައްޔިތުންނަކީ ،ފާޢުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދި ،ކޮށްއްޔާ މޮޅުރިރައީސުލްޖުމްހޫ ،ސަރުކާރު ދިފާޢުކޮށް

 ވެސް ހަމަ  މަގުމަތިން ފެނުނީމާ ،. ރައްޔިތުން ފެނުނީމާދީފަތަމްރީނު  މީުހންނަށް މި ހުންނަނީ ގޮތަށް އެ ނޫން ޗެއްއެއް 

ފައި ނަށް ވެސް ދެވިންތަކެއް ފުލުހުނުމިކަހަލަ ތަމްރީ ؛އިުލންވަ ޖަހާފައި ގިއްަގޅުސްޕްރޭ ޕެޕަރ ،ދުވެ ،ފަހައި ،އިޖަހަ

ރީނެއް ނެތި ގޮްސ ވި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ރާސްލާފައި ެއްއވެސް އިުތރު ތަމްތެޭރަގއި ތިއްބެ ، މީގެމިހިރީ. އެހެންވީމާ



66 

 

ނާއި ރީޖެހޭނީ ޚާއްޞަ ތަމް އީސް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި ރަ ނަށްގެ އޮފިސަރުންޖަލު

ޢަްއޔަންކުރަންޖެހޭނީ.  ގެ ޮގތުގައިއޮފިސަރުން ފަންނީ މީހުން ޖަލުގެ ،ދިނުމަށްފަހު ލީމު މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ތަޢު

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢު.ާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއި

 

 އްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައިހަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓަށް  ގުިޅގެން ދިސާއާހާިދޔަ އިޖަލުަގއި ހިނގަ މާފުށީ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ކ.އްޝުކުރި

ސް، މިީއކީ މި ދިސާއެއް. އެހެންނަމަވެހާރަްށ ހިތާމަވެރި ވަދިސާއަކީ ހާ ؛ޝަްއކެއް ވެްސ ނެތް ،ބަލާއިރު

ަގއި ދިމާވާ ތަކުލުޖަ ،ާޔގެ ާވހަކައާއި ތަކުގައި ކުރާ އަނިޖަލުދުމެ  އަލަށް ދެެކޭވ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަބަދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ޚާްއޞަކޮށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި  ،އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ   ވާހަަކ ދައްކާ.ގެމިފަދަ ކަންތައްތަކު

ޖަލުަގއި ލާއިންސާނީ  ،ތައްތަކަށް ަހދައިންެއއީ ނުހިނގާ ކަ ،ކޮށް ތްސަލާމަ ،ންމެ ކަމެްއ ފޮރުވައިމިގޮތަށް ހިނގާ ކޮ

މި  ،ިދޔައިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އިހިްތވަރުދެވޭ އެތައް ކަންަތއްތަެކއް ހިނގަ ގޮތުން ދެވޭ އަިނޔާއަށް

އޮތީ އަންނަން  ކޮށްފައި މިގުިޅގެން ސަރުކާރުން ޢަަމލު ކާމި ކަްނތަ ؛ދިސާގެހާމި ދިމާވި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ޅަފަތުަގއި 

ށް. ިއއްޒަތްތެިރ ކަގޮތަަކހަލަ ެމއްގެ ގޮުތގައި ބަަލއިގަެނވޭ ކަާފވެރިިމއީ އު ،ދައްަކއި ްސ މި ވާަހކައޮތް ޖީލުތަކަށް ވެ

ުމގެ ލުބެ ނެންެގވުމާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިސް ގެން ސީދާގުޅި  ދިސާއާހާމިީއ ރަނގަުޅ ފާލެްއ. ދިމާވި  .ސްރައީ

ދިސާ ހާ ،ރަނަގޅުކޮށް ،މަގަށް އަުޅވައި ަތއް ހަމައް ެއ ކަންތަންކުތްތަކަހާ ފަރާެބހޭ ހުރި ސަރުކާުރގެ ކަމާ ،ދަށުން

މެދު އުފާކުރާނެ ކަމެއް.  ސް ަރއްޔިތުން ެއކަމާވެ ަޙޤީޤަތުގައި ކީއަަވސްެވގަތުމައަވަްސވެގަތް ދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް އިހިނގަ

 ،ކުްށވެރިންނާއި ޖަލުަގިއ މި ތިބެނީ ވާހަަކެއއް.ދުމެ ދެކެޭވ ހަަކއަކީ އަބަ ާލއިންސާީނ އަނިާޔގެ ވާދެވޭިއ ޖަލުތަކުގަ

ސަބަބުން ޖަލަށް ލެވޭ ކަެމއްެގ ކުެރވޭ ުކޑަުކޑަ  ަޔއިަބެއއް ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅުމު  ،ބޮޑެތި ކުްށވެރިންނާއި

ތަކީ ތްަތއް. މިއިން ެއއްވެްސ ފަރާއި ބަްނދުކުރެވިފައި ތިބޭ ފަރާތުގަމަހުއެކި ޒާތްޒާުތެގ ކުށްކުުށގެ ތު ،ފަރާތްތަކާއި

އަުޅގަނޑުމެން މި ައބަދުވެސް ދެޮކޅަށް  ޔާއާނިންސާނީ އަނިާޔއެއް ލިިބެގންވާނެ ފަރާތެއް ނޫން. ލާިއންސާނީ އަލާއި

މެ ބޮޑަށް އަޅަިއގަތް ެއްއ އިރު އަުޅގަނޑަށް ެއންލާއިަނޒަރު ހިންގަ ދިސާއަށް ކުޑަކޮށްހާދިޔަ އިރަނީ. ހިނގަ ކުވަކާލާތު

ހަކަ. މަލާދެވުނު ވާހަފިސަރަކަށް އޮ ކު ދަގަނޑުބުރިެއއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލުޮގޅިައކުން ކުށްވެރިޔަ ،ކޮޅަކީތަން

ތެރެއިން މިފަދަ ޖަލު ހިތަށް ހަމަ އަންނަނީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ީކްއވެގެންާބއޭ އަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަިދ ކުރޭ ޖަލުގެ ަސލާމަތީ ކަންތައްތަކާއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާން ނަންވީ. ލިބެންީވ. ރިޕޯޓުގައިއެްއޗެއް ފެން
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ަބއިވަުރ ވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި މިނޫން ށް.ކަމަ އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް އަދިވެސް ހުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން

. ވޭނެ ަވރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ބު  ރިޕޯޓުގައިށްކަމަ ނުދާޓެމުންހޭ ގޮތަށް ބެލެހެއްހުރެ ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓެންޖެ ސަބަބުތަކާ

 ،ޖަލަކީ ހަމައެކަނި ކުދިުކދި ކުށްތަކުެގ ތުހުމަތުގައި  ކަމެއް. ރަށް ޮބޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭވަމިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ވެސް މި ޖަލުތަކުަގއި  ެވރިންނޫން. ބޮޑެތި ކުށް  ތަނެއް ފަރާތްތަެކއް ތިބި  ބޭބަންދުގައި ތިކުށްތަުކގެ ނޫނީ ކުދިކުދި 

ވަދެފަިއ ހުރުމަކީ  ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ނެތި މިފަދަ ބައެއް ސާމާނު ަޖލުތެރެއަށް ބަތިބި. ޖަލުތަކުެގ ކޮންޓްރޯލު އެ

މު އްމިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅަންޖެހޭ މުހި ،ކަމެއް. ައުޅގަނޑުމެން މިހިނދުން މިހިނދަށް ވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލު ލުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަންވަޅުަތއް އަޅަން އެބަޖެހޭ. ޖަފިޔަ

ގެންގުެޅވޭނެ ގޮތަށް ޖަލުަގއި ހުރި ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅކުުރމަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ެވސް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާިއ 

މިފަދަ ހިތާމަވެިރ  ،ަގއި މިފަދަ ހާދިސާތައްތަނު މަކުރުމަކީ ކުރިައށް އޮތްއެހީތެރިކަން ދީގެން ޖަުލގެ ަކންކަން ފުރިހަ

އިތުރަށް އަދި ސަރުކާުރގެ  ،ނުދިޔުމަްށ ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް. އެހެންކަމުންއިހާދިސާތައް ހިނގަ

ތެރޭަގިއ  އެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ވީ ،ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންަކން ފާހަގަކޮށްއި، ފަރާތުން ޖަލުގެ ހާލަތު ބަލަ

ވެސް އަުޅގަނޑު ސަުރކާރުެގ  ން ހުިރ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަްށ ައވަސްެވގަތުމަކީ ިމއަދުޖަލުގައި ރަނގަޅުކުރަ

ނުބައްދަލު ބާރުގެ  ބޮުޑ އެދުމެއް. ޖަލު ވާންޖެހޭނީ ޖަލު ބެލެހެއްޓޭ އޮފިސަރުން ހާލަތާ ފަރާތުން އެދޭ ވަރަށް

އުލެްއ ޙަލަތްތަކާއި އެފަދަ މާސީނަކަށް. އެފަދަ ވަ މަގަށް އެުޅވޭވަުރގެ ތައް ހަމަދިމާވާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަ ،ނުކޮށްބޭނުން

ިމއަދަކު މިހާހިސާބަށް ، ކަންކަމަކީ އިްއެޔއަކު ޖަލުގައި ބިނާކުެރވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. މި

 ،ގަބޫލުކުރަން ހާލަތު މިހެން އޮންނަތާ. އަުޅގަނޑު ުދވަސް ވެްއޖެ ޖަލުގެ ކަ ގިނަނޫން. ލައް ހުރި ކަންކަމެއް  އިގޮސްފަ

ކަންކަން ރަނގަޅު ވެސް ނުކުެރވޭނެކަން.  އެންމެ ހަފްތާއަކުން މި ،އެންމެ ދުވަހަކުން ،ހަމަ އެންމެ މަހަކުން

 އިވަމަގަށް އަޅުކަށް ަކންކަން ހަމަވީ އެންމެ ައވަހަ ،އަވަސް މުސްތަގުބަެލްއގައި އެންމެ  ،ވީ އެންމެއެހެންނަމަވެސް، 

ކަމެްއކަން   ދިާމވުމުެގ ކުރިްނ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެރަނގަޅުކުރުމަީކ ބޮޑެތި ހާިދސާތަކެއް

 އް ތަތްމި މަސައްކަ ،ދާކަން ގަބޫލުކޮށް ،ކަން އެނގިކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ،ގަބޫލުކޮށް

ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްަގިއ  ؛ންދެވޭނެރަނގަޅަށް ގެ ،ޖަލުގެ ކަންކަން ހަމައަށް ލައި،ވެސް ައވަހަކަށް ނިންމާވީހާ

ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ލިބޭނޭ  ،ގެންދެވޭނެ މަގަށް ފަހިވެގެްނދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުްއމީދުކުރަން. ހަމަ ޔަޤީން

ކަން ކަށަވަރު. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ބަބުން މަދުވެގެން ނެތިގެންދާނެހާދިސާތައް މިފަދަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ސަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޙްމަދު ނަސީމް ލުމެންބަރު މީކާއީިއއްަޒތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ 
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  :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙްމަދު ނަސީމްއަ ލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއީ

ހަވާުލވެ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ތިއްެބވި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކިތަންމެ ރަނގަޅު ނިޔަަތކާ އެުކވެސް އިދާރާތަކާ

ެވސް ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ.  ފާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންއިކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ، ކަމެއް ހިނގަ

ގޮތް.  އެކަމެއް ހިނގުމުން ދެން އެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ޖެހެނީ ސް، އަުޅގަނޑުެމން ބަލަން މި އެހެންނަމަވެ

ވެސް ވަރަށް  އިންންނާއި އަދި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ދިޔައީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

 ގުޅިގެން ިމ އެކަމާ އަުޅްއވާފަިއވާ މަންޒަުރ. އަދިުގޅިގެން  ދިޔަ ހާދިސާއާއިހިނގަ އަވަސް ހަުލވި ފިޔަަވޅުތަެކއް މި

ވެްސ ހާޒިރުކުރަްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ލަސްނުކޮށް ހާޒިރުކުރެިވގެންދިޔަ މަންޒަރު ވެްސ  ކޮމިޓީތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ހޭ ގުިޅގެން ކަމާ ބެ ކޮށް މިހާތަނަށް އައިއިރު މި ހާިދސާއާލަޖުމު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައިވޭ. އެހެންކަމުން

 .ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތް ބަލައިގަެނވޭ ،ފަިއވާ ގޮތަކީ އިދާރާތަކުން ކަންކުރަްއވާ

 ،އެކަހެިރކޮށްފައި ހުންނަ މީހާ ކުރާ ޢަމަލާއި ،ޖަލުަގއި ބަންދުކޮށްފައި ،ކަމަކީ އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ އެއް

 ދުވަހަކު   ޢަމަލާކުރާއަޅައިގެން ހުންނަ މީހާ  މުނީފޯަގއި މުގުރެއް ހިފައިގެން ޔުމިނިވަންކަންމަތީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު

ނުވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ޖަލު އޮފިސަރަކަށް އަނިާޔކޮށްގެން ދެން އޭނާ އެތާ ވެސް ހަމަހަމައެއް

ޭކގޮތުަގއި. ވެސް ދެ ގައިމުއަުޅގަނޑު ަހމަ ،ނޫން ކުރާ އަނިޔާ ެއއީ ހަމަހަމަ އަނިޔާއެއްށް ހައްޔަރުަގއި ތިބޭ މީހުންނަ

އެޑްރެްސކުރަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި  އަށްކޯސް ޑުމެން އަދި މި މައްސަލައިގައި މިކަްނކަމުގެ ރޫޓްއަުޅގަނ ،އެހެންކަމުން

ން ފެށިގެން އެޅުމަކުން މިކަެމއް ނުނިމޭ. މިކައެކަމެއް ކުރާ ޖަލު އޮފިސަރާ މެދު ފިޔަވަޅު ،ރައީސް. ކަމެއް ހިނގުމުން

ދުންފަތްކޮޅެްއ  އައީމިކަމެއް ފެށިގެން  ،ތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ނަމަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާއިއައި ގޮތަށް ބަލަ

ދުންފަތަކީ ޖަުލެގ  .ހޯދަން ޖަލުގައި އޮތް މީހަކު ބުނުމުން ޖަލު އޮފިސަރު އެަކން ނުކޮށްދީގެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަމަެވސް، މި ބާވަުތގެ ކަންކަން ުފރަތަމަ ކަމަކަށް. އެހެން ންމެނޫން އެ ތެރެކުެރވިގެްނާވނެ އެްއޗެއްއެތެރެއަށް އެ

އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ނަމަ ؛ ކަމެއް. އިންތިޚާބާ ކައިރި  ވާކަމީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ާސފުޖަލުގައި 

ރުފިޔާ.  ހަތް ހާސް މަްއަގއި ނަ. އިންތިޚާބާ ދުރު ދުވަސްވަރެރުފިޔާ ދިހަހާސްފޯނެއް ވެއްދުމުެގ ރޭޓަކީ ބައްތި ށްޖަލަ

ރުފިޔާ ލިބޭކަމީ  250ލައިިފއްޔާ ޖަލު އޮފިސަރަށް އިގެ ރީލޯޑެއް ޖަލުގައި އިންނަ މީހަކަށް ފޮނުވަރުފިޔާފަސް ސަތޭކަ 

ެކއް ާތ މިހާރު އެތައިސާފު ކަންތައް. މިކަްނ ހިނގަ ތިއްބެިވ ހުރިހާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް މިތާ މި

ވެސް މިކަންކަްނ  އަށްހޯމް މިނިސްޓްރީ ،ވެސް އަށްރެއް ެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަހަ

ބޮޑު  މާ ،ބޮޑު ރިސޯސެއް ޮއެވގެން ކަންކަމަކީ މާ ނުކުެރވެންވީ ެއްއވެްސ ސަބަބެއް އަުޅގަނޑަކަށް ނުެފނޭ. މިރަނގަޅު

ައވަސް ވެސް ނުފެނޭ. މިއީ  ަގއިމުކަމަަކށް އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ންނެ ކަންކަބަޖެުޓކުރެިވގެްނ ވާންޖެހޭފައިސާތަކެއް 
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ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ައވަސް ަޙއްލެއް މިކަންކަމަށް އަންނަންޖެހޭ ކަންކަން. ވަރަށް ،ޙައްލު ލިބިގެން

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީނ ލާނަން. ައޅުގަނޑުެމން އަނެއްކާ ބަހުސް ފަށާއިޑުމެން މެދުކަނޑަޅުގަނމެންބަރު މިހާރު އަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށް ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓަށް. ޝުުކރިއްޔާޖަހާއިރު ބަުހސް ފަށާނީ ހަމަ މި މައުޟޫޢަ 1ޖަހާއިރު.  1

 

 {އަށް 11:00އިްނ  12:30 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ސްރައީނައިބު  ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ކުރިއަށްގެންދާނަން.  ކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނުޑމެން މިހާރު ކުރިން ހިނގި ބަހުސްޝު`. 

 .މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްިއއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

އި ޖަލުގަ  ަގއި މާފުށީ 2019ޖޫން  20ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  އާދެ، ައޅުގަނޑު އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އިކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހާޒިރުކުަރއްވަ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް  އެ ހާދިާސާއ ގުޅޭ  ؛ހިނގި ހާދިސާ

މަސައްކަތް ކުެރްއވީތީ އެ ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  އެ އިއަދި އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަ 

ވީީތ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ެއކަން ކޮށްދެއް ދަންނަވަން. އެހާ ހަލުވި މިނެއްަގއި

ިއ ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަލަާއ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގަ  ،ލާއިރުއިއެ ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑު ބަލަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެމއް ކަ ާޚއްޞަ ޞަ ހާލަތެއްގައިުނކުރެވޭ. މިއީ ވަކި ާޚއް ގިނަ ކަންކަެމއް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގއެއް ގުޅުންހުރި މާ

. އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތެއް ކޮމިޓީން ކޮށްފަިއ އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ  އޮތްހިނގައިގެން ކުެރވިފައި 

ނޫން. ޖަލުގައި ހުރި  ޓުން އަޅުގަނަޑކަށް ފާހަގަެއއްނުކުރެވޭ މި މަްއސަލަާއ ގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް. ެއހެނެއްމި ރިޕޯ

ސީ.ސީ ޓީ.ވީ ކެމެރާ  ،އް ފާަހގަުކރައްވާަފއި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ޖަލުގެ ވަށާފާރު ނެތުާމއިގިނަ މައްސަލަަތކެ

 ،ކަމާއި އަދި ެއކަށީގެްނވާ އަދަަދކަށް މުވަްއޒަފުން ނެތުމާއި ނެތްލިބިފަޖަލުގެ މުވަްއޒަުފން ތަމްރީނު ،ނެތުމާއި

 ދިސާއާ ހާ ގެން ުއޅޭހިނގައި ؛އެހެންނަމަވެްސ، މި ހިނގައިގެން ުއޅޭ މައްސަލަ .ކުރައްވާފަމިކަންކަން އެބަހުރި ފާހަގަ

ކަނި ވިދާޅުވެަފއި އޮތް ވާހަަކެއއް މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ކަްނކަން ފާހަގަކުަރއްވާަފއެއް ނެތް. ހަމައެ ނެއްގޮތުން ގުޅޭ

 ލަތު ރަނގަޅުވެއްޖެ ހާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިަޒންސް ވިދާޅުވި ކަމަށް މިހާރު ޖަލުގެ ،ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ
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ވާ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދިސާތަެކއް ހާއަނެއްާކވެސް  އި ށް އަޑުިއިވގެންދިޔައީ ޖަުލގަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނައި ފަހުން ރޭގަ ކަމެއް ެއއީ ޭއގެ

. އަުޅގަނުޑ ވާކަށް ނޭނގޭކަށަވަުރކޮށް ދަންނަ ،ހިނގާކަމުގެ ވާހަކަ. މީގެ ެތދުދޮގެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ޔަޤީންކޮށް

 ،އުފެދޭއަޅުގަނޑަށް ސުވާލު  ކަށްކަމަ އިން އެަބ ފާހަގަކުރެވޭ. އެއްވާލުތަކެއް މިށް ުއފެދޭ ސުޑައަުޅގަނ. މިއަދު އުފެދޭ

ެވސް މިހާރު ޖަލުގައި ަގއިދީންތަކަކަށް އަނިާޔކޮްށގެން އުޅުުނ  މިހާރު މި މައްސަލަ ޙައްލުެވއްޖެތޯ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

 ބޫުލުކރާގައަުޅގަނޑު  ،އުފެދޭ ސަބަބަކީސުވާލުށް އޮތް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ބޮޑަސަލަ ޙައްލުެވއްޖެތޯ. އެ ސުވާލު އެބަމައް

އޮފް ޕްރިޒަންސް އަދި ހޯމް  ރކޮމިޝަނަ ،ގޮތުަގއި ވިްއޔާ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށެއް ޖަލު ބަލަހައްާޓ ފަރާތްތަކުން

ނޑުމެންނަށް، ައޅުގަ އިއެއާއެީކގަނުދޭ. ހަމައްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުަމކުންއާމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތު 

ދިސާ ޙަޤީޤަުތގަިއ ހިނގަން ދިމާވި ސަބަބު މިހާރު ދެނެގަނެވިއްޖެތޯ. ހާއަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަެމއް ެއއީ މި 

 އިއަށް މިކަމުގަހާސަރުާކރުން އިންތިބޫުލކުރަން ގަހޯދޭނީ އޭގެ ސަބަބު ދެނެގަނެވިގެން. ައޅުގަނޑު  އްލުޙައެކަމަށް 

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރަކީ. އެ މަަސއްކަްތ ސަރުކާރުން ކުަރއްާވކަން އެީއ  ،ެތރި ސަރުކާރެއްއޯގާ މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން.

 ދެންމެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ޯކސްބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ރޫޓްގައަޅުގަނޑު 

އެކަން ނުހޯދޭ  ؟އެކަން ހޯދިއްޖެތޯ ؟ހާރު ހިނގައްޖެތޯހަމައަށް މި ކޯސްއާރޫޓް ނަސީމް އެ ވިދާޅުވިެހން މީގެ މީކާއީލު

އް. ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މިއީ ކަންބޮޑުވެަފއި ހުރި ކަމެގަކަމަކަށް ައޅުގަނަޑކަށް  ވަންޏާ މިއަކަށް ޙައްލުަތކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް

ދެްއވާނީ މިކަން  ަވގުތު އެންމެ ިއސްކަމެއް ސަރުކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހަމަ ޔަޤީން މި ށްއަޅުގަނޑަ

ވެސް އަޅުގަނުޑ  އެކަމަކާ ދޭތެރޭ  ކުރާނެ ކަމަށް،ޙައްލުކުރުމަށް. އަދި ސަރުކާރުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް

ދެވެން އޮތް ނަށް ޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންިދޔައީމާ އެކަްނކަމުގެ މައިޝައްެކއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަންކަން ހިނގަ

 ، އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންމިންވަރަކަށް ދިނުމަކީ

ގޮތުްނ  ކާރުން އެކަމާ ގުޅޭ ދަނީ ަސރުއެ ވާހަކަތަްއ ދެކެވެމުން ،ސޯޝަލް މީޑިާއގަިއ ެއކި ޮގތްގޮތަށް ެއ ޚަބަރުތައް

ެއއާެއކީ، މު ކަމެއް. ހަމަހިއްކަން ކުރުމަކީ ހަމަ އިންތިހާއަށް މު ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުދެވޭތީ. އެ 

ދާ ދަނޑިަވޅުގައި ާރއްޖޭަގއި ސިޔާސީ މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ޢަމަލުކުތައް ތަކުރާރުެވގެން .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ކުރެޭވ ގައި ޖިލީހުވެސް އެބަހުރި. މި ރަްއޔިތުންގެ މަ ތަްއ ބައިވަރު އެހެން ކަންކަން މަޝްރަޙުގައި ހިންގާ އެ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގަެވސް ެއއީ ައޅުގަނޑު  ހުރޭ. ސީދާ މިކަމާ ގުޅުްނ ނެތްަކމުގައި ވިޔަސް މަސައްކަތްތަްއވެސް އެބަ

 ؛ފާނެ ކަންތައްަތއް. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިމކަހަލަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް އިމިކަމާ ބަޔަކު މީހުން ގުޅުވަ

 އި ގަފެނޭ ޖަލުތަކު ށްެމ ފަހަރަކު، ކުރަން ފަށާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ައޅުގަނުޑމެންނަމީގެކުރިންވެސް ކުރާ ކޮން

ނުވާނެ ގޮތަްށ މިކަްނކަން ތަކުރާރު ،ވެސް އެދޭ ކަމަކީ  ތަން. ައޅުަގނޑު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކިބަިއން އް ވާކަންތައްތަކެ 

އަދި  ،ވެސް ްށގެންކޮމީހަކު ވަކި ޖެހޭންައޅުްއަވއިދެްއވުމަށް. ެއީއ ވަކިކުރަސަރުކާރުން ައވަހަށް ފިަޔވަޅު
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 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް އޮިތއްޔާ މިހާރުން ންނާ ދޭތެރޭ މީހު އެ ،ފާހަގަކޮށް، މިކަންކަން ކުރި މީހުން އިއެއާެއކީގަ ހަމަ

ބޫލުކުެރވޭނެ ކަެމއް ޫނން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރެްއ ގަމިއީކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މިހާރަށްވެސް ެއކަން ކުރަން.

އް ނޫން. އެީއ ބޫލުުކރެވޭނެ ކަމެގަ ނަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ކީ އެއީ  ކަަމކީންނައިރު ރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރާ އޮ

އެންމެ ބޮޑަށް އެކަްނ  ،ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުޮކށް ތީ.އެމް.ޑީ.ޕީ ވީ

އެކަްނ  އިއޮތީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ފުރުޞަތު ލިބިފަ އަދި މިހާރު މި ވެސް. ހުއްޓުވަން މަަސއްކަތްކުރި ަބޔަކީ

މިކަން ތަކުރާރުުނވާެނ  ،ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ރަނގަޅަށް ބޭނުްނކޮށްހުއްޓުވަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި 

 ޝުކުިރްއޔާ.  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ސަރުާކރުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ގައި ގައިދީންތަަކކަށް އަނިޔާކުރެވުުނ އަނިާޔކުރެްއވުްނ ވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލު 2019ޖުލައި  20އަޅުގަނޑުެވސް 

ޓަކައި މިހާުރން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ެއކަން ރަނގަޅުރުމަށްވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން 

ތަުކގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަަޅންޖެހޭނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މިއަދުްނ ކުއްލިއަކަށް  ބޫުލކުރަން މިއީގަވެސް  ޅުގަނޑުފަތެއް ުއފެދިފައި އޮތް ތަނެއް މިއީ. އަގާއަނިޔާކުރުުމގެ ސަ

 ވެސް ނިމޭނެ  އަދަބުދިނުމަކުންހަމައެކަނި  ނަށްއޮފިސަރުން ކުރި މިއަދަކަށް ޙައްުލކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން. އަދި އަިނޔާ

ރަނގަޅު ނޫންކޮްށ  .ންެވސް އަުޅގަނުޑވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ނަމަެވސް، މިކަމެއް ނޫންކަން. އެހެން

ކަމަށް އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް  ކުރި ކަމަށް، އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިއަނިޔާ ،ކަމަށް ކަންކަން ހިނގާ

މިަކމުގައި ުއއްމީދު ލިބޭ ކަމެއް.  ށްއީ އަުޅގަނޑަވިާދޅުވުން އެ ވިދާުޅވާމިނިސްޓްރީއާއި އަދި ސަރުާކރުގެ އޮފިޝަލުން 

ރާއްޭޖގެ ޖަލުެގ ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމުެގ  ،ސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ފުރުޞަުތ ލިބުނުއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ޑު އަދި ރިމާން ،ވެސް ތިބިން ދޫނިދޫ ައޅުގަނޑުމެން އިއެކީގަ މެންބަރަކާ 6ފުރުޞަތު. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 . ިއއްަޒތްތެރި ރައީްސގެ ފިރިކަލުން އިެތްއގަގޮ ސެންޓަރެއް އެީއ އިނގޭތޯ. ަހމަ އެތަނެކޭ ޖަލެޭކ ތަފާތެއް ނޫން. އެއް 

 . ޖަލު ބަލަހައްޓަވަން ހުންނެވި އޮފިސަރަކު ެއއްދުވަހުއިއެތަނުގަ  އޮންނެވި އިއެީކގަ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނާ

ކަންދިމާކުރި ގޮތުން  އޭ.ފުޅުންނަކީ ުމޖްތަމަޢުގެ ރިޖެކްޓުންނެއް ޫނންތޯިތ ބޭ ،ިވދާޅުވި ދިމާއަށްއަޅުގަނޑުމެންނާ 

ރިޖެކްުޓން ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަީކ  އިނގޭތޯ. އިނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގަގާއަުޅގަނޑުެމން މިތިބީ މި  އައިސްއެނބުރި 

ެއއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެަތއް ކަމަާކ ގުޅިފައި އޮތް މައްސަލަ  ،އާދަކާދަާއއި ،ދެކުމާއިމުޖްތަމަޢުގެ. ދެކޭ
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ފަތް ގާމީގެ ޙައްލަށް ވާހަކަަދްއކާއިުރގައި މުޅި މި ސަ ،ާކއިުރގައި ދައްޖެހޭ ކަންނޭނގެ މިކަމަށް ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 އިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފަ ކަމާ ،ބަދަލުކުރަން ވާހަކަދައްކަން. ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވަަރށް ގިނައިން ފާހަގަކުަރްއވައިފި 

ކަންކަން  ތަކާއި މިދާހަޢާވާމީ މުގު ނޫނުތަކާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖެ ޮސއިކޮްށެގން މިތިބަ ބައިނަލްއަގާހުރި 

ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަްށ ވަރަްށ  ރަްއވަންކުޑިުއޓީ އިޖެހޭ ާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގަެވސް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި

ޓަަކއި. ކުރަން މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ެކއްލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެއ މަޢު ،ހޭލުންތެރިކަންރަނގަޅަށް 

ކަށް ގިނަ ކައޮތް ކުަޑކުޑަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުދި މަދު ޖަލުތަ އެްއވަރަށް މި ، ދުނިޭޔގެ ޮބޑެތި ޖަލުތަކާއިއެއާެއކީގަ ހަމަ

 .ޖޭގައި އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައަޅުގަނޑުމެްނ ރާއް ؛ކުށްވެރިން ެއއްކޮްށގެން މިފަދަ ހަމަނުޖެހުން

ޖަލުގައި ުޙކުމްކުެރވިގެން  ،އެާއއެީކަގއި ޓަކައި. އަދި ހަމަ ތަކުރާރުނުވާނޭ މަގަށް ެއކަން ކުރުަމށްހަމަނުޖެހުންތައް އެހެން

ތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަްށ ވެސް އެބަ ހުރޭ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް އިްއޒަތް  ތިބޭ ަގއިދީންނަށް ބައިތިއްބާފައި

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ އެްއޗެހި ޖަލަށް  ގެބޭފުޅުން  މަ ަގާވއިދުން އެމުއްސަނދި ބޭފުޅުންނާއި ިސޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ހަ

ތަން. ައޅުގަނޑުމެްނ  ކަންކަން ކުރާ ތާއަުކ ޒިޔާރަތްކޮްށ މިކޮންމެ ހަފުވެސް  އިލާ ބޭުފޅުންޢާ .ޒިޔާރަތްކުަރއްވާ 

އަދަބުދިނުމުެގ  އަދި މުޅި ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމާއި ރާއްޖޭގެއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ،އި މުޅިންޖެހޭ ރާއްޖޭގައެބަ

ވެްސ  ޖެހޭ ގައިދީންނަށްޓަކައި އެބަނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް ގެތަމަޢަށް ގެނައުމުއަނބުރާ މުޖު އިޝަނާޓޭބަދަލުގައި ރީހެބިލި

 ގޮތުން އޮތް ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭަގއި މިހާރު  ބައްަދލުވުމުގެއޮންނަ ށްއިލާއަޢާފުރުޞަތުތަކެއް ދޭން. މިސާލަކަށް 

 ،އިނގޭތޯ ށްއިލާަތކުގެ ބޭފުޅުންނަޢާރާއްޖޭގެ އުތުރުން އަދި ދެކުނުްނ ރަށްރަށުގެ ނިކަމެތި  ،ޖަލަށް ވެއްެޖއްޔާ މާފުށީ

އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީން  ގަިއ މިފުރުަޞތު މިހާރަކު ނޯވޭ. ރާއްޖޭ ކޮށް ހެދުމުގެޖަލުގައި ތިބޭ ަގއިދީންނަށް ޒިޔާރަތް

ކަމަށް.  ނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ ަޙއްުޤ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެގާބަެއއް ކަހަލަ ވަކީލުްނެގ ޙައްޤާއި  ،ލާޒިމުކުރޭ އެބަ

އިލާތަކުން މިހާރު އެއްކޮށް މަހްރޫމުވެފައި އޮންނަ ޙައްޤެއް. ޢާ ރު ގީފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަ ވެސް އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ

މިކަންކަން ކޮށްލައިގެން ފަރުޖެއްސޭނެ ، ސީސީ ީޓވީ ހަރުކުރުމާިއ ވަށާފާރު ރޭނުމާ އި، ހަމައެކަނި ޖަލުތަުކގަވީމާއެހެން

ޖެހޭ ެއިކ ެވސް ލާމަރުކަީޒވާން. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޖަލުތައްައޅުގަނޑުމެން އެބަ އިކަމެއް ނޫން. މިއާެއީކގަ

ވެރިން ގެންުގޅެވޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މުިޅ މި ނިޒާމު ބަްއޓަންވާން. ްއދުތަކުގަިއ ކުށް ހައަތޮޅުތަުކގަިއ ެއކި ސަރަ

ލަތާ ހާ ،ބޫލުކުރަންގަވެސް  ވެސް ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަްނަކމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު  ގަނޑުއަޅު

ބަްއދަލު ބާރެއް ނޫން ެއއީކީ.  ލަތަކަށްހާއަނިާޔައކީ ެއއްެވސް  .އެއް ައނިޔާއެްއ ނުކުރެވޭނެނުބައްދަލު ބާރޭ ކިޔާފަ 

ނުކުެރވޭނެ. ވަރަށް  އްއަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަންކަން ަރނގަޅެ ން ނޫނިއްޔާފަތް ބަދަލުކޮށްގެގާއަޅުގަނޑުމެން އެ ސަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ނިހާދު. ންބަރު މުޙައްމަދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާދުމުޙާއްމަދު ނިފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ސްކުރީ ޖަލުގެ ހުއަުޅގަނޑުމެން ބަ އިތާގަމިދިޔަ ހަފު .ފަހު ރިޕޯޓެއް  ރިޕޯޓަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 އި ގެންދިޔައީ ޖަުލގަރިޕޯޓުަގއި ވެސް ފާހަަގކުރަމުން ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެންނާ ހަމައަށް އައި ރިޕޯޓެްއ. އެ ލަތާ ގުޅޭހާ

 ،ަވސީލަތްތައް މަދު ވާހަކަާއއި ،ޖާގަ ނެތް ވާހަަކއާއި  ގައިދީންނަށް ޖަލުަގއި ،ާއއިޓީވީ ނެތް ވާހަކަސީސީ 

 ރިޕޯޓެއް ފަހު ރިޕޯޓަކަށް ކުެރޭވނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ނެތް ވާހަކަ.ރީހެބިލިޓޭޓު ،ދޭނެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަާއއިތަމްރީނު

އޮތީ  ހިތްބޫުލކުރާގައުފެދޭ. ައުޅގަނޑު ކީ ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނޑަށް ުސވާލުނަތީޖާއަ ނެރެވޭ ނެރެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ  ށްވާ ރިޕޯޓައިން ނެރެފަހުމި މަޖިލީއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ނެތްކަން. އި އަސްަލށް ވާސިލުެވވިފަަޓކައި އެ މަްއސަލަިއގެސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްމިއަދު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައް 

 ިއ،ކަމުެގ ކުުށގަދިންއިކޮީޕއެްއ ހައްދަ ެގ އަހަރު ތެޭރގައި ފޮިޅެއއް ލިެޔގެނ1990ްލަތަކީ ހާ ޖަލުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ެއ  .އޮތީ ހަމަ އެފަދައިން އަދިވެސް އެލަތު ހާ ޖަލުގެ އެ އް އެ ޖަލަކީ. ތުހުމަތުގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ގެންދިޔަ ޖަލެ

ހަތިޔާރު  .ގެންދަނީކުރަމުންކުރާ މީހުން ވިޔަފާރިތަނަކަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެ ތަނުގައި ޑްރަގު ވިޔަފާރި

ން މިފަދަ އެހެނިހެ އިހަތިޔާރޭ މިދެންނެވީ ދަގަނޑުބުރިާއއި ފޯނާ .ގެންދަނީކުރަމުންވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ިވޔަފާރި 

 ލަތު ބަދަލުވެގެން ހިނަގއިދާނެ ހާޖަުލގެ  ،އޮވެ ލަތު މިހެންހާމި ންތައްތަކަށް ބޭނުންކުެރވޭނެ ވަސީލަތްތަުކގެ ވާހަކަ. ކަ

ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. އަސްލަށް އަުޅަގނޑުމެން ރުޖޫޢަވާން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން ގަކަމަކަށް އަުޅގަނޑަށް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިަޒންސް ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަލު ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،އްބެވި ތަނުަގިއ އެ ތި  އެބަޖެހޭ. މިއަދު އެ 

ބަދަލުވެފަެއއް އޭގެތެރެއިން މަދު ބޭފުޅަކު ނޫނިއްޔާ ޓީމަކީ އޭރުގައި ވެސް އޮްތ ޓީމު. އޮްތ  ޓަކައި އެތާބެލެހެއްޓުމަށް

ެއ އެ ޓީމަށް އެ ތަނުގައި  ،މުންދާ ޓީމެއް އޮވެމެގެ ަގއިދީންނަށް ދެޖަލުލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް މިފަދަ ނެތް. 

ވެސް ޖަުލގަިއ  ޭނޅި ދުވަހަކުނޫނިއްޔާ އެފަދަ އަނިޔާަތއް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިަޔވަޅު ،ދެވިބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީން

 އި ރޭގަ ،ވެސް މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީބޫލެއް ނުކުރަން. ގަ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑެއް  ގެންދާ އަނިޔާތައް ހުްއޓުވިދާނެދެމުން

ކުިރޔަސް މިއީ ވަރަކަށް ސިއްުރކުރަްނ މަސައްކަތްމެންކުރި. އެ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން ިކތަވެސް ޖަލުަގއި އަނިޔާ

ން ައޅުގަނުޑމެންގެ މި ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުެވ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅުންެގ އިެވސް ނޫން. މި ކުެރވޭނެ ޒަމާެނއްސިއްރު

ސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުުރ ަޓކައި ހޯމް މިނި ެދއްވުމަށްސީދާ ތެދުބަހުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތުތެރެއިން ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ 

ދެއްވި ަމޢުލޫމާތާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު  ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޝަނަރ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ކޮމިޝަނަރު

ޖެހޭ މަސައްކަަތކީ މި ންގައި ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރާދިމާނުވާތީ އިންތިޚާއަށް ކަންބޮޑުވަން. ޙަީޤޤަތު ދެއްވި މަޢުލޫމާތާ

ެއކަން ހުއްޓުވެން ައންނަނީ ސީދާ އެ މައްސަލަިއގެ އަސްލަށް ވާސިލުެވގެން. ނިާޔވެރި އަނިާޔކުރުން ހުއްޓުވުން. އަ
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ނަށް އެހެން ތަންތަ ،މުޅި ތަނުގައި ތިބި ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން ބަދަލުކޮށްގެން ިވޔަސްލާނީ އިއަޅުގަނޑު ޮގވަ 

އަަޅިއގެްނ ފިޔަަވޅުމުން ޒިންމާއަށް އިހުމާލުވެފަިއވާތީ ޤާކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މަ ،ކޮށްގެން ިވޔަސްޓްރާންސްފަރ

، ވެއްޖެްއޔާ މިއަދަށް ވުރެ މާ ނިކަމެތި ށްނޫން ކަމަ. އެހެންއޭކަމުގައި ވިޔަސް ިމއަދު މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދަން އެބަޖެހެ

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީއެ .ލަތު ބަދަލުވެގެްނ ހިނގަިއދާނެހާުލެގ ލަތަކަށް ޖަހާރި މާ ބިރުވެ

ޖަލު ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަދި މި  ،އަދިވެސް އިތުަރށް ދިރާސާކޮށް ނަންގަވަންޖެޭހ ޒިންމާ ނަންގަަވއިމި ކޮމިޓީން 

އަިދ  .ގެންދިއުންކުރިއަށްސް އެ ޒިންމާ ނަންގަަވއިެގން ފަރާތްތަކުން ވެކުރާ ޒިންމާ ނަންގަވަން ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމް

ލަމުން ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ އިޮގވަ މަށްގާނޫނީ ޒިންމާ އަާދކުރު އޮފް ޕްރިޒަންްސ ވެސްރ ކޮމިޝަނަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

؛ އަޅުގަނޑު ދެން މި އަރުވަީނ ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުުރޞަތު ޝުކުރިއްާޔ 

 އަރުވަނީ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް. ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

ގުޭޅ  އި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގަ 22އާދެ! މި މަހުގެ ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

އެބަހުރި. އަިދ  ވެފައިމު ކަންކަްނ ފާހަގައްމުހިރިޕޯޓުގައި ލާފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ އިކޮމިޓީން ެއކުލަވަ ގޮތުން 

ހުރި ކަންކަމެއް ނޫން.  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފައި އަލަށް  ާހލެއްަގއި ެއއްެވސްކަމަީކ އެކަން

 ދިަޔއިން.ތާ ކުރިން ޖަލުތަުކެގ އޮޑިޓް ރިޕޯަޓކަށް ައޅުގަނުޑމެން ވާހަކަދައްކަމުންީމގެ އެއް ހަފު ،ަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަން

އަދި ކަންކަން  ގޮތާއި ތެރޭގައި ކަންކަން ހުރިއޭަގއި އެބަހުރި ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިއަށްވުރެ ތަފުސީލުކޮށް ވެސް ޖަލު

ކަންކަްނ އިތުރަށް ައނެއްކާެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ހަކަ. އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ވާ

 ،ލާފަިއވާއިމި މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ސަުރކާރުތަކުން ެއކުލަވަ ަގއި ުދވަްސވަރުއެިކއެކި  ،ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި

ގަނޑުމެން ައވަްސގަންނަން މަންޑޭޝަންތަކަށް ައޅުރިޕޯޓުތަުކގަިއ ހުރި ރެކަލާފައި ހުރި އި ެއކުލަވަ ގޮތުން ބެހޭ ޖަލުތަކާ

އިން ހާދިސާމި  ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ،ބެހޭ ރިޕޯޓުގައި އޮތް ފާހަގަކޮށްފައި ޖަލުތަކާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެއެބަޖެހޭ. 

ކަމެއް. އަދި ެއީއ  ކުިރކަން. އެީއ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ިއއްތިފާޤުވާއެބަދޭ ޖަލުތަކުަގއި އަނިޔާ ގެންވެސް އެނގި

ޓޯޗަރ ގާނޫުނގެ ދަށުން -ޓަރު ވެސް ވިދާުޅވެފަިއވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ެއންޓިހޯމް މިނިސް

ހިޔުމަން ކުރި ކަމަށް ބުނެ އް. ދަޢުވާ އުފުލިފައެއް. އަދި އަިނޔާކުރެވިފައެ މީހެއްގެ މައްަޗކަްށ ނެތް ދަޢުވާ އެްއވެސް

އިދިކޮޅަށް ނިމިފައިާވ  ތަކާހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަތަކަކީ  90% މައްސަލަތަކުގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ
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ކުާރކަން.  އެނގޭ އަނިޔާއެބަ ށްައޅުގަނޑުމެންނަމައްސަލަތައް. އެހެންވީާމ، މީގައި އެބަ އުޅޭ މަްއސަލައެއް. 

ން ލަުތ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ގޯސްާވކަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޖަލުތަކުގެ 

ނުވާނެ މި ރާއްޖެ އިޞްލާޙުގެ މަގަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ފެށި މަސައްކަތުގަިއ ހަނދާންނައްތާލައިގެން

ން. އެހެންވީމާ، ޔުދި ޔައެއް އެީއ، ޖަލުތަކުަގއި ީއވާން ނަސީމް މަރާލެވިގެންދިސާދިހާއަާދކުރި މު ދައުރެއް އްވަރަށް މުހި

ލަތު ގޯްސވެެގންދާކަމީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާނުރައްކާާވ މިންވަރަްށ ޖަލުތަކުގެ ފަހަރު  އެއީ ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ބަެއއް 

ޖަލުތަުކގެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކޮށްފަިއ އޮްތ ، އެހެންވީމާ، ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ައޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އެހެންނަމަވެސް،  ؛ލާނަން. މި ރިޕޯޓުަގިއ ނުހިމެނޭއިނަވައެހެން ކަމެްއ ދަން ކަންތަކުގެ އިތުރަށް އަުޅގަނަޑށް ފާހަގަވި

ުދވަހު  އެ ؛އެ ރޭ ،މު އެއް ވާހަކަެއއް. ެއގޮތުންއްއެ ކޮމިޓީަގއި ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް ފާހަގަކުރެއްިވ މުހި

އެ މީހުންގެ  އް ކަމަށް.އެ ގޮޅީަގއި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ ވާނުވާޖަހާފައި ތިބި ބައެ ިއ،ގަސާހާދިޖަލުގައި ހިނގި 

އެ މީހުން ތަކުރާރުކޮށް އެ މީހުންގެ މައްސަލަަތއް ބަލައިދިނުމަށް އެިކއެިކ  އިތެރެއިން އެ މީހުންގެ އުާދްސތަކެްއގަ

މައްސަލަ ފެށިގެން  ކުރުމުގެ ޮގތުން މިއިހުތިޖާޖު އެއިން ނަތީޖާއެއް ނުނިކުތީީތ އެކަމާ ތަކުަގއި އެދުމަށްފަހުތްއިދާރާ

 ފާހަގަކުރަން. ެއއީ ދެރަތަށް ޮކމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްެގ ވާހަކަތައް ހުރިކަން ައޅުގަނޑު އައި ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮ

އްލުކުރުމަށް ޙަ މެދުެވރިކޮށް މިކަން  އްކަމެއް. އަދި ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް އެކަމަށްޓަަކިއ ދައުލަތުެގ އިދާރާތަ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސި ،ހު ފާހަގަވެގެންދިޔަ. ެއގޮތުންދުވަ  ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮތްކަން

ިކއުޓަރ ވެސް އެދިފަިއވާކަން ފާހަަގކުރި. އަދި ޕްރޮސި ކަންކަން އަަވސްޮކށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށްއަރިހަށް މި

ވާުނވާ ޖަހާފައި  ގެންސުޕްރީމް ކޯޓަށްވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ،އްލެއް ނުލިބުމުންޙަޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އެކަމަށް 

ނގުަމކީ އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މީހުންނަށް ވާނުވާ ގޮތެއް އެ އެ ،ތިބި މީހުންނަށް

ވެސް. އެްއވެްސ ކުށެއް  ިތބުމާޖަލުތަކަށް ުނކަތާ ަވރަށް މީހުން ޖަމާވެފައި ތިބިޤީޤަތުގައި އެ ަމއްސަލަ އެަބ ދިމާވޭ ޙަ

ިތބުމަކީ އެއަށް އަުޅގަނޑުމެން  ތިބޭވެސް ނުހިންގާ އެތައް ބަޔަުކ ގޮޅިތައް ފުރާލައިގެން ހުީގގެއްސާބިތުނުވެ، އަދި ތަ

އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންީވމާ، މި ރިޕޯޓުގައި ެއކަްނ ޙަ ވެސް  އިސްނަަގިއގެން

 ލުތަކުަގއި މި ދިމާވާ ަމއްސަލަަތކުަގއި ެއއް އަސްލެްއ ކަމަށްގޮުތގަިއ ޖައަުޅގަނޑު ދެކޭ  ،ފާހަގަކޮށްފައި ނެތް ނަމަެވސް

 ނެތުމުން އެދާނެ ގޮތެއް އެނގިފައިދެން ވެސް ކުރިއަށް  ޤީޤަތުގައިޙަމީހުން  އެ ،ޖަހާފައި ތިބޭ މީހުންނަށްއެބަވޭ ވާުނވާ

ށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެްއގެ ޖަލުތަކުަގއި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަދޭތެރެއިން މީހުންގެ އުދާސްތަްއ ބޭރުކުުރމަށް ދޭތެރެ

ވެސް ާފހަގަކޮށް، އަުޅގަނޑު އެދެނީ  ހުރި ކަންަތކުގެ އިތުރަށް މިކަން ރިޕޯުޓަގއި ފާހަގަކޮށްަފއި ހެންވީމާ،ގޮތުަގއި. އެ

ިދއުން. އަދި މެންޑޭޝަންތަކަިއގެން އަުޅަގނޑު ކުރިއަށްކަހުރި ރެ  އަވަހަށް ކުރިންވެްސ ރިޕޯޓުތަކުަގއި ފާހަގަކޮށްަފއި

 ކުރުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުސަތަށް. މަސަްއކަތްކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން އެކަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ސާްނ ޙިތު ިމ އަުރވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރު

 ޙުސައިން. 

 

 ސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޅާ

މެދު ލާއިންސާނީކޮށް،  އާދެ! އެްއެވސް ޖަލެއްގައި ެއްއވެސް މީހަކާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

ލައަީކ ޖަލުތަކުަގއި ޭޅ މައްސައު ޤީޤަތުގައި ިމއަދު ދިމާެވގެން މިޙަނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަލުކުރެވިގެންޢަ

ުލތައް ތަކުރާރުކޮށް ހިންގުުމގެ މަޢައެމީހުން އެ ހިންގާ އަިނޔާވެރި  އްކޮށްއެ  މަސައްކަތްކުރާ ގާޑުންނަށް ިއމްޕިއުނިޓީއާ

މެދު  އަުޅގަނޑުމެން ޖަލުތަުކގެ ގާޑުންނާިއ ޖަލު ބަލަހައްޓާ މީހުން ކުރާ އަނިޔާތަކާ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި އޮތުން. 

 އަދި އެ ނިޒާމު އޮންނަ ހާލަތްތަކުގައި ،ނެތުމުންމީހުން ޖަވާބުދާރީކުރުވާ ގޮތަކަށް ނިޒާުމ ރާވާފައިއެ  ،އަަޅއިފިޔަވަޅު 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަލުކުރަމުންދިއުން ެއއީޢަެއއްކޮްށ  ޕިއުިނޓީއާމްލިބޭ އި މީހުންނަށް ނުކުރުމުން އެމަލުޢަސް އެއަށް ވެ

އެއްވެްސ  ،މައްސަލައަކީ. ޖަލެއްަގއި މައްސަލަތަެކއް ދިމާވެދާނެ. ނަމަވެސްއޮތް  ޤީޤަތުގައި ދިމާވެފަިއ މިޙަމިއަދު 

އެީއ  ބާރު ބޭނުންކުރުންނުބައްދަލު ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ  ލު ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ހާލަތާޖަ ،ނުވާނެ ހާލަތެއް އައިްސގެން

ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ފާހަަގކުރަްއވައިިފ ވާލިބޭ އެއްޗެއް ކަމަށް އޮތުްނ. އާދެ! ދެންމެގައި އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 އަީއ އެ  ތިއްބޭ. އަިދ މި މައްސަލަ ޮއރިޖިނޭޓްވެގެން މި އް އެބަޖަލުތަކުގަިއ ވާުނވާ ޖަހާފައި ތިބި އެތަްއ މީހުންނެ

ތުގަިއ ޤީޤަޙަެއއީ  ،ކިޔަނީ މީހުންގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ިތބުމުގެ ސަބަބުންނޭ. އާދެ! ާވނުވާ ޖަހާފައޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

ތެއް ނެތި ބަންދުގައި ތް ނިމެންދެން ވަކި މުއްދަޢަޖެހުމަކީ ޝަރީބަހެއް. ވާނުވާ ޖަލުތަކުން އޮރިޖިނޭޓްވެގެން އައި

ނުާވއެއް މީހާއަށް ދެން ވާއެއް ޖެހުމުން އެމީހާއަށް ވާނުވާ ގޮތުގައި އެ ބެހެއްޓުން. ޖަލުތަކުގައި ތިޭބ މީހުން ބުނާ

. އަދި އޭަނ މައްސަަލ ބާއްވާނެ ކަެމއް ނުބާއްވާެނ ކަމެއް ނޭނގޭ .އް ނޭނގޭތް އޮންނާނެ ދުވަހެޢަ. ޝަރީނޭނގޭ

އޭނާ ޖަލުގަިއ ހުންނައިރު އޭނާ އަމިއްލަ  ެވ،. އެހެންކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމަކަށް ނޭނގޭ ޖަލުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ 

ނޫން  ބޫލުކުެރވޭ އުސޫލެއްގަންނަށް ތިމަންނަމީ ވާނުވާގައި ހުންނަ މީހެކޭ. އަޅުގަނޑުމެ ،ބުނަނީ  ބުކޮށް މި ޚާޠަމު ނަފުސާ

އޮންނަނީ ގާނޫނުގެ ެއއޮންަނ  ތައް ކަނޑައަޅާފައި މިޖަލު ެއްއވެސް މީހަކު ވާނުާވގައި ހުރުން. އާދެ! ރިމާންޑު .އެއީ

އެްއގޮތަކަށް ނޫން. ރިާމންޑް ޖަލެއް ހުންނަންޖެހޭނޭ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރީާމ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މި  ރޫހާ

ގެ ެއްއގޮޅި ެއީއ ކުމް ތަންފީޒުކުރާ ޖަލެއްޙު ، ގޮތަކީ މަލުކުރިޢަ ލުކުރާ ގޮތަކީ ނުވަތަ ފާިއތުވެ ދިޔަ ސަރުކާރުންމަޢަ

އެހެންވީމާ، ެވސް މި އަންނަނީ ރިމާންޑް ގޮޅި. ކުމް ތަންފީުޒ ޮގޅި. ދެްނ އަނެްއކާޙުރިމާންޑް ޖަލު. އަނެއް ގޮިޅ ެއއީ 

އެއެއް ނޫން ހުންނަނީ.  މި  ، ވާނުވާ ގޮޅިައކާއި ތަންފީޒު ގޮިޅއަކާވާނުވާ ޮގޅިައކާއި ތަންފީުޒ ގޮޅިައކާއި

 ،ބުނުމަކީ. އާދެ! ގާނޫުނގައި އެބަޮއވޭބުނާޖަލެއް ަވކިން ބަހައްޓަން  ރިމާންޑު، ބުނާ އަސާސަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނު 



77 

 

ންޖެހޭ ކަމަކީ، އޭނަގެ މައްސަލަ ޟީ ކުރަޤާުކރެވޭއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ބަލާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް 

ތާވަެލއް ދިނުންކަން. ޓްރަޔަލް ޑޭޓްސްތަެކްއ ދިނުން ކަން. ނަމަވެސް  އިކަނޑައަޅަ ތަެކއް ޚުބަލާ ތާވަލެއް، ތާރީ

 އިޖުާރއަތުެގ ޢީޖިނާ ،މަލުކުރަމުން ނާންނައިރުޢަުއސޫލުން  މި ވެސް ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޓުތަކުން މިއަދާ

ެމދު ފިޔަވަެޅއް ައޅަިއ، ނުވަަތ  ކުން މިކަމާމަލުނުކުރާއިރު ދައުލަުތގެ އެްއވެްސ މުއައްސަާސއަޢައްާދއަށް ގާނޫނުގެ މި މާ

ދުލުގެ ޢަނީ މުޅި ގާނޫނީ އްެލއް ގެްނނަން މަސައްކަތްކުެރވިފަެއއް ނެތް. ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނަގޅުވާޙަމިކަންބޮޑުވުމަށް 

ޓީއާެއުކ ނިއް ގެނެސް، ޖަލުތަކުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ާގޑުންނަށް އިމްޕިއުނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ

ވެސް އެތަނުގެ  ކުރެވި އަދި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަކީޖަވާބުދާރީ ،ނުދީމަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުސަތު

ންނަށް ބުނެދެވިގެން. ަވގަށް ފޯނު މީހު ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކަށް ަތބާވެގެން އެތަނުަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއްކަން އެ

ހިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް. ެއއީ ޯއކޭ  ަޖލުތަކުގެ އުސޫލުަތކާ ރުމަކީކުނަގައި އެފޮޓޯ ްޓވީޓުފޮޓޯ  އި، އެތަުނގައިވައްދަ 

މި މަަސއްކަެތއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުުކރެވޭނެ. ހަމަ ައޅުގަނުޑ މި  ންކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދެކިގެ

މަލުކުރެްއިވ ޢަދެްއވި ސަމާލުކަމާއި ްނ އްލުކުރަޙަ މަްއސަލަމި  ތުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހޯމް މިނިސްޓަރުޞަފުރު

 ޝުކުރިއްޔާ. ބާ ދަންނަވަން. ޙަހިކުމަތްތެރި ގޮތް ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ހަމަ މަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ ފުވަ އަރުވަނީތުޞަފުރު ރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

 .ށްޙުސައިން މުޙައްމަދަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 ށީ ޖަލުގައި ގައިީދންނަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް މާފު ކ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަނީ މިކަންތައްތަކަށް ވަރަްށ  ްއލުކުރެވި، ސަުރކާރުން މިޙަކަންތައްތައް  ވަނީ މިހާރު އެ ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓުަގއި

. ެއކަމަށް ސަރުކާރަށާއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ރަނގަޅަށް އެޓެްނޑުކޮށްފަ

ވެސް ެދއްކީމު. ދެން  އަުޅަގނޑުމެން މީގެ ކުީރ ހަފުތާަގއި ނަވަން. އާދެ! ޖަލުތަުކެގ އަނިާޔގެ ވާހަކަަތއްދަން

 އަޅުގަނޑުމެން މި އިުރއިރުކޮޅާ އްކަންތައްތަ ޖަލުތަުކގެ ހާލަތާއި، މި ،އަިނޔާާއއި ޖަލުތަކުގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު 

ޖަލުތަކުަގއި ވާުނވާ  ، ފަދައިން ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިދައްކަން. އާދެ! ތުޅާދޫ އްޖެހެނީ މިވާހަކަތަ

މީހާއަކަްށ  ކުށުެގ ތުހުމަތުގައި ަޖލަށް ލުމަށްފަހު އެ ޖަލަށް ވެއްދޭ މީހާއަށް، އެ ؛ުކރާނީކުމްޙު ނޭނގި ކޮންދުވަހަކުތޯ 

މީހާައކީ ެއއީ ކުށެްއ ކުރި މީހެްއ  އެ ކުމެއް ަނއިސް. ޙުއަހަރު  4އަހަރު،  3އަހަރު،  2ްއ ނޯވޭ. ޤެއްޙަ އެްއވެސް 

ެއ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ާއދެ މީހާ މި ޮއންނަނީ އަދަބެއްގެ ތެޭރަގއި.  ނޫން. ނަމަވެސް އެ  ކުރެވެީނއެއް ސާބިތު ކަމަށް
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 ންޏާކުށެއް ނުކުރަ ؛ދޭންވާ އަދަބު ،ނަމަ ކޮށްފި މީހާ ކުށެއް އެ ،ޖަލަށް ލެވޭ މީހާއަށްޕްރޮސެސް އެއަްށވުރެ އަވަހަްށ 

ންޖެހޭ. ދޭއިއުޅެޭވ ގޮތަށް ހަމަ މަގުމަތީގައި ދިިރއުެޅވޭނެ ޮގތެއް އެބަ ހޯދަ މި ށް ނަންއަުޅގަނޑުމެމީހާ،  އެ

ެވސް މި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮުޑ. ވާނުވާ ނޭނގި ޖަލުތަކުަގިއ  ެވސް އަދި މުޅި ރާއްޭޖގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށގައި

ަތއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަރ ކަންތައް މި އި. ޖަލުގަވަނީ ފުރިފަ މިއެަތއް ދުވަެހއްެވ، ޖަލު  ،މީހުންތައް ލެވި

ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވި ހުރި  އިހިއްސާކޮށްފަިއ އެބަހުރި ޖަލުގަ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކޮމިޓީއާ

އާިއ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ،ލުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއިޖަ ؛ެވސް ނުކުރެވި  ހެދި އަިދ އެހެން ސަބަބުތަކާ ވާހަކަ. ބަޖެޓުގެ ދަިތކަމާ

. އާދެ! ައޅުގަނޑަށް އަދި މިފަދަ އެަތްއ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި ފާހަގަކުެރވިފަ އަދި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ތަްމރީނުކުރުމާ

ންނަށް، މީހު މީހުން ލައިގެން އެ ޖަލަށް ކުށްވެރިން، ނޫނީ އެ ؛ޖަލު ސިސްޓަމްވަނީ  ހީވަނީ، ލަފާކުރެވެނީ މިހާރު މި

ން. ޖަލުން ނިކުންނަ މީހާ ދެ އަހަރު ނޫނީ އެއް އަހަރު ކަ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިނުދެވޭށް ރައްކާތެރިޢަމުޖުތަމަ

ކުށުގެ އަދަބެްއެގ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަށް ހިޔެއް ނުވޭ ޖަލަށް ލުމަކީ މިއީ ޖަލަށް ލެވޭ.އެބަ ތެރޭގައި އަނެއްކާ 

ޖަލަށްލުން ނޫން ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން ލަނީ އިައޅުގަނޑު ޮގވަ ވޭ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،އްލުކުރެ ޙަ ގޮތުަގއި ދީގެން 

ޕްރިޒަންސްއަށް ލަިއގެން  ؛ޖަލަށް ލުމުގެ ސިސްޓަމްިމހާރު ވެސް  އެބަ ހޯދަންޖެހެއޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި

ބޭާކރުވާ ފައިސާަތއް އަުޅގަނޑު  ަރއްޔިތުްނގެ އަތުްނ ދާ ޚަރަދުަތކާއިކިހާ އިފެކްިޓވް ކަމެއްޯތ. ޓެކްސް ލާރިން  އީމި

އްގެ ގޮތުަގިއ ޢެ ސަލާމަތްތެރި މުޖުތަމަ ޢު ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަބޭކާރޭ މިދެންނެވީ އެއީ، ރައްޔިތުން 

ން އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުގެްނުގޅެވޭ. އެހެންވީމާ، ޖަލަށް ުލމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތްތޯ އަުޅގަނޑުމެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ފުރުސަތަށް. ބަލަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:  

. ވަނީ ހަމަވެފަ ވަގުތު މި ،ވަނީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރުސަތު މި

ފަިއވަނީ. އޭަދފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެދިަވޑަިއގެންިއއްޒަތްތެރި އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ޖެހެނީ މި މި ދެން ތައްޔާުރވާންމިހާރު އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކަށްފަހު( ވަގުތުޮކޅަނެތް. ) ެނއްމެންބަރު ވަޑައިގެން

 ނިމުނީ.  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން  ބަހުސްގެ ަވގުތު

 

 ޓަށް އެހުން ރި ކަންކަމަށް ވޯވޯޓަށް އެހުމަށް ހު  .8

 

  ދެްއެކވުން:ކަވާހަ ތުންސަރިޔާ
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ވެސް  ގައި. ހުރިހާ ބޭފުޅުން 1:30 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ތައްޔާުރވަނީ ވޯޓަށް އެހުމަށް. ވޯޓަށް އެހުން އޮތީ

 ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު()ޓަށް ތަްއޔާރުެވަވޑަިއގަތުމަށް އަުޅގަނޑު އެދެން. ދަންނަވަން. ތެރެއަށް ވެދެަވޑަިއގެން ވޯހޯލް

ބިލުގެ  ގާނޫީނ ފަންނުގެ ބިލު. އެ ؛ނީ މުޅިއެކު ތިން ވޯޓު. ެއީއ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނަގާ

އެީކަގއި  ޙާލާޞްގޮތަށް ނުވަތަ އި ފަހުަގއި އޮތްއެއަށް .ށް ވޯޓަށް އެހޭނެޙަލާޞްއް ހުށަހެޅިފައި އެަބޮއތް. އިޙެލާޞްއި

ތިބޭފުން ވޯޓަށް  ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. )ވޯޓު  1ޭއެގ ދަށުން  ،ަގއި 5.1ވޯޓަށް އެހޭނޭ. ދެން އެޖެންާޑ ނަންބަރު 

މެންބަރުން. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މި އަހަނީ  74މި ވަގުތު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވީ  !ތައްޔާުރވެަވޑަިއގަންނަވާ

 ބާ ކައުންސިލުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙަށް.  ،. ެއއ7.1ީއެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ދެްއެކވުން:ކަވާހަ ތުންސަރިޔާ

، ފެލިދޫ ާދއިރާގެ އިބާ ކައުންސިުލގެ ބިލަށް ދަނގެތީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވަ 

ުމގެ އްމަށް އަމީންޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން އިްއަވވައިެދއްވު

 އަރިހުން އަުޅގަނޑު އެދެން. 

 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ގޮުތގަިއ  66 ބިުލގެ ލާޙު. ބުނެވިދިޔަޞްއި އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،އަންނަނިވި އަކުރު އިތުުރކުރުން. މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި އެގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

ކަށް މި ގާނޫނަށް ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ގާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަަތމަ ޑިގުރީ ހާސިލުކޮށް ނިމޭ ފަރާތްތަ 180ފަށާތާ 

 ކުރީަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުން އައި ގޮތަށް ގާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުވާކުރުުމގެ ފުުރޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މުގެ ޢަމަލުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެއިދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ހުށަެހޅުން ފާސްކުރެްއވުމާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްދަނގެތީ ދާއިރާގެ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 74. ހާޒިުރވެ ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ައދަދު؛ 

 ނުދެްއވާ އިންެނވި ަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓު .60ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ12ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، މި އެހެންވީމާ .37 ނީ. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވ72ަވޯޓުގައި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މެންބަރަކު ނެތް.

މާފަންނު  ،ރުގެ ފަރާތުންަސރުކާ ،ވޯަޓށް އަޅުގަނޑު މި އަހަނީ ގުިޅގެން ާލޙު ފާސްނުވުމާޞްއި ލާޙު ފާހެއްނުވި.ޞްއި

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ ނިންމެވި އި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 އިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 74. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު 

ދޭން ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ކު ެނތް.. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ69ަ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު

މަށް ވު. ފާސް 69ޯވޓުގަިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި.  4ވެވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭނުން

ފަންނުެގ ބިލު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގާނޫނީ، އެހެންވީމާ. 69ަލ؛ ޖުމު. 35 ވާ އަދަދު؛ބޭނުން

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުގޅޭ ވޯެޓއް. އެއީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  އ5.1ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ފަހު ވޯޓު. އެ ވޯަޓކީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 މައްސަލަ. އެ ގޮުތން ހުށަހެޅުނު  ގުޅޭ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ

ވަނީ ހިތަދޫ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުމެއް ުހށަހަޅުއްވާަފއި

ތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުން  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފު ، ވިލުފުށީއި ހުށަހަޅުއްވަ

 މު އަރިހުން އެދެން. އް އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 
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ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ، ވިލުފުށީއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވަ

ވަނަ  154ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަްލފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ަމތީން ގދ. މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮތުގެ

ނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮ ބެހޭ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ

 ވުަމށް. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ، ވިލުފުށީއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމާިއވާ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ތާއީދުކުރަްއވާފަ

ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

ެއ  ިއ،މެންބަރަކު ތެދުވެވަަޑއިގަންަނވަމިހާރު ވޯޓު ނަގާނީ ކޮންމެ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމުަގއި މައްސަލަެއއް އުޅޭީތވެ

ން. އަުޅގަނޑުެމން ވޯޓުދޭން ފަށާނީ އައްޫޑ މުވުމެންބަރަކު ވޯޓުދެްއވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތް އެ މެންބަަރކު ވިާދޅު

 މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުން ފެށިގެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު  ވިލުފުށީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87މަޖިލީހުގެ އަދަދު؛ . ނޫން. 87ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

. ންގެ އަދަދެއް ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ73ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74

ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ޯވޓުަގއި ަބއިކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރަކު ވެްސ ނެތް.  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުްނނުވާ

 މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ގެންަދން ފާސްވެއްޖެ. ،މާ . އެހެންވ73ީލަ؛ . ޖުމ37ުނީ މަށް ބޭނުންވަވު. ފާސް 73

 

 

 މުން ނިން 
 

 ން:ވުްއކެ ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ މަސައްކަތް މި ނިމުނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ދަންަނވަން. ރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު
 

 .މުނީނި ލިސްޖިމަ  .ينمالالع ب  ر هلل حمدوال

__________________ 

 




