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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަދިހަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 ޖޫން 19

 

 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:

  ން.ބޭފުޅު 47 އްެބވީތި ަވޑަިއގެންޒިރުވެހާށް މަޖިލީހަމި ވަގުތު 

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/10ނަންބަރަީކ، އޖ/އެޖެންޑާ  މިއަދުގެ

 

 ިއެންގުންިސަތުންިއަންގ ިޔ ިރ ި .4

ި

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދެ  ވަޒީަރކާ ުސވާލުކުރުން.ދެ ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެގ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަީކ، ކާށިޫދ ދާއިާރގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ

ތުރު ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި އަދި ބަންޑާރަ ަނިއބު. އެއަށްފަހުަގއި މަޖިލީހުގަިއ މިއަދު ހިނގާނެ އި ،ވަޒީރުންނަކީ 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ އޯޑަރު ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އެަބވޭ. ެއީއ ސުމަޖި ،މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި 



2 

 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި  .ގުޅިގެން މިދެންނެވި އަމުރާ  ،ގުޅިގެން  މިދެންނެވި އޯޑަރާ SC-SJ/2019/2ނަންބަރު 

މި މައްސަލަިއެގ ބަހުސްގައި އިްއޒަތްތެިރ ކުރަން. ތުމަށް ަގސްއުްށ ދިހަމައަ ވޯޓާ ،މައްސަލައަށް ބަހުސްކޮށް ނިމި 

. މޭޒުގައި ވާނީ ދަންނަވާފަ އެރުވުމަށް އަުޅގަނޑު އިދާރީ ،މެންބަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަތުމަށް

އި ބަހުްސގެ އެުކގަ ގައި ވޯުޓެގ ގަޑިއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިދާނެ. އެކަމުން މިއަދު އެހެންވީމާ، ޯވޓުގެ ގަޑި ބަދަުލކުރާ

އެީއ  ަވގުތު އިތުރުކުރުން ،ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އާއްމު އުސޫަލކީ ންވަގުތު އިތުުރކުރާ

ބޭފުޅުންެގ  ހިސާބަށް މަސައްކަތް ދިޔައިާމ އަޅުގަނޑު ތި ނިންމުމެއް. އެހެންވީމާ، އެމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނިންމާ

 ަނން.ކަން ގެންނާމާލުކަމަށް އެސަ

 

 ސުވ ލުި .5

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ،ައޅުގަނޑުމެން ށް.މެންބަރައިއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

ާތޛު އިބްރާހީމް ލް އަލްއުސްރނީ ޖެެނރައަުރވަނީ އެޓަ އަުޅގަނުޑ މިވަގުުތ ފުރުޞަތު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި

ވާފަިއވާ ވަމެންބަރު ފޮނުއް ،މަތީން ބަރު ކުރައްވާނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމެން ރެއްވުމަށް.ރިފްޢަތާ ސުވާލުކު

 .ޖާބިރުهللا ެމންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ސުވާލުގެ ބަސްަތއް ެއކަނި. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މަޖިލީހުން 18 ގައި،ވަނަ މަޖިލީހު 19ރނީ ޖެނެރަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޓަ !ބާޙަމަރުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް 

ިއއްޒަތްތެިރ ޖެހޭތީ ވަރަށް އުފާކުރަން. ވަނަ މަޖިލީހުން ސުވާލުކުރަން 19 ފުޅަކާކުރަްއވާފައި ހުރި ބޭއެޕްރޫވް  ،ހޮވާފައި

ފައިސާ  މަދަނީ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުނީމާ އެިބގް ކުންުފންޏަށް  ،ށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯރނީ ޖެނެރަލައެޓަ

  ން ދޭން...އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޒީަރށް ފޮނުއްވަވާފައި އޮތް ސުވާލު އަކުރުން ައކު

 ދެްއވާނީ. އިކިޔުްއވަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ 
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 އަޅުގަނޑުގެ އަުތގައި އެގަނުޑ ނެތީމަ ކުއްލިއަކަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުއްމު އަރިއަމީންޢާއާދެ! އާދެ! އަުޅގަނޑު  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު

 މަތީަގއިމޭޒުޮކޅު ،ދެްއވުމަށް. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޕޯޓަލްަގއި އިނގޭތޯއިވަ ލާނަން ެއ ުސވާލު އިްއވައިދަންނަވަ

 އެ ސުވާލު ައކުރުން އަކުރަށް އެަބވޭ އިނގޭތޯ.  މަީތގައިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މޭޒުކޮޅު .ވެސް އެަބވޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

 ބިގް  -1. މިހާރު ވެސް ރޭުޓކޮށްތާ ގެންދަންާވނީއުވަރަށް އެކިދުވަސް ވީމަ، ކުރާ  ސުވާެލއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއް 

ނުވަތަ ނުކޮްށ  ކުރެއްވިތޯޙުުކމް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފު ކުރަްއވާފަިއވާކޯޓުން  ސިިވލްގޮތުން  ގުޅޭކުންފުންޏާ 

ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ދައުލަތުގެ  ިބގްއެއްގޮތަށް  ސިވިލް ކޯުޓގެ ޙުކުމާ -2ީކްއވެގެންތޯ؟ ާއދެ  އްވީށްލެދޫކޮ

އެ ކުންފުންޏަށް ގާނޫނީ ލަފާގެ މަތީން  ދެއްވި ތޯ؟ ައދި މަނިކުފާނުދެއްވިންކަމާ ބެހޭ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ގާނޫނީ ލަފާ 

  ސުވާަލކީ. ކުރާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބަންާޑރަ ނައިބާިއގަންނަވާތޯ؟ އެއީ ައޅުގަނޑު ަވޑަވާކަން ެއނގިރަްއވާފައި ފައިސާ ދޫކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަނީ ބަންޑާރަ ނައިބަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަެތއް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ.  9 ،ފުރުޞަތު ނައިބަށްށް. ބަންޑާރަ ަޖވާބު ދެްއވުމަކުރެްއވި ސުވާލަށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުރނީ ޖެނެރަލް އެޓަ

ކުރައްވާފަިއވާ ސުވާލުަގއި އިޝާރާތްކުަރްއާވ  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑް ންބިޒްނަސް އިމޭޖު ގުރޫޕު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ،ޓުގެ ޙުކުަމކީސިވިލް ކޯ

  C.V.C/2015/1249 ގުިޅގެން އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރު ވާއާ ޢު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މަްއޗަށް ިސިވލް ކޯޓުަގއި އުފުލި ދަ

ންކަން ވާ ިލބުނު މައްސަލައެއް ނޫޢުލަތަށް ދައެ މަްއަސލައަކީ ދައު ،ވާނަމަ ަކމުގައިއްާޔއިން ކުރި ޙުކުމްޟިޤަ

ކުންފުނި  އެ، ނޫން. އެމް.އެން.ބީ.ސީައކީ ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަދި ެއއީ ދައުަލތުން އިސްތިޢުނާފުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް

ކާސްޓިްނގ ޑްމޯލްޑިވްސް ބްރޯ  ،ކުންފުނި ކަމަށްވާ  2އް ފަހުން ބަަދލުވި އެ ކުންފުނީެގ ދަރަންޏާއި އިލްިތޒާމުތަ ،އުވި 

ާވކުރުމާއި ަދއުާވ ލިބިގަތުމުގެ ބާުރ ލިބިފައިާވ ޢުައކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައާކޯޕަރޭޝަން އަދި ޕަބްލިްކ ަސރވިސް މީޑި 

އެ ކުންފުނިތައް  ،ވާތީ އް ކަުމގައިފަރާތަކީ ވެސް ކުންފުނިތަކެ  3ތަކެއް. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ޚްޞްވަކި ގާނޫނީ ޝަ
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 ދާއިާރގެ ކާށިދޫވެސް ފާހަގަކުރަން.  ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނޫންކަންރަްނޖެހޭނީ އެޓަރީޢަތުގައި ތަމްސީލުކުޝަ

 ،ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ  ،ގޮތުން ުގޅޭ ވަނަ ުސވާލުގެ ުފރަތަމަ ބަޔާ 2ކުަރއްާވފައިވާ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ގް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ްނ ބިގުިޅގެ ްއޔާއިން ކުރި ޙުކުމާ ޟިޤަ CVC/2015/1249ސިވިލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

ުނވާނެ. އެކަމަުކ  އަރުވާަފއެއްތަކަށް ލަފާފަހުން އެްއވެސް ފަރާ އަުޅގަނޑު ހަވާުލވި ކަމާރނީ ޖެނެރަލްދެއްކުމަށް އެޓަ

 ،ިއމުކުރުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުންޤާކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އޭެގ ބަދަލުގައި މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑް  އި،އެމް.އެން.ބީ.ސީ އުވާލަ 

ން ކަނަޑއެޅި އަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަަމށް ސިވިލް ކޯޓުވާތީ، އެމް.ެއން.ބީ.ސީ.ސީގެ ނަމުަގއި ކުންފުްނޏެއް އުފައްދާފައި .ބީއެމް

ޓަިއޒޭޝަން ގައި ޕްަރިއވ2016ެ ބަރުންސެޕްޓެ 20ކަށް ޔަެމދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮެތްއގެ ަލފަ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ގޮތާ

ގެ އޮފީހުން ރނީ ޖެނެރަލްރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގައި އެިދވަަޑއިގެންެނވި. އެޓައެޓަަރއިޓަިއޒޭޝަން ޯބޑުން އެންޑް ކޯޕް

އޭގެފަހުން  ،އެްމ.އެން.ބީ.ސީގެ ހުރިހާ ޙައްޤުަތކާއި އިލްިތޒާމުތަކެއް އެމް.ބީ.ސީއަށް ބަދަލުވެ ،އެރުވި ލަފާަގއި ބުނަނީ

ން ބިގް އެމް.އެން.ބީ.ސީ ،އަށް ބަދަލުވެފަިއާވތީއާސަރވިސް މީޑި އެމް.ބީ.ސީގެ ޙައްޤުަތކާއި ިއލްތިޒާމުތައް ޕަބްލިކު

އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާ ާސއަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފައި

 އެ ބޯޑަށް ފޮނުވި ،ގައި 2016ބަރު ންސެޕްޓެ 22 ،އަރުވާފައިވަނީ އޮފީހުން ލަފާ ގެ ރނީ ޖެނެރަލްކަމުގައި. އެޓަ

 އުާޝމް. ނރީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދުޓީ ެއޓައުވަނީ އޭރުގެ ޑެޕިީޓގައި ސޮއިކުަރއްވާަފއިސިޓީއަކުން. އެ ސި

ރނީ ޖެނެރަލް ޓީ އެޓައުބިްގ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ޫދކޮށްފައިވަީނ ކުީރގެ ޑެޕި  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ގަޫބލުކުރެވެނީ

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ކަަމށް ދެއްވާފަިއވާ ލަފާގެ މަތީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ. އިއަޅުގަނޑު އިތުރު ުސވާލުކުރުުމެގ ފުރުޞަތު މި ހުޅުވަރނީ ޖެނެރަލް، ބަންޑާރަ ނައިބު. މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އެޓަ

ުޅގެ ސިކުންުތގެ ވަގުުތކޮ 30ސިކުންތުގެ ަވގުތުކޮެޅއް. އެ  30އިތުރު ުސވާލުކުރުމަށް ެދވެނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

މިނެޓު  ތިންއިތުރު ުސާވލުގެ ޖަވާބު ދިނުމަށް ބަންާޑރަ ނައިބަށް  ޖެހެނީ.ރު ުސވާލު ުކރައްވަންތެރޭގައި އިތު

މިނެޓު ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  15އިތުރު ުސވާލުކުުރމުގެ ަވގުތަކީ ގިަނވެގެން  ،ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ަގވާއިުދ ބުނަނީ

. ލާފައިވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ލުމުން. މިހާރު މި އިގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިތުރު ސުވާުލގެ ަވގުތު މި ފެށެނީ އަޅު

 ށް.ޖާބިރަهللا މެންަބރު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ނީ އަރުވަ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިްއޒަތްތެިރ ބަންޑާރަ ނައިބު. މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު މެންބަރުކަން  ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

އަުޅގަނޑު ދެން މި  ،ނައިބު ިވދާޅުވީމާރަ ިއއްޒަތްތެރި ބަންޑާ ވާހަކަ ދޫކުރިފައިސާ  ދެއްވަިއގެންބޭފުޅަކު ލަފާކުރަްއވާ 
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 ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ތް ނަިއބާ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް ނެ ގައި ބަންޑާރައި މައްސަލަ

އޮތް މަގުން  އިކަން ހިނގާފަ ކަމާ އެްއކޮށްއިޚްލާސްތެރި ިއ،މަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަ ވަނަ މަޖިލީހަށް  19ދަންނަވަން. 

ބާީކ  ގެގަނޑު ދެން އަޅުސާފުވެއްޖެ.  ށްކަންތައް ކިަޔއިދިނީތީ ޝުކުރުވެރިވަން. އަދި އަުޅގަނަޑށް ވަރަށް ބޮޑަ

ިމަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށްދާނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނަދޫ ދާއިރާގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮ ޝުކުރިއްޔާ

 މޫސާ ސިރާޖަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖްއިނަދޫ ދާފޮ

 ގައި އި ސަރކިއުލަވަނަ ނަންބަރު  6ޕްރީމްގެ ސު ،ވަަނ އަހަރު 2015 ،ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އަުޅގަނޑުގެ ުސވާލަކީ 

 ަޔސް،ލަތުން ވިއުތެރޭގައި ަމއްސަލަެއއް ނިްނމާތާ އިސްތިޢުނާފުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދަ ދުވަސް   10 ބާޔަންކުރޭއެބަ 

ދުވަސް ފަހުން ެއްއވެސް  10އްވެްސ ސަބަބެްއ ނެތި ންތޯ އެ ރަކުްސ. ސުވާލަީކ ގަބޫލު ޔައަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވި

 މުަގއި ވީނަމަެވސް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަ ށްލަތައުދަ ،ށް ލިބިގެްނވާ ކަމަޤު އްޙަ އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ށްފަރާތަކަ

 ގެ ުސވާލަކީ. ޑު އެއީ އަުޅގަނ ވިޔަސް؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުމަށް. ނައިބު އަރިހުން އެދެން ޖަވާބު ތްތެރި ބަންާޑރައަޅުގަނޑު ިއއްޒަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުރނީ ޖެނެރަލް އެޓަ

އި ބަޔާންކޮށްފަ ތުަގއި ިއސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ކޯޓުތަާކ ެބހޭ ގާނޫނުަގއި ޙަޤީޤަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ުދވަހަށް  90އެ މުއްދަތު ވަީނ ބަދަލުކޮށްފަ.  ންމަތީ ީރމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ ިއސްނެުގމުގެޕްޖޭެގ ސުއްހިރާިދވެ ،އޮްއވާ

 މު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް. އާއް 10ދިަޔއީ އެންމެ އޮތް މުއްދަތެއް ބަދަލުވެގެން ށްދުވަހަ 180މުއްދަތެއް އަދި  އޮތް

. ނަމަ ސްތިޢުނާފުކުރެިވއްޖެއިތެޭރަގއި  އެ މުއްދަތުގެ  ދެމިއޮްނނަނީޤުއްޙަ ލިބިދޭ  ޓަކައިމަށް ނާފުކުރުޢުއުސޫލުން އިސްތި

މަޖިލީހަށް އެކަށީގެްނވާ ގެ ފަނޑިޔާރުން  ،ލަތްތަކުަގއި މައްސަލަ ބައްަލާވ ފަނޑިޔާރަށްހާބަެއއް  ،އެހެންނަމަވެސް

 ފުރުޞަތު  ވެސްފަހުން ދާ އި މުއްދަތު ފަހަނައަޅަ ރިއްޔާ އެބަހުވި  ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ގަޫބކުެރވިއްޖެ ކަުމގައި ވަނީ

 ެއއީ  ؛ކުމުަގއިޕްރީމް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުއެންމެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ،އެ ފަރާތަކަށް ދެއްވާފަ. އެހެންނަމަވެސް
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ެއކަށީގެްނާވ  ކުުމގައި އޮންނަނީ ކޯޓުން ކުރެްއވި ޙުމްޕްރީ ސުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮގތުން  ޅޭ މައްސަލައާ ގު ޖާދީބާ

 ގޮތަށް ހަނިކޮށްަފ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ްށ ލިމިޓެޑްކޮށް އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރެވޭސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަ

 ،ިވއްާޔ ާއއްމު އުސޫަލކަށް ވާންވާނީ ވަނީ ށްގޮތުަގއި އިސްިތޢުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަެވއްޖެ ކަމަ ގަބޫލުކުެރވޭ

 ބަންދުވެއްޖެ ކަމަށް ބެލުން.  ރުޞަތު ފުއިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނައިބު. އަޅުގަނޑު މިހާރު، އަޅުަގނޑު ދެން އައްޑޫ ބަންޑާރަ ޝުކުރިއްޔާ

ްއވަން ުއޅުްއވާއިުރަގއި ކުރަ ުސވާެލއްސުކުންތުން  30 .ެއރުވުމުގެ ކުރީަގއި ދަންނަވާލަން  އާދަމަށް ފުރުޞަތުރޮޒައިނާ

ިއއްޒަތްތެިރ އުުޅްއވާ ުސވާލެއް. އެހެްނވީމާ، ބޮޑަކަށް ސާުފވާނެހެނެްއ ތި ކުރަްއވަން ޑަކަށް ހިެއއްުނވޭ މާއޭަގއި ައޅުގަނ

 30 ނިކޮށް ރަނގަޅު.އްވަވާުލުކރަވަގުތު ަނންގަަވއިގެން ސީދާ ސު މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ުސވާލުކުަރއްާވއިރުަގއި

 އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެރުވި ޖާަގއިގަ އަުޅގަނޑު  އިސުވާުލގަ ،ނުފެއްތެވި ނަަމެވސް. އެހެންނަމަވެސްސިކުންތަށް 

ތެރެއިން އިތުރު ޖާގަ ނުހޯއްދެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ކިބައިން އެދެން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމަށް. ރާގެ ދޫ ދާއިމީއަރުވަނީ އަްއޑޫ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:މީދޫ  އަްއޑޫ

ެއކްެޒކްްޓލީ ކޮން ތާރީޚެއްގަިއކަން  ،ވިދާުޅވެފަިއވާ ޙުުކމް ކޮށްފައިވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އަދި ކުީރގެ  އާިއ،ތޯބޭފުޅެއްހުންނެީވ ޮކންވެލުަނއިުބގެ އޮފީހާ ހަވާރަ ބަންޑާވަގުުތ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ައދި އެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. ؟ސަރުކާރުން މިކަމާ ދޭތެރޭ އެްއވެސް ކަމެއް ނިންމާފަވާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަނއިބު. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްޢަތުއިބްރާހީމް ރިރނީ ޖެނެރަލް އެޓަ

އްޔާ ނަންބަުރ ޤަޟި ޯކޓުގެ  ން މި ވާހަކަދަްއކާ ިސވިލްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެ

1249/CVC/2015 ިވަނަ ދުވަހު.  2016ޖޫން  7 ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިވިލްކޯުޓން ޙުކުމްކުރައްވާފަިއވަނީ ،ްއޔާޤަޟ

  އަުޅގަނޑު އެއާއެީކަގއިައދި ހަމަ. ގައި ހުންނެވީ އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލްމުޤާނައިބުކަުމެގ މަ ރަޑާއޭރުަގއި ބަން

ލަތަށް ދަޢުވާ ލިބުުނ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަިދ އުލެްއގައި ދަ ހާމި މައްސަލައަީކ ެއއްެވސް  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ
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ަގއި މޯލްޑިވްސް ރުމި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯުޓގައި ހިނަގމުންދިޔައި ؛އިތުރަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ އޭގެ

ެއ ފަރާތަކުން ނެތް  ،. އެހެންނަަމވެސްފޮނުވި ޗިޓު ށްކޯޕަރޭޝަނަށް ކޯޓަށް ާހޒިރުުވމަ ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

ުޓގައި ޢަމަލުކުރާ ަގވާއިުދގަިއ ކޯ ،ވަނީއި ކުރަްއވާފަށް ހާޒިރުވެފަެއއް. އެންމެ ފަހުން ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއިރުަގއި ޙުކުމްކޯޓަ

މަ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ޣައިރު ހާޒިުރގަިއ. ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވީވެސް އެފަރާތުން ާލނުކޮށްގެން ޢުއިން އޮންނަ ގޮތުގެ މަތީ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނައިބު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ބަންޑާރަ

 ށް.އަޙްމަދު އުޝާމަ

 

 ެކވުްނ:ައޙްމަދު އުޝާމް ވާހަކަދެއް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ށްްއޗަމަ ްއގެއޮޕީނިއަނެ ޮއތް އިއަުޅގަނޑު ދީފަ އި. ތި ވިދާޅުވީ މި މަްއަސލައިގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނީ ޖެނެރަލްގެ ޓަރއަހަރު ަވންދެން އެހަ ދިއަުޅގަނޑަކީ  ،އޮތީ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ އިބިނާކޮށޭ ފައިސާ ދަްއކާފަ

ުދވަހުެގ މަސް 6އިކޮށްފަ. ވޭތުވެިދޔަ އްަގއި ހުންނާނެ ސޮއެަތއް ސަތޭކަ އޮޕީނިއަނެ   މީހެއް.ގައި މަަސއްކަްތކުރިއޮފީހު

އް މަނިކުާފނު ވަނީ ިރވިުއކުރަްއވާފަ. ހުރި އެކަހަލަ އެތައް ަބއިވަރު އޮޕީނިއަނެ ިއ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ދީފަ 

 .މިލިއަން ޑޮލަރު.. 22 ށްލަތައުޖީ.އެމް.އާރުން ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަމިއްލަފުޅަށް އަމިއްލަފުޅު ދިފާޢުގައި މި މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަމެްއގަިއ  އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އެރުވީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަފުޅެއް ނުެދްއކެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް ވާވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެން

ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ވަރަށް ބަިއވަރު އޮީޕނިއަންތަކެއް މަނިކުފާނު ވަނީ މަސް 6ލަކީ މި ޭވތުވެދިޔަ އަޅުގަނޑުގެ ުސވާ

ސަލަ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ މައް 22ލަތަށް އުދަ ންޖީ.އެމް.އާރު  ،ންމަތީ ގެރިވިުއކުރަްއވާފަ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތު 

އެތަްއ ބަިއވަރު ވަޒީާފގެ . ސީ.ޖީ.ޓީ މައްސަލަ ިރވިުއކުރެްއވި. ދަލުކުރުަމށްފަހު ރިވިއުކުެރްއވިއްބަ ބޭފުޅުންނާ އެ

 ،ނަމަ . މި އޮޕީނިއަންަގއި ގާނޫީނ މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވާމައްސަލަތައް ިރވިުއކުރެްއވި

 ؟ވީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުިޅގެންތޯރިވިުއކުރެްއވިތޯ ނުވަތަ ިރވިުއކުނުރެއް
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ލަްއވާަފ. އާދެ، ބާރަށު ދާއިރާެގ އިވަ މައިކަށް ފިއްތަ ،ތަނަށް  ބެހޭ މައްސަލައެއް ވެސް ނަންަގވަނީ މި ނިޒާމާ

 هللا.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا  ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު

 ސާފުހެން. ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން ގޮތަކަށްވަރަްށ  ހީވަނީ ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސުވާުލ އަޅުގަނޑަ

ވެ ވާތީ  ށްކޮްށ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުން ބޭރުންކުރެވޭ ކަމަކައާއްމު ހަމަ އެއީއެރީ ށްކުރެވެމުންދާތީވެ އަުޅގަނޑު ިހތަ

 . ށް ގެނައީސަމާލުކަމަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި  ން ވަރަށްޟޫޢަށް އަމާުޒކުރެްއވަ އުސުވާލު ވީހާެވސް މިއަުދގެ މަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ކުެރއްވުމަށް ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން.  ށް ދަންނަވަން. އަދި ސީދާ ސުވާލުމެންބަރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:މާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް ލިވި

ކަމަށް މަނިކުފާނު  މައްސަަލއެްއ އުޅޭ އިގަގާޫނނީ ލަފާމި މައްސަލަިއގައި  ،އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ 

ލަފާ ނުކުރެްއވީ ގާނޫނީ ރިިވއު ؟ސަބަބަކާ ގުިޅގެންތޯނުކުެރއްވީ ކޮންނަމަ ރިވިއުވާ  ށްދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަ

 ؟ނުކުެރއްވީތޯމައްސަލައިގެ ާބވަތުން ރިިވއުނޫނީ ހަމަ  ރަނގަޅުވީމަތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ،ގޮތުން  ބޫލުކުރާ ގައް ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ އެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ައޅުގަނުޑ ކަމަކަށް  ގުޅުެމއް އޮތް ، ދެންމެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާކުރެްއވި ސުވާލާ 
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 އެްއވެސް  އިުރގައި ިމއީކީވޭރުމުގެ ުސވާލު ކުރެ ކުރިވިއު މި މައްސަލަިއގަިއ ނުކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ، ބޫލެއް ގަ

ނުވާ ލިބިފައިހާލެއްގައި ަދއުލަތަށް ދަޢުވާ ލިބިފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދަުއލަތަށް ދަޢުވާ 

އްޖަތެއް ފަހުން ވިސްނަންޖެހޭ ގާނޫނީ ޙު ހަވާލުވި މާޤާގޮތުން އަޅުގަނުޑ މަ ބެހޭކުރުުމެގ ކަމަކާ މައްސަލަެއއްަގއި ރިިވއު

 ކަެމއް ވެސް ޮއތް ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ.އަދި ސަބަބުވެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއި  ޝުކުރިއްާޔ ބަންޑާރަ ަނއިބު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަުތ މި

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މް ޝަރީފްމެންބަރު އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ސަރުކާރު  ،ވަނީސާފުކޮްށލަން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ބަންޑާރަ ަނއިބު އަރިހުން ވެސް 

ހިންގާ ރަދުކޮށްގެން ޚަދީގެން  ލަތްތަކުގައި ބަޖެޓުހާސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ގިނަ ބައިވެިރވާ ކުންފުނިތަކަކީ ވެ 

 ކަންމިހާރު އެ ތައްކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަނަކަށް ާވއިރު، އެ ތަންތަުނގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތް

ގެންނަން އިޞްލާޙު ށް ގާނޫނަ ؟ފިަޔވަެޅއްތޯއަޅުްއވާނީ ކޮންކުރުމަށް ކަމުނުދާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ަބންޑާރަ ނައިބު ޙައްލު 

ބޮޑެތި ބޮޑެތި ކޮށް،ރިމަނާޖޫ ަތއް އްލަ ފަރާތްތަކުން ދަުއލަތުގެ ތަފާތު މުއައްސަސާމަެއއާެއކީ އަމިކުަރއްވަންތޯ؟ ހަތުސްގަ

ދާއިރުަގއި އެކަްނ ރަމުންއަ ނަށްއަމިލި  ތައްއެ ،ނެތި ކުރަުމންގޮސްއްދެއް ހަސަރަ ،ހައްދެއް  ،އްލެއް އެްއވެސް ޙަ 

؟ ހަމައެާއއެކީ، ކުރަްއވަންތޯތު ސްގަ  ވަންގެންނަލުޓަކައި ގާނޫނަްށ ބަދަ މަށްކުރުލިިމޓު ،މަށް ޓަަކއިކުރުޙައްލު

އިޞްލާެޙއް  ށްގާނޫނަ ކުރުމަށް ޓަކައިމިހާރު އޮތީ އެކަށީގެންނުވާ ކަަމކަށް ވިދާުޅެވއްޖެ. އެކަން ޙައްލު އިސްތިޢުނާފު

 ސްގެން ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުއްވާނެ ފިަޔވަަޅކީ ކޮަބއިތޯ؟ގެނެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަރިޔާސަތު

ކަން. ބޮޑަށް ސާފު ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލު ގެންނާނީ މި މަޖިލީހުން ބަންޑާރަ ނައިބު. އަޅުގަނޑަްށ ވެސް ވަރަށް

 ދެްއުވމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން.ކުރެްއވި ސުވާލަށް ަޖވާބުއެ އެހެންނަމަވެސް، ބަންޑާރަ ނަިއބު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މް ރިފްޢަތުއިބްރާހީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ކަމެްއ  ދެތިން ވޭ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ސުވާުލގަިއ އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ލިސްޓިކް ހޯގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ގެންދަނީ  ،ލާނަން. ެއއް ކަަމކަށްއިދަންނަވަ
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ބެހޭ ގާނޫނަށް ވެސް ގެންނަ  ައދި އޭގެތެޭރގައި ކުންފުންޏާގޮުތގައި ހުރިހާ ގާނޫނެއް މުރާޖަޢާކުރަމުން. ގެ ެޗއްއެޕްރޯ

ގެންދާނަން. އަދި ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑުެމން ކުރިއަށް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، އިޞްލާޙުތައް 

ެގ އިސްތިޢުނާފު ،ެދވަނަ ކަެމއްެގ ގޮުތގައި  މެ. ވެސް އްތައް ހުށަހަޅާނަން ންތަ ކަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ

ކުރުމުގެ އިސްތިޢުނާފު މަކަށްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގު  ،މައްސަލަިއގައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

 މަިޖލީހުން ވަކި މުއްދަތުތަެކއް ރިބެހޭ ގާނޫުނގައި ާސފުކޮށް މި ިއއްޒަތްތެ ޯކޓުތަކާ ،ގެންނެވީމުއްދަތަށް ބަދަލު

ގޮތުަގއި އިތުރަށް ކަެމއް ކުރެވޭނީ ެވސް ހަމަ މި  ޫބލުކުރާގަވަނިކޮށް. އެހެްނވީމާ، ެއއަށް އަުޅގަނޑު ކަނޑައަޅާަފއި 

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުމެްނބަރު. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

އްދުވާ ފަރާތަކީ ރަކުމް ޙުސިވިލް ކޯޓުން ނެރުްއިވ  ަގއި 2016ޖޫން  7ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، އޭރުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ލަފާދެއްވި ކަމަށް  ކުރަންށް ޢަމަލުކުމަޙު. އެ .އެން.ބީ.ސީއެމް

ބޭފުޅަކު އުފެްއދެވި ކުންފުންޏެއްތޯއޭ؟ ެއ އެމް.ބީ.ސީއަކީ ކޮން ؛އަުޅގަނޑު ުސވާލަކީ . އަށް ވަީނ އެމް.ބީ.ސީ ވިދާޅުވެަފއި

ކޮން  ،ސަރުކާަރކުން ކޮން ،ވަނީޢައްޔަންކުަރްއވާފައި  ކްޓަރާ ޖިންގ ޑިރެ ުޑ މެންބަރުންނާއި މެނޭކުންފުނީގެ ބޯ

ބަންޑާރަ ނައިުބ ނުވި ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ައނެއް ސުވާަލކީ، މި ކުންފުނިން ކޯޓަށް ހާޒިރު ރިއްޔާެއއްތޯ؟ހޫރައީސުލްޖުމް

 ހުންނެވި ނޫނީ އޭރަކު  ،އޭުރގެ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ،ުނވީމާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންވިދާޅުެވއްޖެ. ހާޒިރު

ކުރުވަން ތިބި ފަރާތުން ރިއްޔާގެ ފަރާތުން ެއކަން ޒިންާމދާރުހޫރައީސުލްޖުމްނޫނީ ރިއްޔާެގ ފަރާތުން ހޫރައީސުލްޖުމް

 ޝުކުރިއްޔާ. ނޫންތޯ؟ ، އެޅިތޯ އެކަމާ ުގޅިގެން އެްއވެސް ފިަޔވަޅެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުނެރަލް އެޓަރނީ ޖެ
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ދަންނަވަން އަުޅގަނުޑ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުކރެއްިވ ފުރަތަމަ ސުވާުލގެ ަޖާވބުގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ކާރުން އެްއވެްސ ފާއިުތވެދިޔަ ސަރުއިތުރަށް އަދި އޭގެ .ންވަނީ ރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރުާކރުއެމް.ބީ.ސީ އުފައްދާފައި  ،އޮތީ

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން އޮތް ލިޔެިކޔުންތަކާއި އަދި އޭަގިއ  ؛ޔަވަެޅއް އަުޅްއވާފައި އޮްތތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯފި

ކަމަކަެށްއ ފެންނާކަށް ނެތް ކަމަށް.  ފިަޔވަެޅއް އަޅުްއވާފައި އޮތް ،މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ދަންނަވަން އޮތީ

 ާޔ.ޝުކުރިއް

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 هللا.އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު  ؛މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ކުރުމަށް ލުތިބަްސވުން ބާަފއިާވ އެއްދެމެދު ވެ ބީ.ސީއާއި ިބގާޝުކުރިއްާޔ. މަރުޚަބާ ބަންާޑރަ މަނިކުފާނު. އެމް.އެން.

 ވޭތޯ؟ދީފައިއެން.ބީ.ސީއަށް ލަފާއެްއވެސް ފަރާތަކުން އެމް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ަނއިބު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

އެމް.އެން.ބީ.ސީައްށ  ،ވި ުސވާުލގައި ދަންނަވަްނ އޮތީރި މެންބަރު ކުރެއްރަީއސް. އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ދިން ފަރާތަކީ ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްާތޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރުެގ ގާނޫނީ މަސައްކަތްކުރާ ލޯ ލަފާ .ވަނީދީފައިލަފާ

 މުން. ފާ

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ރުވަނީނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަްނޑާރަ ނައިބު. އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ ބަ

 ސަނީފަށް. هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ؛ހަކައާއި ހަގަކޮށްފި ދީބާޖާގެ ވާބަންޑާރަ ނައިބު ފާ ؛ލަކީއިްއޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބު. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާ `. 

ދޭތެރޭގަިއ  ދެ ކުންފުންޏާ މި  ،ދޭތެރޭަގއި ސީލަިއފާއި ދީބާޖާއާ ،ދާއިރުދެމުން ކުންފުނިތަކަްށ ލާރި މިގޮތުން އެކި 

 ރައްޔިތުންގެ އަތުން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނީ.ކުަރްއވާގުޅޭ ސުވާެލއް  އި އޮތް ސުވާލާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަމެންބަރު، މިއަދު މި  އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރަގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. އް ކައެހުރި ގުޅުމުގެ ވާހަ އިމި ދޭތީގަ ؛ގުޅުން ކުރީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވިދާޅުެވއްެޖ ދީބާޖާއާމި މި ސުވާލު 

މި ދެ  ،ސީލައިފާއި ދީބާޖާއާ ؟ޯތއޭކިހިނެއްވެގެންފެނިެގންދަނީ  ކެއް މައްސަލަތަުކަގއިހާބޮޑު ތަފާތުތައެހެންވީމާ، މި

 އި؟މައްސަލަިއގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

އިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއިވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙަޤީޤަތުގައި ކާށިދޫ ދާތެރި ރަީއސް.  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ގުޅުންހުރި ުސވާލެްއ ގޮުތގަިއ މި ުސވާލު ައޅުގަނަޑކަށް ފާހަަގއެްއ ނުުކރެވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ،  ސުވާލާ

 ނުވޭ.ސާެފއް ކޮންކަމެއް ކަެމއް ވެސް  ،ަމކީސާފުކުރަްއވަން އުޅޭ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދެންބު. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ބަންޑާރަ ނައި

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

 ކުރިްއޔާ.ދޫކޮށްލީ. ޝު ވާތީވެ އަުޅގަނޑުގެ ުސވާލަށް ޖަވާބު ލިބިފައި  ރި ރައީްސ،އިްއޒަތްތެ

 



13 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. ،އަރުވަނީއަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު

 

  އްެކވުން:ކަދެވާހަ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ކުންފުންޏަކަށް ގެ ފަރާތުން މިހާބޮޑު ބަދަލެއް ދައުލަތު ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ސުވާަލކީ

އޮތީ.  އެމް.އެން.ބީ.ސީ ނުވަތަ އެމް.ބީ.ސީ ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހިފައި މި ،ދޭންޖެހިފައި އޮތްއިރު

ބަ ފާހަގަކުެރވޭ.  އެޑަށްމާލެއް އޮްތކަން ައުޅގަނހުކުންފުނިތަކުގެ އި އެ އް ކުރޭ. ދައުލަތުގެ ނޫނީ އެ އް ނުއިސްތިޢުނާފެ

އޮތީ.  އިހުމާލުެވވިފައި މިކަމުަގިއ މިކަން ،ކުރުމާއި ޯކޓަށް ހާޒިރުވުމާކޮންކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ އޭރު މިކަން އިސްތިޢުނާފު

 ތޯ؟ކަން މި މަޖިލީހަށް ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންވީ ޮކން ބޭފުޅުންނެއްއެކަންކަން ކުރަން ިތއްބެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

ޙަޤީޤަތުަގއި  ، ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ަދންނަވަން އޮތީރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުެގ  ،ރުންގެ ބޯޑެއް ޢަްއޔަންުކރެވިމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ިޑރެކްޓަ

 ކުރުމަށް  ،އް ގާނޫުނގަިއާވ ގޮތުެގ މަތީންތަކެ އިލްތިޒާމު ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ،ލަފާގެ މަތީން

ހަުކ މާ، މި ަމއްސަލަިއަގއި ެއ ކުންފުނި ތަމްސީލުުކރުމަށް ޓަކައި ކޯޓަށް މީލާޒިމްކުރެވިަފއިާވ ފަރާތެއް. އެހެންވީ

ޖެހޭނެ ތަެކއް ކުރުމަކީ އެ ކުްނފުނީގެ ފަރާތުން ކުރަންފޮނުވުމާއި އަދި ގާނޫނީ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު. އެހެންވީމާ، ނިންމުންތައް ނިންމާނީ  ނިންމަންޖެހޭކަމެއް. އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން 

ެއކަން ކަމަށް  ،ވިއްޔާ  ކަމުަގއި ަވނީނުކޮށް އޮތްބޯޑުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ 

ވެސް  ށް ފުރިހަމައަށް ކުންފުންޏަށް ޖަވާބުދާރީޓަރުންގެ ގޮުތަގއި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަވާންޖެހޭނެ. އަދި ޑިރެކްޒިންމާދާރު

ގޮުތގަިއ  ގެސަުރކާރުެގ ކުންފުންޏެއް ،ނެބޫލުކުރަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާގަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

އިުދތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާ އެބަހުރި  ،ްއޔާވި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ކުންުފންޏެއް ކަމުގައި ވަނީ

ަގއި މުކުރުރަދުޚަ ުނވޭތޯ ،ވޭތޯބުނާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  ާވއިދުަގއި މާލިްއޔަތު ގަ  ،އްތައް. ަވކިން ޚާއްަޞކޮށްކަންތަ

އުފުލަންޖެހޭނެ. ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ  ގޮތުަގއި ޒިންމާ ބޫުލކުރާ ގަވެސް ަބއްލަވަންޖެހޭނެ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު 

 ފަރާތަކަށް ވާނީ ކުންފުނީގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު. ުޝކުރިްއާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ައޅުގަނޑުމެން ފަ. އެހެންވީމާވަނީ ހަމަވެ ިމނެޓު މިހާރު މި 15ގެ ޝުކުރިއްޔާ ބަްނޑާރަ ނައިބު. އިތުރު ސުވާުލކުރުމު

 ދަންނަވަން.  ބަންޑާރަ ނައިބަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު

ކާށިދޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިުކ  ،ވަނީ ގައި މި 4.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -{4.2}

 ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަުޅގަނޑު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އި ރައްާވ ުސވާލުިއސްމާޢީލާ ކު ޟްއަލްއުސްާތޛް ފަްއޔާ

އަދި ަވޑަިއގަންަނވަން  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޢުތިރާެޟއް ނެތް ބަންޑާރަ ަނިއބު މަޑުކުރެްއވި ނަމަެވސް

ހަމަ މިގޮތަށް  ސްވެ ނަމަވެސް. އަިދ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެންެނވި ،ނަމަ ވާބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަ

ސުވާލު ގެ ން އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރުވެސް ައޅުގަނޑުމެ ޢަމަލުކުރެއްވިަޔސް

 އޮތް ގޮެތއް. ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަ މަކީއްވުނިމެންދެން މަޑުކޮށްލެ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު ވާهللا ރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

  ދުވަހު މި ތާރީޚީ އަށްވަނަ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ 19ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކު މިިނސްޓަރު 

ައޅުގަނޑު ުސާވލުކުރަންޖެހޭތީ މަނިކުފާނަށާއި އަދި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނނަށް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ،ވަަޑއިގެން 

ިއސްމާޢީލްެގ  ޟްފައްޔާ ކުންފުންޏަކީ  ބިގް ކުބާދީ ައރިސްކުރަން. ނިޔާއާއި މުބާރިހުތަމަރުޙަބާއާއި ންބަރުންނަށް މެ

 އްސާދާރުންގެ ތެރޭަގއި މަނިކުފާނު ނުވަތަ މަނިކުފާނުގެ ހި ކުންފުނީގެ  ބިގްއަދި ؟ ލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏެއްތޯޞްމަ

 އްވިލް ކޯޓުން ކުރެުތން ސިވިގޮ ގުޅޭ ކުންފުންޏައާ ބިގް ،އާއި ކު ހިމެނޭތޯއިލާގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ާގތް ރައްޓެއްސަޢާ

އިސްތިޢުނާފްގެ މަުރޙަލާތަކުން ނުނިމެނީސް އެ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި  ގެޙުކުމު

ކުންފުނީެގ  ިބގް ؟ކޮބައިތޯ ކީ ޙަޤީޤަތަުކގެ ވާހަކަތަމުންދާ މަނިުކފާނުގެ ދައުެރއް އޮްތ ކަމަށް ެދކެ ؛އިސްމާޢީލް ޟްފައްޔާ

އެނިގަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ިއއްޒަތްތެރި ކޮށްފަިއވާކަން އްޔަންޢަސަރުކާރުގެ ެއއްެވސް ބޯޑަކަށް  ތު އޮތް މީހަކުލަޙަޞްމަ

 ...ތައްއަޅުގަނޑު މި ުސވާލު މިނިސްޓަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.  9އިސްމާޢީލަށް. މިނިސްޓަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ  ޟްމިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ަފްއޔާ

 

 :ިއސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުން ޟްފައްޔާ ޓްމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަން



15 

 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެވސް މިއީ  ީވމާ، އަޅުގަނޑު ސުވާލުތަަކކަށްއަޅުގަނޑާ ޒާީތކޮށް ކުރެވޭ  ،ހުރީ ޖަވާބުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އަިއސް މި

ވީާހވެސް ގިނައިން މަޢުލޫމާތު ިދނުމަކީ އަުޅގަނޑު ބޭނުންވާ  ،ީތވެވާ  މީހަކަށްމިތާނގައި މަަސއްކަތްކޮށްަފިއ ހުރި

 ން ައޅުގަނުޑ ޖަވާުބދާރީވާންޖެހޭ ސުވާލެްއ ނޫންޮއންނަ ގޮތު އިގެ ަގާވއިދުގަ ހުވާތީ. އެހެންނަމަވެްސ، މަޖިލީ ކަމަކަށް

ެތއް ނޫން މި މަސައްކަތަކީ.  މަސައްކަގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއާ . އަުޅގަނޑުވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ކަމަށް

ލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏެއް ެއއީ. ޞްއަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ބިުގކޮށް މަ އި ކިޔާ ކުންފުންޏެްއގަ ނަސް އިމޭޖު ގްރޫޕު އާދެ! ބިޒް

ަރ މަތެރިންތަކަކާ އެއްކޮށް އުފައްދަިއގެން ވަރަށް ބުހުގާްތ ރަވަރަށް   އަުޅގަނުޑގެ އިއަުޅގަނޑާ ވަނަ އަހަރު  2002

ވަނަ އަހަުރގައި ގެެނވުނު ބަޣާވާތަށްފަހު  2012ގެންދަުމން އައި ކުންފުންޏެއް އެ ކުްނފުންޏަކީ. މަސައްކަތުން ކުިރއަށް

ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނޑު މި  2014 ،ގޮސްއެ ކުންފުންޏަށް އެކި ގޮްތގޮުތން ކުރެވުނު ކުެރވުނު ގޯނާަތއް އިތުުރވަމުން

ކުރެވުނު ބޭރުން އިޞްލާޙަށް އަދި މިތަނުން  ،ާކއިމިތާ ކުރެވުނު މަަސއްކަތަ އިގަ ގެ މެންބަރަކަށް ހުރެ އޭރުހުމަޖިލީ

ދެން ތިބި  ،ފެށީމާ ލިބިެގންދާން ެގއްލުންތައް އަގުނުކުރެޭވވަުރެގ ބޮޑެތިއެ ުކންފުންޏަށް  ގެ ތެރެއިންމަސައްކަތު 

ލަން ނުވަތަ ކުންފުނި ބަންދުކުރަން. ައރިހުން އެދުނީ ސިޔާސީ ކަންކަން އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްނޑުގެ އަޅުގައްސާދާރުން ހި

 އިވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން އުފައްދަ ޓަކައި އަުޅަގނޑުގެވަނަ އަހަުރ އެ ސަބަބަށް 2015އާދެ! 

އިތުރަްށ  ،ލިބޭނީ އްފުރުޞަތެ ޏަށްައޅުގަނުޑ ނިންމީ އެ ކުންފުން ،ވާތީވެ  ގެންގޮސްަފއިވާ ކުންފުންޏަކަށްކުރިއަށް 

މަހުގައި އަުޅގަނޑު ވާނީ ެއ  ޗްވަނަ އަހަރުގެ މާރި 2015، ަވކިވީމަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ މުންކަލިބޭނީ އަޅުގަނޑު އެ

ެއ އަުޅގަނަޑކީ  މި ޙުކުމެއް އަިއއިރުަގއިއްސާދާރުކަމާިއ އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑން ވަކިވެފަ. ހި ގެކުންފުނީ

އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ހަަމ  ؛ނަ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއިލަޙަތެއް އޮތް މީހެއް ނޫން. އަދި ދެވަޞްެއްއވެސް މަ އިކުންފުނީގަ

ކުޑައިރު އެްއކޮށް އުޅެބޮުޑިވ މީހުންނާ އެކީ އުފެއްދުުނ  ،މަތްތެރިން ތިބި ކުންފުންޏެއް މިއީ. އެކުވެރި ހުވަރަށް ގާތް ރަ

ނީގަިއ ކުންފު ވެސް އެ އެއްަބޑުެއއްބަފާ މީހުން ،ވެސް ޏަކީ. އަދި އަޅުގަނުޑގެ ތިމާގެ މީހުން ކުންފުންޏެއް އެ ކުން

ކަމެއް.  ތައް އޮތީ ކިހިނެއްސާ އްހިވޭ. މިއަދު އަުޅގަނަޑކަށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ ިމހާރު އެ ކުންފުނީގެ ސާއްހި

 މިއަދުްއސާ އެ ކުންފުނީގައި ހިގެ އެއް ފާ ބޭބޭއެއްބަުޑެއއްބަގެ އަުޅގަނޑު  ،އެކަމަުކ، ޔަޤީންކަމާއެކު ދަްނނަވަން އެނގޭ

ނަ ުސވާލުަގއި އަޅުގަނޑުގެ ެއއްވެްސ ނުފޫޒެްއ ަސރުކާރުގެ ަމއްަޗކަށެއް އަިދ ތިންވައާދެ! އެބައޮްތކަން. ވެސް 

ލާނަްނ އިދަންނަވަ ދޫކުރާކަށެއް ނުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، ެވސް އެ ފައިސާ  ހަިއސިއްޔަތުންމިނިސްޓަރުގެ އިކޮނޮމިކު 

 10ިރއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ . އަުޅގަނޑުމެން ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގައި މަސައްކަތްކުއްއަޅުގަނޑު ވާހަަކއެ 

ޭއގެ ިއތުރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް  ،ހުރި އަނިޔާތަާކއި އި އްމު ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައާ ކަށް އަހަރު ތެރޭަގއި ވަރަ

ިރއިރުަގއި އޭރުގެ ސަުރާކރުން ދިން ގެއްލުންތައް އަުޅަގނޑުމެން ވަޒަންކު އި،އް ފުނުޑފުނޑުކޮށްލަނިސްބަތްވާ ިވޔަފާރިތަ

، އޮތީ. އެހެްނވީމާ އިނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮަލރުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވިފައަލިބިދެ 
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ކުން ޔަ ކީ ސަުރކާރަށް ައއިސްދާނެ ބޮޑު ބުރައެ ނުފޫޒަ ،ނަމައަޅުގަނޑުގެ ނުޫފޒެއް މިކަުމގައި އޮތް ކަމަށް ވާ

ސަރުކާުރގެ ތެޭރގައި މިހެން ހުރި ހުިރހާ މައްސަލަތަކެްއ ދައުލަތަށް  ،ަވކާލާތުކުރިންސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު 

ކަމަށް   ނުފޫޒުހަމަޖެއްސުމަށް. އެއީ ގޮތަކަށް ވާހަކަަދްއކަިއގެން ޢަދްލުވެރި ގޮަތކަށް ނިންމޭނެ އިންތިޒާމެއް ބުރަނުވާނޭ

 ބިގް ،ދެން ކުރައްވާފައި އޮތް ސުވާަލކީ ،ދެން އޮތީ ދެ!އާ އަޅުގަނޑުގެ ނުފޫޒު ަވރަށް ބޮޑަށް އެކަމުގައި އޮތް. ވަންޏާ

އެ ކުންފުނީެގ  ގްރޫޕު ައސްލުގައި އިނގޭތޯ. ބިޒްނަްސ އިމޭޖު ކީކިޔާ ކުންފުންޏެއް ނޫން އެއީ އާދެ! ިބގް ؛ކުންފުނީގެ

 ، ނޫންތޯ.ތޯނަމަކީ. އެ ކުންފުނީގެ އެްއެވސް ޑިރެކްޓަރަކު ނޫނީ ހިްއސާދާރަކު ސަރުކާުރގެ ެއއްެވސް ބޯޑެްއގަިއވޭ

ތަކެއް ހަމަ މަޓުއިންޓްހުިރހާ އެޕޮ ގެސަުރކާރު، އަޅުގަނޑަކަެށއް ނޭނގޭ. އަުޅގަނޑު ސަރުކާުރގެ ވަޒީަރކަްށ ހުއްޓަސް

ފަރާތްތަކަްށ  ބައެއްވެސް.  ތައް ދެނީކީ ވެސް އަުޅގަނަޑކަްށ ނޭނގޭ. އަޅުގަނޑެއް ނޫން އެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުއެްއގޮތަކަށް 

 ،މެއްަގއިޤާއަުޅގަނަޑށް އެނގިފަިއވާ ގޮުތގައި ެއފަދަ އެއްވެސް މަވެސް ޮއވޭ.  އިއޮިޅފަ އެކަންއެއްަބއި ފަހަރު 

އެއްކޮށް ދަންނަވާކަްށ  ްނކަމާޤީމިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ޔަ ށްއަުޅގަނޑަ ،ެއހެންނަމަވެސްފައެއްުނވޭ. ހިމެނި ބޯޑެްއގައި

ދެކެވެނީ.  ނަވާލަން ބޭނުން. ޒާތީ ވާހަކަތަކެްއގެ ވާހަކަ މިއެ ވާހަކަެއއް ނޭނގޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ އިތުރަށް އެއްޗެއް ދަން

 ބިޒްނަސް އިމޭޖު  ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ .. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންބެހޭ ވާހަކަތަެކއް ނޫން އަޅުގަނޑުގެ މަަސއްކަތާ

 ންފުންޏަކާ.ސީ ކިޔާ ކުއެމް.ެއން.ބީ ،ތުން އަުޅގަނޑު ހުރިއިރުަގއިގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެްކޓަރެއްގެ ހައިިސއްޔަގްރޫޕު

އަުޅަގނޑުމެން ކުރި މަސަްއކަތެއް. އެްއކޮށް ައޅުގަނޑުމެން މަަސއްކަތެްއ ހަވާުލވިއިުރގަިއ ެއީއ އޯޕަން ބިޑް ކޮށްގެްނ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޣާވާތާ  2012މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަކު.  20އޭރުަގއި ެއ ކުންފުންޏަށް ރެެވނިއުގެ ގޮުތގައި ލިބެނީ 

އަުޅގަނޑުމެން އޮންނާނީ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެ ެރވެިނއު  60ުޑމެން ކުރި މަސައްކަތުން އިރު އަުޅގަނހިސާބަށް ދިޔަ

ލާފައެއް އިއެގްރިމަންޓް އުވަ އެ ސީދާ އަޅުގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތުން އިނގޭޯތ. އަދި އަދަށްދާން ވެސް ޮގއްސަ. ގެން

 ،ިތޒާމުތަކާއި ލްއި ،ޒިންމާތަކާއިއެމް.އެން.ބީ.ީސގެ ހުރިހާ  ފާސްކުރީއެމް.ބީ.ސީގެ ާގނޫނު މި މަޖިލީހުން ވެސް ނުވޭ. 

ގޮތަށް. އަދި ޭއގެފަހުން ެއ ގާނޫނު އެހެން ގާނޫނަކަްށ  އަށް ބަދަލުވާ އެމް.ބީ.ސީ ރިހާ ެއްއޗެއް ތަާކއި ހުކޮންޓްރެކްޓު

ދެން ދާންއަދަށްަނމަވެސް އަދި ގޮތަށް. އެހެން ޕީ.ެއސް.އެމް ިކޔާ ުކންފުންޏަކަށް އެ ހުރިހާ އެްއަޗކަށް ބަދަލުވާ ،ބަދަލުވީ

 ކުރި ވީ ހަދަން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ،ޖަވާބު ހޯދަންކްޓަރަކަްށ ހުރިއިރުަގިއ ވެސް އަުޅގަނޑު އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެ 

ޖަވާބެއް ވެސް ނުދޭ. އެ ބާތިލެއް ވެްސ ނުކުރޭ. އޭުރގަިއ ކަންކަްނ ވެސް  ދެންއަދި ައދަށްދާންއެްއވެސް ުސވާލަކަށް 

އޭރުަގއި އޮްތ  ،ގޮތަކަށް  ބޭނުން ޓީ.ވިްތ އިމްޕިއުނި ،ިކޔާ ަނމަދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެން އިނގިޭރސި ބަހުން ހިނގަމުން

އްޔާ ބޭނުްނގޮތަކަށް ކަންކަްނ ކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ބޭނުންެވއްޖެ  .ސަރުކާރު ބޭނުން ގޮަތކަށް ަޖވާބުދީފައި ހުރީ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. .އީައކީ މިއޮތް ވާހަކަދަންނަާވލަން އަޅުގަނޑު މިކަމުަގއި 
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. މި މަޖިލީހުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ިއއްޒަތްތެިރ 

 ގޮތުން މި  ގުޅޭ ކަމަކާ މަނިކުފާނުެގ ޒާތީ ،ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ސާފު މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު

ރީ، މި މަޖިލީހުގައި ވެަވޑަިއގަންނަާވކަށް މަނިކުފާނު ެއއަށް ޖަވާބުދާޤީޤަތުގައި ޙަތަނުގައި މި ސުވާުލކުރެވުނީ. 

އި ގާނޫނުަގއި ޔާނޫނުއަސާސީގަ ޤާމަލުކުރައްވަްނވީ ގޮތްަތއް ޢަުސވާލުކުރުމުަގއި  . މިއީ ވަޒީރުންނާޖެހިވަޑަެއއްނުގަންަނވާ

އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، އޮތް އިނގެން.  ބަހުން އެބަޙަރީސަސާފުކޮށް، ރަށް އިދުަގއި ވަ ހުގެ ގަވާ އަދި މަޖިލީ

ންނަވަން. ދަ ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއެހެންނަމަވެސް މިތަނަށް ވަޑައިގެން ުސާވލަށް ޖަވާބު ؛މިނިސްޓަރަށް

 .މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް ދާިއރާގެ ކަނޑިތީމުފެށުނީ.  މިނެޓުގެ ަވގުތު 15މިހާރު އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ 

 ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ގޮނޑި ކަށަވަުރކަމާ ،އަުރވަން ށްންކޮޤީއަުޅގަނުޑ ޔަ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 .މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫއެީކގައި މަޖިލީހުގައި އެކުެލިވެގންވާކަން. 

ި

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫކުޅުކެނދި

ސުވާލުކުރަން އޮންނަ  ަވޒީުރންނާ ދަށުން ކުރާ ގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެައޅުގަނޑު ގަބޫލު، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މިނިސްޓަރު ގެ ަހއިސިްއޔަތުން ކުެރވޭ ުސާވލަކަށް ނޫން ސުވާަލކަށް ޖަވާބުދާރީވާންފުރުޞަތެއްަގއި ވަޒީރު 

 އެއީ ަގވާއިދާ  ނެ ފުރުޞަެތއް ނޫން އެީއކީދެވިގެްނވާ ށްިވޔަސް، މި މަޖިލީހަ ށްކަމަ ވި ވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅު

ކަންކަމަީކ  މި ؛އެއަްށ ޖަވާބުދާރީވުމާ ،ގޮތުން މި މަޖިލީހުަގއި ުސވާލުކުރުމާއި  ުގޅޭ ތީ ކަަމކާޒާ، ޚިލާފު ފުރުޞަތެއް

 .ުތގައިކުރާ ގޮއަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮުތގައި ަވޒީރަށް ވަަޑއިަގންނަވާ ދެކެ  ަވޒީރު ،ވަަޑިއގެން އެ އިންނެވީވަޒީރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ؛ރުން ކަަށވަޤީއެީކގަިއ. ައުޅގަނޑަށް ޔަ ސާބިތުކަމާގެންެނވޭނެތީެވ، ެވވަަޑއިދިފާޢުވެކަްނކަމުގަިއ ވަރަށް ރަނަގޅަށް 

 މަހިބަދޫެދއްވާނެ. އްވައިއް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ފިލުނެހިތުގަިއވާ ހުރިހާ ގިލަތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ،ވަޒީރު 

 .ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ން ހާލައައަުޅގަނޑު ަވޒީރު ަކއިރިން، ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވަމުންދާތީ އާދެ! އީސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ހަމަ ތި ކުންފުންޏަށް ލިބެން ކުރަްއވަންތޯ ކުުމގެ ައދަދަކީ ގަބޫލުފުޅުޙުގްރޫޕަށް ކޮށްފައިވާ  ބިޒްނަސް އިމޭޖު، ބޭނުންވަނީ

 ...ކުންފުްނޏަށްއެ ތޯ؟ އަދި މިހާރު ކިހާ ފައިސާެއއް ދެއްޙައްޤު އަދަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅޭ ސުވާެލއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަކަށް ތިޔަ ުސވާލަކީ މިއަދުގެ މި މައުޟޫޢާ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފިން. އިްއޒަތްތެިރ  ވެސް ެދވޭކަެށއް ނެތް. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ވިސްނައިފިން، ވަރަށް ބަލައި އިވެސް ހަދައެްއގޮތަކަށް 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ މި ދެވޭކަށެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އިދަ، އަުޅގަނޑަކަށް ިތަޔހެން ހަމެންބަރު

 .ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 މި ުސވާލުކުރެވެނީ... ވަީޒރު. ވަޒީރާ މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  !އިނގޭތޯ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑުކޮށްލައްަވއްޗޭ

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ،ވޭ އެބަ ނަންގަވާފައި

 

 ލަ(މައްސަ )ނިޒާމީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ުސާވލުތައް ވެސް ވާނީ ެއގޮތަށް ކުރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ތަންނުދޭ ކަމެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

ދަންނަވަން. ން އެދުމަށް އެދި ވިސްނަާވވަަޑއިގަތު  މިކަމާ ސްބައްޓަންެވގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ،ނޫންތޯ

 .ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަނީ ވަރަްށ ވިސްނަިއގެން. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ކުރިއަށް މި

 ށް.ޖާބިރަهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ށިދޫ ދާއިރާގެކާއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 މަނިކުފާނު ދެންމެ ތި ކަނަޑއެޅުްއވީ ޒާތީ  ،ނުކުރަނީއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ަގބޫލު

 ހާޒިރު ތި ކުރެއްވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  މަނިކުފާނު  މަޖިލީހަށް މި ކަމެއްަގއި ދައުލަތުގެ މިނިސްަޓރަކު 

އެީކަގއި  ތަނަށް އަިއއްސަ. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ތިބީ ޒިންމާދާރުކަމާ ާރކަށް ނޫން މިމި ތިބީ މީސްމީހުންގެ ޒާތީ ސުވާލުކު

ެލއްވުމަށް އަުޅގަނޑު އިހުރި ދާއިރާއަކުން ުސވާލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން މިކަން ުހއްޓަގުޅުން އެ މިނިސްޓަރަކާ

 އިލްތިމާސްކުރަން. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަނިކުފާނަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރަ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާިއރާގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު، 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ެގ ގްރޫޕު  މަނިކުފާނަކީ ބިޒްނަސް އިމޭޖުތިމަން ،ިވދާޅުވެއްޖެފުކޮށް މިކް މިނިސްޓަރު ދެންމެ ވަރަށް ސާއާދެ! ިއކޮނޮ

 ،މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު މި އަހަނީ ،. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާުލގެ ޖަާވބުގައި ވަރަށް އިސް ބޭފުެޅއް ކަމަށް

މަނިކުފާނުެގ  އިކުރުުމގަދޫކުްނފުންޏަށް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ެއްއވެސް ފައިާސއެއް  ގްރޫޕު ނަސް އިމޭޖުބިޒް

 އޯޑަެރއް ދިޔަތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި، ިއއްޒަތްތެރި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

ސުވާލުކުަރއްާވީނ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ؛މެންބަރު ސުވާލުކުރަްއވާނީ

 ގުޅުން ހުރި ސުވާލެްއގެ ބަސްަތއް އެކަނި.  މިއަދުގެ ުސވާލާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 ...ުސވާުލގައިކުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 
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  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްޒަތްެތރި، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ، 

ގެ އެަފދަ ސުވާެލއް ނެތުން ެއީއ އަުޅގަނަޑކަށް މިކަމުަގއި އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.ޚައިތަމަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު މަްއޗަންގޮޅީއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ވަރަށް އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑުެގ ުސވާލަކީ ނުހަަމ ގޮުތގައި ާރއްޖޭގަ 

 ބޮޑަށް މަްއޗަށް ެވސް ވަނީ ވަރަށް  ބައިވަރު ބިދޭސީން އެބަ އުޅެެމންދޭ. އަދި ިވޔަފާރިވެރިންނަްށ ބިދޭސީންގެ ޑިމާންޑު 

 . އަދި މިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ކޮބައިތޯއޭ ތި މިނިސްޓްރީެގ ސޮލިއުޝަނަކީ؟ ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ގޮއްސަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެސް އް ތި ސުވާުލ މިނިސްޓަރަށް ކުރިމަތިކުރެޭވކަށް، ތިަޔ ސުވާލެ  .ތެރި މެންބަރު، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުޒަތްއިއް 

ޤީޤަތަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ނަިއފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި ޙައަޅުގަނޑަކަެށއް ނެތް. 

ބެހޭ މައްސަލައަށް  ނިޒާމާގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ،ރުރި މެންބައްޒަތްތެއި އެއީ  .ދާ އުނަދގޫމިކަމުގައި ވެގެން

ނިޒާމީ ނުކުތާ އެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އި ،ބަހެއް ބުނެފައި މިތަނުަގއި ައދި އަޅުގަނޑު .އަޅުގަނޑަށް އެނބުރެވޭނެ

 މި ްއޒަތްތެރި އިކާ ުހއްޓާ ނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ަދއްކަަދއްއަރުވާއަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރުމަށް ފުރުޞަތު

ޚްާލޤެއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަނުޑ ރިވެތި އަ ،ބުއްދިވެިރކަމެއް ެވސް ނޫން. ރަނގަޅު ތަނުގައި ވާހަކަދެއްެކވުން ެއީއކީ

ިއކޮނޮމިކް ަތނަށް ޙަޤީޤަތުގައި  އްޒަތްތެރި މެންަބރު ފާހަގަކޮށްދެއްަވއިފިއޭ މިއި ަނއިފަރު ދާއިރާގެ  ،ދެންނެވި ވާހަކަައކީ

ތަނަކަށް  . ހާޒިރުކުރާ ފަދަ ސުވާލެއް ވެސް މިއޭޖެހެ ވެސް ނުެވސްވަޒީރު ހާޒިުރުކރާކަށް އެްއގޮތަކަށް  ،ޓަރުސްމިނި

ލަފުޅަށް ވަަޑއިގެންެނވީ. އެހެންވީމާ، އަމިއް ފައެއް ނުވޭ. އަދި މިނިސްޓަރު އަރިހުގައި ދެންނެވީާމ މިނިސްޓަރުލިބި

 ގެ ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް.މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި މަހިބަދޫ ދާިއރާގެ އަރުވަނީ ދެން މި ފުރުޞަތު އިއަޅުގަނޑު މީގަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ލާޒިމްކުރާ ހާލަތްތަކުެގ  ޖަވާބު ދިުނމަށް އިވަނަ މާއްާދގަ  65ގެ ަގާވއިދުގެ ހުއްޒަތްތެރ ރަީއސް. މަޖިލީއި ޝުކުރިއްާޔ 

ތީ ތާިއ އަދި މިނިސްޓަރުންގެ ޒާޙަލަޞްއޮންނަނީ ުސވާލުކުރާ ެމންބަރުންގެ ޒާތީ މަ މި އެ ާމއްދާގެ )ށ( ަގއި ،އިންތެރެ
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މިއާ ުގޅޭ ެއއްވެްސ ސުވާެލއް މިތާނަގިއ  ރުމިހާ ނުފެނޭ މި ުސވާލާ ގުިޅގެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަކަށް ؛ތުޙަލަޞްމަ

ުގޅޭ  ނިސްޓަރުގެ ޒާތީ މައްސަލަަތކާމި ސުވާލަކީ ވެސް ޭއގެ ޒާުތަގއި މި ،ދެން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެެހން މިދެންނެވީ

ގޮތުން ކުރާ  ގްރޫޕާ ބެހޭ ބިޒްނަސް ިއމޭޖު ވެސް ދާނީއްޔާ ދެންުސވާލެއް ވެއްޖެ ޒާތީ މައްސަަލއަާކ ގުޅޭ ސުވާލެއް. 

 ަކމަކަށް އަޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ ވެސް ވާނީ ޒާތީ ސުވާލެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ކުރިއަށް އަދި ގެންދެވޭނެ އްކޮންމެ ސުވާލެ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އްޒަތްެތރި މެންބަރު ތިޔަ ނަންގަވާ އި. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ބަލައިގަންނަން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިޝުކުރިއްޔާ 

ވެލެއްވާ ކަންތައް. މިހާރު ދެން ބޮޑުންބަރު ތި ކަންްއަޒތްތެރި މެއި އަދި ައޅުގަނަޑށް ވެސް އެބަ ވިސްނޭ  .ނިޒާމީ ނުކުތާ

މެންބަުރ އްޒަތްތެރި އި ތިނަދޫ ދެކުުނ ދާއިރާެގ  ،އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނުޑ މި އަުރވަނީ .ފުރުޞަތު ފަުހގެ އޮތީ އެންމެ

 .މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ދޫކާށިށް. ސަނީފަهللا ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ރު ޢަބްދުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަކާށި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ،ނޫނުއަާސސީަގޔާއި ާޔއި، ޤާަގވާިއދުގަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިހުގެްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އި

ގުޅުންހުިރ ސީދާ  ސުވާުލކުރީމާ އެ ވަޒީރާ  މެންބަރު ާދއިރާގެ  ދޫކާށި ؛އަުޅގަނޑު ަވޒީރަކާ ،ދަށުން އެަކއުންޓަބިލިޓީގެ

ކުރަނީ. އެއީ އޮތްތޯ މި ސުވާލުގެ އިންވޯލްމެންޓެއް ުގޅުންހުރި ކަމެއްގައިތާ ަވޒީރު  ވަޒީރާ ،ވާއިރު  މަކަށްކަ

އެ ސުވާލަކީ ޒަީތ  ،ދެްއވަންވީ ކޮން މާއްާދއަކުންތޯ ރައީސް ވިދާުޅވެ ގަާވއިދުގެ މި މަޖިލީހުގެ އިނޫނުއަސާސީއާ ޤާ

ަފއި ރިފަރކޮށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް މިތާ  ެގންވަަޑއިއޮޅި  އަށްއެ ބޭފުޅާ ިއ،ހަމަޖައްސަ ށްސުވާލެއް ގޮތަ

 ...ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ގަާވއިދުއި. އޭޖަވާބުދާރީވާން ބޭުނންވެއަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

؛ އަުރވާނަންސާފުކޮށް މެންބަރު ތިަޔ ނެންގެވީ ިނޒާމީ ނުކުތާ ައޅުގަނޑު ްއޒަތްތެރިއި .އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި އާދެ! 

ހެންވެސް މަޤާމެއްަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެވަޒީރުްނގެ ވަނަ ާމއްދާަގއި  98ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ގުޅޭ  ިލއްޔަތުތަކާއޫއެ މީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާޔާއި މަސް ،ހުރި މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށާއި

 ންތަކަށް ތެދުބަހުން ޖަވާބުދިނުކުެރވޭ ުސވާލު އެ މީހަކާ ،މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ގޮެތްއގެ މަތީންތުންެގ ަރއްޔި ،ގޮތުން

ބަސްތައް. އެ މީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި  މިދެންނެވިއޮންނަނީ  ނޫނުއަސާސީގައި މިޤާއޮންނަނީ.  މި
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ެގ އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ،ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު މި އެރުވީ ން މިއެކަން ކުރާ ގޮތުން އެ މީހަކު ގުޅޭ ލިއްޔަތުަތކާއޫމަސް

 .ށްމެންބަރަ އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ތިނަދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު ދެން  .ވާބުތާގެ ޖަބެހޭ ނުކު ނިޒާމާ

 ިސކުންތުގެ ފުރުޞަތެއް.  30އެ ބޭފުޅާއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުދޭ ޓަކައި މިފަދަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ތަންކަންތައްަތއް ހިންގުމަށް ލަިއ،ހުގެ ކަންތައް ބޭކާރުކޮށްމަޖިލީ .هللاِ  بِْسمِ 

 ،އްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުއިގެންދިއުމަީކ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އާދެ! މައްސަލަތައް މަޖިލީހަށް ވައްދައިގެން ކުރިއަށް 

ރުފިޔާ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ހަނދާންހުރީ ޔޮޓް  ންއަމިލި 88 ލިބެންޖެހޭ ށްތަވާަލކީ ދަުއލައަޅުގަނޑުެގ ސު

 ...ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ކުަރއްަވމުން ޓްއަރސްއިން. އެ ލާރި ހޯދުމުގެ ކޮން މަސަްއކަތްތަކެއްތޯ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެން ކުންފުންޏެއްެގ ނަން  ،އެެހން ކުންފުންޏެއްގެ ވާހަކަ  ،ބަރުްއޒަތްތެރި މެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި އާދެ! 

އެރުވޭނެ ސުވާެލއް ކަމަކަށް. އަުޅގަނޑު ދެން އެއީ އަުޅގަނޑަކަށް ނުެފނޭ ފުރުޞަތު.  ވިދާުޅވެްއޖެއަނެްއކާ އިމިތާނގަ

 ަމށް. ނިސްޓަރަށް މިނިސްޓަރުގެ ބަސްފުޅު ވިދާުޅވެދެްއވުއްަޒތްތެރި މިއި  ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ިއސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟްފައްޔާ ޓްމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަން

ްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނުޑ ކުރިން ދެންނެވި ެއއްެޗއް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ކާށިދޫގެ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ،މަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވީތު އޮތް ކަޙަލަޞްނުޑގެ މަގަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ައޅުނުގެންނެވީ ކަމަްށ އަފަހުމްވެވަަޑއި

ވެސް އިތުރު ަބއިވަުރ  އަޅުގަނޑު ަކއިވެިނކުރުމުގެ ުކރިން ގެ. އަޅުގަނޑު ށްޗް މަހާ ހިސާބަރިވަނަ އަހަރުގެ މާ 2015

މުެގ ކަކުެރވޭތޯ ވެްސ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީކީ އަުޅގަނުޑގެ މިހާރު އެތަކެއް ކަިއވެނި

 ން. ތު އޮތް ކަމެއް ކަމަްށ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަދެޙަލަޞްމަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ކަިއވެނިފުޅަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އި އަދި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި  ކުިރއްާޔ ިއނގޭތޯވަރާށް ބޮޑަށް ޝު

މިނެޓުގެ  15އޭގެ  .ކުރުުމގެ މަސައްކަތް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނިމުނީސުވާލު ންނާއާދެ! ވަޒީރު !މަރުޙަބާ

 އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް  ؛މިކް މިނިސްޓަރަްށ ވެސްއިކޮނޮ ،ބަށް ެވސްއިވަގުތު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަވެއްޖެ. ބަންޑާރަ ނަ
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ދެން އިތުރަށް މިތާ ތި ދެ ބޭފުޅުން ކަށް ނުވިސްނޭ ޑަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައޅުގަނވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން 

ްއޒަތްތެރި ވަޒީރުންަނށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ އިެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، ތިއްބަވަން ވަިކ ބޭނުން

ިދަންނަވަން. 

 

 ކަންކަން ޒުން ހުށަހަޅާ މޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ  .6

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި އެނބުރެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ  ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.ާޔ އި ކުރިއްޝު

ޖެހިފައި މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިއަދު  ،މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް. މިއަދު މަޖިލީހުގެ މޭޒުން ހުށަހަޅަން އޮތީ

މި ރައްޔިތުންގެ  ،ިގަވޑަިއގަްނނަވާނެނއެ .އްސަލަެއއްދިފަިއވާ މަގޮތުން އުފެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމާ ގުޅޭ

ވަަނ  4އަސާސީގެ ނޫނުޤާވެހިރާްއޖޭގެ ދިމަޖިލިސް.  ގޭގެކުރާ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަވކީލުން ތަމްސީލު

ވެސް އަދި ތާއަބަށް  ން ައންނަނީބާރުތައް ފެށިގެ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއންމެހަ ،ން ބުނަނީމާއްދާ ވަރަށް ސަރީޙަ އިބާރާތު 

އެ ރަްއޔިތުންގެ ވަކީލުްނގެ ގޮުތގަިއ  ،ތިއްަބވަނީ ތަނުގައި ތިޔަ ދެމިއޮންނަނީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއގައި ކަމަށް. މި

ގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަތުމަށް އެހެން އެްއވެސް މަޖިލީހު ވެސް އަދި މި ތިޔަ ބޭފުޅުން. މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ އަަރއިގަެނވެީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ  ،ކުރަނީ ނަމަމަސަްއކަތް  އައްސަާސއަކުންމު

ޕްރީމް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސު ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަައކީ މީދުތަކަށް. ިމއަދު މިއްޔިތުންެގ އު އްބާރުތަކަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަ 

 ،ތުން ގޮ ވިދާޅުވުންަތކާ ުގޅޭވިދާުޅވާ  ކަމަށް އެ ނުބުނެވޭނެބަސް  ،ކަމަށް ރެވޭނެކޯޓުން މި މަޖިލީހަށް މަސައްކަތް ނުކު

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ސްހުގޮތުން ބަ އެ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ،ފެނި އަޅުގަނޑަށްއެއީ މައްސަަލއެްއގެ ގޮުތަގިއ 

ދާ މެން ޢަމަލުކުރަމުންއަޅުގަނޑުމިހާރު  ،އަސާސީ އުފެދިގެން އައި ގޮތާއި ނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ މައްސަލަެއއް. 

މީދާއި ެއ އްދިވެހި ަރއްޔިތުން ކުރި އު އަސާސީންނޫނުޤާއެ  ،ޭއގެ ސަބަބުތަާކއި ،ގޮތާއި  އަސާސީ އުފެދިގެން އައި ނޫނުޤާ

ެނގިފަިއވާ ޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ހަދާނުގައި ބިންވަޅުއަސާސީަގއި ލިޔެވިަފއި ހުރި ބަސްތަކަކީ އަޅުގަނނޫނުޤާ

 ،އިުރގަިއ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ދެެކވުނު ގޮތްަތއްެލވުނުއިައސާސީ އެުކލަވަނޫނުޤާ ،ކޮށްޞަ ވަކިން ާޚއް ސްތަކެއް. އަދިބަ

 ،ވިބަހުން ބަހަށް ލިޔެ ،ރަށްއަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަރުޝީުފގައި ައކުރުން ައކު

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ާބރުތަކަކީ ކޮަބއިކަެމއް. އަިދ  ބޭފުޅަކަްށ އޮޅުެމއް ާނރާ ރަކުެރވިފަިއ އެބަހުރި. އެްއވެސްރައްކާ

ވެސް.  ވެސް. އަދި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާަތކުން ކުރަްނޖެހެނީ ކޮންކަމެއްކަން ފަނޑިޔާރު ގޭގެ ބާރުތަަކކީ ޮކބައިކަން

ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ގޮތުްނ ބަހުސް އްސަލާއާ ގުޅޭލަނީ މިދެންނެވި މައިޅުވަހުސްގެ ުފރުޞަތު މި ހުބަޅުގަނޑު މިއަދު އަ
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ޕްރީމް ކޯޓުްނ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ސު ،އެދޭނަންމު އަރިހުްނ ޢާއްލުމުގެ ކުރީަގއި އަމީންއިފުރުޞަތު ހުޅުވަ މި

 ދެްއވުން އެދެން. މު އިްއވާލަޢާއްންވާ ައމުރު އަމީނިސްބަތްކޮށް ނެރުއްވާަފއި

 

 ން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވު

އިމުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާފު ޞާޕްރީމް ކޯުޓގެ ކޯުޓ އަމުރު. ޢަދުލުއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ކުރުމުެގ އިމުޤާފު ޞާއިންއަދި ޢަދުލު ،ހިނދު ވާވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންކޮށްފައި 7އަާސސީގެ ނޫނުޤާކޯޓުތަކަށް ކަމަށް 

ހަިއޯކޓަކާއި އަދި ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ދަށު ކޯޓުތަކަްށ  ،ޕްރީމް ކޯޓަށާއި ބާރުތައް ލިިބގެންަވނީ ސު އިއެންމެހަ

ވަަނ  141އަސާސީގެ ނޫނުޤާޕްރީމް ކޯުޓކަމުަގއި ކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަާރތަކީ ސުއިމުޤާ ފު ޞާޢަދުލުއިން ،އިކަމަށާ

 ،ސް ޔަވިމާ ަހވާލުވެހުރި މީހަކު ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގު ،ސް ޔައަިމއްލަ ފަރުދަކު ވި ،ޔާްނކޮށްމާއްދާގައި ބަ

 ވާ އަމުރުކޮށްފައި  ކަމަށް އެ މާއްާދެގ )ނ( ގައި  ނުވާނެހަދައިެގން އި ނުފީޒު ފޯރުވަ ،ެބހި ފަނޑިޔާރުންގެ މަަސއްކަތާ

ކުރުމުަގއި އަިދ އާއި ގާނޫނު މާނައަސާސީ ނޫނު ޤާ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގއި 145އަސާީސގެ ނޫނުޤާއަދި  ،ހިނދު

ކަމުގައި ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމަކީ އެންމެޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާމައްސަލަތަކުަގއި ސުއެނޫންވެްސ ތުން ބަލާ ޢަޝަރީ

ޖުޑީަޝްލ ) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާއިންނާއި 159ސާސީގެ އަނޫނުޤާ  ،ހިނދު ވާކަނޑައަޅާަފއި 

ކުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ހެން މާއްދާތަގާނޫނުގެ އެހެނި އެ  ،އާއި ވަނަ މާއްދާ  21ގެ (މިޝަނުގެ ގާނޫނުސަރިވިސް ކޮ

 އި އަސާީސއާނޫނުޤާ ،ބަލާއިރު ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތަކަށް އިކޮމިޝަނާ ދުސްތޫރީ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފަިއވާ އެންމެހަ

ރޭ ކުރުމުގެ މަސަްއކަުތގެ ތެރެއިން ޯކޓުތަކުން ނެއިމުޤާފު ޞާ ދުލުއިންޢަ ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުަތކާ

ނިންމުންތަކުގެ  ކަމާ މެދު ނުވަތަ އެޙަ ނިންމުންތަކުގެ ސައްއަދި ނިންމާ ،ުކމްތަކާއިޙު ،އަމުރުތަކާއި  އިއެންމެހަ

ދުސްތޫރީ އް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ޞެތިޞާޚް އިބާރެއް ސް މެދު ގޮތް ކަނޑަެއޅުމުގެ ެއްއވެ ޝަރީޢަތާ

ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ން އޮްނނައިރުނުވާކަން އެނގެގާނޫނީ ގޮތުން ިލބިގެން ،ގޮތުންނާއި

ެގ ޖުޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ،ތަކުންނަންބަރު ެއކިގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 17ގެ (ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު

ބަރުކަމުގެ އި ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ މެންޔާކުރުމުގައި ބާރުތައް ބޭނުންޔާ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުުމގަ

ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުން ގާނޫނީ  ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ އެުނގެ ޮކންމެ މެންބަރަކުމެ ޢަމަލުމުއްދަތަކުަގއި ކޮމިޝަ

އަސާީސއާިއ ނޫނުޤާ ،ްނާވ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ގޮުތގަިއ ކަނޑައަޅާަފއިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ގޮތުން ތަބާވުން ލާޒިމުެވގެ

 މެްނބަރުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ،ގާނޫނުގެ ެވރިކަން ކުރިއެުރވުމާއި ،ކުރުމާއި ން ކަންގޮތުގެ މަތީ ވާގާނޫނުަގއި

ށް ޔައުމަށް ނުވަތަ ކުލަޤަގެ ނަސްލަށް ނުވަތަ އުފަންިވ ކުރުމުގައި ެއްއވެސް ރައްޔިެތއްބާރުތައް ބޭނުން ،އަދާކުރުމުަގއާއި 

ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ ުއމުރަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ 

ަތ އިާލއަށް ނުވަޢާށް ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ކަތަ އެނޫްނވެްސ ވިސްނުކަމަށް ުނވަތަ މާީލ ފުދުންތެރިކަމަސިޔާސީ ުނވަ
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މެންބަރުކަމުެގ  ،ނުކުރުމާއިތަފާތު އިމަށް ބަލަޤާޖަ ނުވަތަ މަރަ ދަޢީއިޖުތިމާ ،ކާ ބަހަށާއިރަށަށް ނުވަތަ ވާަހކަދައް އުފަން

ކުރުމުަގއި ެއްއވެސް މީހަކު ނުވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަްނާގ އަދާކުރުމުގައި ބާރުަތއް ބޭނުން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

އެްއވެްސ  ،ނުވުމާއި ެވގެންފަރާެތއްެގ ނުފޫޒެްއގެ ދަުށގަިއވާ މީހަަކށް މީހެއްެގ ނުވަތަ އެްއެވސް އަދި  ،ގޮތަށް ކަްނކުރާ

 ،ބުން އެއްކިާބވެ ހުރެޞައް ޢަތަ ،ދިނުމެއް ނެތިންފާެއއް ހޯދައިމެއް ނެތި ވަކި ފަރާތަކަށް މަފަރާތަކަށް ޖެހިލު

ކޯޓުތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން  ،ގަާއއިއިމުކުރުމުގެ ަކންތައްތައް ހިންގުމު ޤާފު ޞާކަމާއެުކ ޢަދުލުިއންމުސްތަޤިއްލު

މެންބަރުން ކުރާ ކަމަކުްނ  ،ކަން ނިންމުމާއިން ކަ ،ެއއްގޮތަްށ ުކރުމާއި އާިއ ގާނޫނާއަާސސީނޫނުޤާކަންތައްތަުކގަިއ 

ކުން ނުވަަތ ދައްކާ ވާހަކަައކުން ނުވަަތ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން ުނވަތަ ނުވަތަ ބަިއވެރިވުމަކުން ުނަވތަ ދައްކާ ވާހަކައަ 

 އެއްވެސްސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ އުފެދިދާނެ  މެދު މެންބަރެއްގެ މުސްތަޤިއްުލކަމާއެ ނޫންވެސް އެހެން ގޮތަކުން އެ

އުފެދޭނެ ނުވަތަ އިންސާުފވެރިކަމާ މެދު ސުވާލު ،މުސްތަިޤއްލުކަމާއި  ،ކޮމިޝަުނގެ މިނިވަންކަމާއި  ،ކަމެއް ނުކުރުމާއި 

 މުގެ ހަިއސިްއޔަތަކުން މެންބަރަކަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ުނވަތަ އެޤާމަ ،އިއުފެދިދާނެ އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރުމާ

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ ށް ނާޖަިއޒު މަންފާއެއް ހާސިލުާފގެ ބޭނުން އަމިއްލައަމެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީ

ތަކުން ބަޔާންކޮށްފަިއ ގެ ވަިކވަކި ައކުރުމާއްދާ ނުކުރުމަށް ކަނޑައެިޅގެން އެދިނުމަށް ބޭނުންއިފާއެއް ހޯދަންމަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ  20 ޝަނުގެ ގާނޫނުގެ ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިއެހެންމެ ބުނެވުނު ޖުޑީއަދި ހަމަ ،އޮންނައިރު

 ތެއް ނުވަތަ ދައުެރއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާެއއް އޮްތ މައްސަލައެއް ނިންމުމުަގއި ޙަލަޞްއެްއވެސް މެންބަރެްއގެ އަިމއްލަ މަ

 ، ހިނދުއި އަދި އެފަދަ މަްއސަލައެްއކަން އެނގޭކަމަށާ ނުވާނެ ރަކަށް އެ ެމންބަރަކު ބަިއވެރިެވގެންވަން އެްއވެސް މި

މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ޮގތުން ނިންމާ ނިންމުމަކުން  އެއެންގުމާއެކު، އެކަން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކީ ގާނޫުނ ޝަލް އަދި ޖުޑީ ،ވާ ހިނދުކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައި ވާނެއެްއކިބާވާން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ  13ގެ (ގެ ގާނޫނުަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުުޖޑީ) 2008/10ނަންބަރު 

އަސާީސއަްށ ނޫނުޤާ ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ހިތުމަށާއިއިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ންމަތީ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޖުޑީ ،ތެރިވުމަށާއި ޞްއުމަށް އިޚްލާޤަދިވެހި  ،ށާއިމަރައްކާތެިރވު

ން ގޮތުެގ މަތީ ވާއަސާީސއާިއ ާގނޫނުގައި ނޫނު ޤާޔަތުަތއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ވާޖިބުތަކާިއ މަސްއޫިލއް

ގަންދީ ހުވަެއއް ކޮށްގެން ތިބޭ ބަަޔކަްށ هللا  މާތްށްއެކު އަާދކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  20ގެ (ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނު އްޭޖގެ ިދވެހިރާ) 2010/22ވާހިނދު، ގާނޫނު ނަންބަުރ 

 ،ޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނާއިަރއް ،ނިންމުމަކީ ވެރިަކން ހިންގާ ފަރާތުންނާއިޕްރީމް ޯކޓުން ނިންމާމައްސަލަެއއްަގއި ސު

ތުގެ ދައުލަ ،މީހުންނާއި މުތަކުގައި ތިބޭ ޤާމުސްތަޤިއްލު މަ ،އިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއިޤާފު ޞާދުލުއިންޢަ

ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިފައިންނާއި  ،ހަވާލުެވ ތިބި މީހުންނާއި މުތަކާޤާދަުއލަތުގެ މަ ،މުއައްސަސާަތކުންނާއި

ކަމުަގއި  ަރއްޔިތުން އެމައްޗަްށ ތަބާާވ ލާޒިމު ނިމުމެއް އިއެންމެހަ ،ންނާއިއެުކވެގެްނވާ ސަލާމަތީ ޚިދުަމތްތކު



26 

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ކޯޓަކުްނ  77 ގާނޫުނގެ ޓުތަުކގެޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯއަދި ހަމަ ބުނެވެދި ،ހިނދު ވާކަނޑައަޅާަފއި 

ކޯޓަކުން ނާންގާހާ  ކުރާނާފުޢުމައްސަލަ އިސްތި  ން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރު ނިންމާ

ފު ޞާއިންދުލުޢަ ،ޖިލީހުންނާއިރައޔިތުްނގެ މަ ،ގާ ފަރާތުންނާއިންކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ިނންމުމަކީ ވެރިކަން ހި ،ހިނދަކު

ދައުލަުތގެ  ،ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުންނާއި ،މުތަކުގައި ތިިބ މީހުންނާއިޤާުމސްތަޤިއްލު މަ ،އިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއިޤާ

 ،ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެުކެވގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި ،ތިބި މީހުންނާއި ހަވާލުވެ މުތަކާޤާމަ

ޝަްލ ޖުޑީ ،ނދުހި ކަމުަގއި ކަނޑަައޅާފަިއ އޮންނަ ަމއްޗަށް ތަާބވުން ާލޒިމު ނިންމުމެއް ޔިތުން އެއް ރަ އިއެންމެހަ

  JSC-B-CB/19/119 ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބރުވި އެގަިއ ބޭއ19:00ްުދވަހުގެ  2019ޫޖން  13ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،އަމުރަކީ SC-VA-J/02/2019 ުޓގެ ަނންބަރުިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ ،ކުއްލި ބައްދަުލވުމުަގއި

ގާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅާ އަމުރެއް  އަދި ދުސްތޫރީޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ،ާއއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 159

މެންބަރުންެގ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  ހަތްކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެ ބައްދަުލވުމުަގއި ބަިއވެިރވި 

ވާ އިސްވެ އިޝާރާތްކުެރވުުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައި ،އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފަިއާވ ނިންމުމަކީ

ވަނަ  159ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ އި،އެ އަމުރަށް ގޮންޖަހަ ،ކޯޓު އަމުުރގެ ދުސްތޫިރއްޔަާތއި ޝަރީޢަތަށް އިންކާރުކޮށް 

ެއ  ،ާއއިވަނަ މާއްދާ 21ެގ (ގާނޫނު ގެޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން ) 2008/10 ރުގާނޫނު ނަންބަ ،މާއްދާއިންނާއި

 ،ގެ ބޭރުންޞް ތިޞާޚް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިާވ ގާޫނނީ އިގާނޫނުގެ އެހެނިހެން މާއްދާަތކުން

 ،)ނ( އާއި  ،ާއއި)ށ(  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ާއއި 141ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،އާއި ވަނަ މާއްދާ 159ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ެގ (ގެ ގާނޫނުދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު ) 2010/22 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  145ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ޖުޑީޝަްލ ) 2008/10 ާއއި، ގާނޫނު ނަންބަރުވަނަ މާއްދާ 77އަދި ހަމަ އެ ގާނޫުނގެ  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އާއި  20

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  13އެ ގާނޫނުގެ  ،ާއއި މާއްދާނަވަ 21ގެ (ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު 

ވަނަ ާމއްދާިއން ކަނަޑަައޅާފަިއވާ ޖުޑީޝަްލ  17ެއ ގާނޫނުެގ  ،އިޔާ ޢީ ހުވަކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ކޮްށެގން ތިބި ޝަރު

ގޮތަށް އަިދ   ޙުރުމަތް ކެނޑޭަކނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް ކޯުޓގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑާ

ރު ގާނޫނީ ނިންމުމެއް ިދ ޣައިއަ ،ރު ދުސްތޫރީގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ަޣއި ފަށް ހުރަސްއެޅޭޞާދުލުއިންޢަ

ެއ  ،އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބުނެވިދިޔަ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އިކަމަށް ކަނޑައަޅަ 

ނޫނީ އެއްވެސް ނަތީޖާއެްއ އޭގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ގާ ،މެ ނިންމުމަކީކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކޮން

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބުނެވުނު  ،އިރު ގާނޫނީ ނިންމުމެއް ކަމަށާއިރު ދުސްތޫރީ އަދި ޣަނުދާނެ ޣައިތަރުތީބުވެގެން

 ،އްޔަެތއް ލިިބގެންނުވާސިއިެއއަށް ގާނޫނީ ެއއްވެްސ ހަ ،ޚިލާފަށް އެ ކޮމިޝަުނން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ  އަމުރާ

ޚިލާފަށް އެ  ނެވުނު އަމުރާއަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ބު ،ކަމަށާއި ލު ނިންމުމެއްތިމުޠަލަޤު ސިފައެއްަގއި ބާ

ލު ތިތަކީ ވެސް ބާއަކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކޮންމެ އިޖުރާ
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ޚިލާފަށް އެ  އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިްސވެ އިޝާރަްތކުެރވުނު އަމުރާ ،އް ކަމަށާއިތެއައިޖުރާ

އިވާ އެއްވެސް ނިންމުމެްއގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފަ

އިދާރާައކުން ިވޔަސް ނިންމާ ކޮންމެ ސަސާއަކުން ުނވަތަ ބެހޭ އެްއވެސް ުމއައް  ކޮމިޓީއަކުން ުނވަތަ ދައުލަުތެގ ކަމާ

ރައްޔިތުްނެގ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި މިަކން ޖުޑީޝަލް އި،ލު ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ ތިނިންމުމަކީ ބާ

ަޝްއވާލް  14އިދާރާތަކަށް އަންގަެމވެ.  ،މުއައްަސސާަތކުގެ ަމއްޗަާށއި އިބެހޭ އެންމެހަ ދައުލަތުގެ ކަމާ ،މަޖިލީހަށާއި

 . 2019ޖޫން  17. 1440

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުޕްރީމް ކޯުޓން  ެދްއވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށްއިމު. ދެންމެ ތި އިއްވައްއަމީންޢާޝުކުރިއްޔާ 

 މައްޗަށް އަމުެރްއ ވޭ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެއެއާެއކުަގއި ސުޕްރީމް ޯކޓުން އެބަނެރުއްވާފަިއވާ އަމުރު. އަދި ހަމަ

ސީދާ އަމުރު މި މަޖިލީހަށް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަްއޗަށް އިްއވާފަިއވާ އަމުުރގެ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ވާފަނެރުއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުއްވާފައި މި ވަނީ މު. އް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ އަމީްނޢާއިްއވައިެދއްވުމަށް. 

ންބަރުންނަށް ސާފުކޮށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާނެ، އެުކަގއި. ދެން އިްއަޒތްތެރި މެ ޖިލީހުގެ މަްއޗަށާރައްޔިތުންގެ މަ

ައޅުގަނޑު  ،ލަނީއިސްގެ ަވގުތު މި ހުޅުވަހުވާ ވާހަކަތައް. ައޅުގަނޑު މިހާރު ބައެ ައމުރުގައި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ރެްއވުމަށް. މީގަިއ ސްކުހުގޮތުން ތިބޭފުޅުްނ ބަ ުގޅޭ އާސަލަމައް ވާ ވާ، ިރޔާސަުތގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާފައި  ހުށަހަޅާފައި މި

ވާހަކަެދއްެކވުމުެގ  ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް، ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިަގންނަވާނެ

 ގުޅޭ  އާ މި މައްސަލަ ،ކޮށްނަމަ ވަގުތު އިތުރު  ން ޖެހިއްޖެފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާެނ. އަދި ަވގުތު އިތުުރކުރާ

ސްގެ ަވގުތު. ހުލަނީ ބައިހުރީ. މިހާރު މި ހުޅުވަ ކޮްށ މިތުސްގަމުމަށް ައޅުގަނޑު މިއަދު ގޮތުން ގޮތެއް ނިން

 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވުން:އިއްވެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ްސ މައްސަަލއެއް. އައިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މައްސަލަައކީ ވަރަްށ ސީރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގަިއ  ގުޅޭ ދިޔަ އަމުރަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ އަޑުިއވިގެން

ސް ހުވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބަ ކުރަނީ. އެހެންކަމުން، ފުރަތަމަނެރުއްވި އަމުެރއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ާލ އިމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަވޯޓަށް އެހު  ،ނިމެންދެން، އެދިފައިާވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީ ނިންމުމަށްފަހު

ޖެހެނީ ބުނަން ،ނަމަށް ވާބުނާ ކަމަ އިންލަޮގތުން އެއް ޖުމު ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިކަމާ ގުޅޭ

ވަރު.  އޮތްޞްތިޞާޚް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަނޑައެިޅގެން އެބަ އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންެގ އިމިއީ ފުކެއް ބޮުޑވަރޭ
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ގޮުތަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް އެބަ  ންޖެހޭ ވަރު. ހަމަ އެގޮތަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަ 

ނޫުނއަސާީސގަިއ ރައީްސ ެވސް ޤާކީ ކޮަބއިކަން، ބަުއންޑްރީއަީކ ކޮބަިއކަން. ޞަތިޞާޚްންގެ އި އެނގެންޖެހޭ ެއ މީހު

ޮއޭވ ރައްޔިތުްނގެ ބާރު. ިދވެހި ާމއްދާަގއި އެބަވަނަ  4 ،ވިދާޅުވެެދްއވައިފި ދެންމެ ފެްއޓެވިއިުރަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް 

. އަދި ބާރުތައް ދެމިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންެގ ންގެ ކިބައިންނޭދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތަްއ ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތު

. ވާން އުޅޭ ދާ ތަން ގައި ކަމަށް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެބަ އެނގޭ ޖެެހން މިއި ކިބަ

ދަނީ  ގޮތް. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ަޔޤީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުންނަށް ވެްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި

 ދިމާލަކަށްކަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއބަ އެނގޭ މި ދަނީ ކޮންތާކުއަޅުގަނޑުމެން ކޮން 

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަބުޭނ ދީފަ.  ނަށް މެންޑޭޓެއްގަނޑުމެންޅު އޮތީ އަ ވާކަން. ިދވެހި ރައްޔިތުން މިޖެހެންކަން. ކީއް 

 ،ވެސް މުޅިން ނޯޅޭ މި ކަންކަން ހިނގަމުން ށްއެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްިޔތުންނަކަޮގތް. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރަންވީ 

ވެފަ.  އޮތީ ަގނެވިއްކާ އެްއޗަކަށް ަތކެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭަގއި އިންސާފު މިގޮތްދާ ވެގެން

އޮތީ ބިޑަށް  އެ ،ނަމަ ކުެރވެމުންދާލާތުމައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެން ވަކާ ިވޔަފާރީގެ ބޮޑު ށްޑުމެންގެ ކޯޓުތަކަނއަޅުގަ

ެއ ނިންމާ ނިންމުމަކީ  ،ޑު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެއޮީތ އެކަން ވާން. ފަހަރެްއަގއި ެވސްެލވިފަ. އެންމެ މަތީ ބިއިހުޅުވަ

ތަން . އެޞައްޙަ ނިންމުމެއްތޯ، ކިހާަވރެއްގެ ގެއްލުމެއް ަރއްޔިަތކަްށ ވާ ެގއްލުމެއްތޯ ބަލައިލުމެްއ އެތާ ތެރެއަކު ނޯވޭ

. ނޫނީ ނީލަން ފިހާރައަކަށް ބަދަލުވެފަ. އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އޮފީހަކަށް ބަދަލުފަ އޮންނަނީ ބިޑު

ނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިނުވާ ެއއްެވސް ބާރެއް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޤާވެފަ.  އެތަނުގެ ކަްނކަން މި އޮންނަނީ ނިމޭ ގޮތް

ވަރަށް  ،ންއެ ބައެްއގެ އި ،ބަޔަކަށް ވެސް އެ ބައެްއގެ ޙުދޫދުނުވާނެ. ކޮންމެ  ގެނެއްއެްއވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުންކޮށް

ހިތުހުރި ަވގުތެްއަގިއ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކަން  ،ސާފުކޮށް އެނގެން އެަބއޮވޭ. ފަހަރެއްގައި ވެސް ހިތުހުރި ކަމަކު

ނޑުމެން ނުވޭ. އަުޅގަ އެއްށް ވެސް ީދފަޕްރީމް ކޯޓަކަނޫނުއަސާސީން ސުޤާކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު މި  ،ކޮށް

ނޫނުައސާސީެގ ޤާ ،ދާނެކިަތންމެ ބައިވަރު ުނކުތާތަކެްއ ކީ .އެބަހުރި ތްތައްޙަޤީޤަގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ބަިއވަރު 

 ،ބަސް ހަމައެކަނި ބުނުމުގެ ބޭނުންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަހުރި ފަހުކީ އި އަމުެރއްގަ ނަންބަރުތަކެއް ތީގެ

އެ ބާރެްއ  ،އެއްޕްރީމް ކޯޓަކަށް އެ ހުއްދަެއއް ދީފަބަސް ބުނާކަށް ސުސާސީން ފަހުނޫނުއަޤާ ބުނާކަށް މި  ދޭތެރޭ ކަމަކާ

އޭގެ  ؛ޕްރީމް ކޯޓުސު ،ނޫނުއަސާސީަގއި ެއބައޮވޭ ޤާވަނަ މާއްދާަގއި  145 ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތަކާއިސުނުވޭ.  އެއްދީފަ

 ؛ވަނަ  75 ؟ކޮބައިތޯ .އަދަދަކުންނޭ އޮނަހިރިނީ ނިންމާ އިސަލަ ބަލަޕްރީމް ކޯޓުން މައްސު  ،)ށ( ގައި މި އޮންނަނީ

ެއ އުޫސލު. އެ އުސޫލަީކ ހަމައެކަިނ  ،ބަސް ބުނުމުގެ ގޮތްަވނަ މާއްދާަގއި އެބަޮއވޭ، ފަހު 145 ،ބަސް ބުނުމުގެފަހު

ބަްސ ގޮތުން ފަހު މަކާ ގުޅޭބަސް ބުނާ ވާހަކަ. މި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަގޮތުން ފަހު ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަންމާ ގުޅޭ

މި މަޖިލީހުން ކުރާ  ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ އަދި އަުޅގަނޑު ދެކޭހިތް ެވސް އޮތީ ،ހަކަެއއް ނޯވޭ. އެހެންަކމުންބުނާ ވާ

ވެސް ނުބެހޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ިމ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެްއގޮތަކަށް  އި،ބާރުނުފޯރުވަ ށްކަންކަމަ
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ބަެއއް  ޅޭައޅުގަނުޑގެ އެަބއު .އެންގުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޕްރީމް ކޯޓަށް ން ކަންކަން ފާސްކޮށް ސުމަޖިލީހު

 މި ޢަމަލާ ގުޅިގެން ޖޭ.އެސް.ސީންގެ ޓުކޯޕްރީމް ސު ،އޮތީ މުަގއި މިއެއް ހުށަހެޅުއަޅުގަނޑުގެ  .ހުށަހެޅުންތައް

ލުމަށް މި ހިންގި ަވއިގެ ބާރު ކަނޑުރައްޔިތުން ،ޚިލާފުނޫނުއަސާސީއާ ޤާ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނ މި ހިންގިސު

 ،ވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ 2މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދެްއވުމަށް. އަުޅގަނޑުގެ 

ިމ  ،ން ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތަށްވީ އެންމެ ައވަްސ ފުރުޞަތެއްގައި ގާނޫނު ،ގޮތަށް ވާޖޭ.އެސް.ީސގެ ގާނޫނުަގއި 

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ސު ،ހެޅުމަކީހުށަވަނައަށް ހުށަހަޅާ 3ައޅުގަނޑު އިދެްއވުމަށް. ވަލަ އްފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުތު ފުރިަހމަވޭތޯ ބަ

އެ މަްއސަލަ ޖުޑިޝަލް ސަރިވްސ  ،ފަނޑިޔާރުންގެ އެްއވެސް ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ މަްއސަލަެއއް ހުރިތޯ ބަލައި

ވަނަ  80 ؛ވަނަ މާއްދާ 80ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވުަމށް. އިއްއިވަލައްކޮމިޝަނުން ބަ

މި  ، ސާފުކޮށް އެބައޮވޭ ށްަވރަގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 80 ،ފުހާގަިއ އެބަވޭ ވަރަށް ސާފުކޮށްވަނަ ސަ 40 ،މާއްދާ

ިގ ހިނއެްއވެސް ކަމެއް  އިޖިލީހުގަޔިތުްނގެ މަރައް ،ކުދަބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނގޮަތކަށް ސީަގއި އެހެން ނޫނުއަސާޤާ

. ޯކޓަކަށް މައްސަލަެއއް ވެްސ ނުވާނޭބެލުމަށް ޓަކައި ެއއްެވސް ކޯޓަކަށް މައްަސލައެއް ހުށަހަޅަިއގެންކަން ގޮތުގެ ަޞއްޙަ

ކަންކަން  ކުރާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަކުން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ހިނގާ ކަންކަން ،ނޫން ހުށަހެޅޭ އޮތް ކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވަރަށް  ،ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ ނިންމުމަކީ. އެހެންކަމުން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ކަމާ ުގޅޭނިންމާ

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުތަކެއް ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ިއ،ސްކޮށް ވިސްނަސީރިއަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ބޮޑަށްށްޖެހޭ. ވަރަކުރަންސްކަން މި މަޖިލީހުން އެބަ ފާ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ބަންމެ ިއއްޒަތްތެރި ިއރާގެދާ ފުށީވިލު ،އަރުވަނީމި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު

 .ޙަސަން ޢަފީފު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ފުށީވިލު

ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަހުރި  .ިމނެޓުން ނުނިމި ހިނގައިދާނެ 3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ފަހަރެއްަގއި 

މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް  ،ނޫއަސާސީ ލިޔެވެމުންިދޔައިރު ދެެކވުނު ވާހަކަތަާކއި ޤާމި ދައްކަން. އަުޅގަނޑުމެން 

ޕްރީމް ކޯޓުން ބޭނުން ދަނީ ސު. އަުޅގަނޑަށް މިއަދު ފެނިގެންއި ވާނެގަހުމި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީ ،ޔައުމިްއޔާކުެރވި

 އެ މާއްދާ  އިރުނޫނުއަސާސީ ލިޔެވުނުޤާ .ންތަ ނޫނުއަސާސީ މާނަކުރަމުންދާޤާގޮތަކަށް އެ މީހުންގެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް 

 5އިްއޒަތްތެރި  މި ތިއްބެވި ކޯޓުަގއި މްޕްރީސު ،ބުނާ ވާހަަކއަކީ ކޮަބއިކަންހުރެ. އޭގައި  ގެނެވުނީ ކޮން ސަބަބަކާ

ިމއަދަުކ  .އީސްފަނޑިޔާރުން އޮިރއެންޓޭޝަްނ ޕްރޮގްރާމެްއ ހިންގުން މިހާރު މުހިއްމު ކަމަކަށް ެވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ 
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ޝަލް ޕްރީމް ކޯޓެްއ އޮތް ވަގުތު ޖުޑީވަގުތީ ސު ؛ޕްރީމް ކޯޓުސު އްަޔކީ.އިނޫން މި ކަންތައްތައް ފެށިގެން އަ

ގެންދެވީ. މިއަދު ވެްސ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްވަުމން އޭރުަގއި ެވސް އެ އްދުމަށްއުފެ ޑިކްޓޭޓަރޝިެޕއް 

ހަމަ ހިލާ އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ އެ ކޯޓަކަށް ދެވޭކަށް ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ މިއީ.

ލަުތެގ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ އުވެހި ދަދި ،ނޫނުއަާސސީ ބަާޔންކުރަނީޤާިދވެިހރާއްޖޭގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގަޭއ. ދިވެހި އި ތުންގެ ކިބަދެމިއޮންނާނީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔި ބާރުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިްނނޭ. އަދި އެ

 މި އިވާފަ ބޭފުޅުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި ފޮނު އެ ،ނެީތމާއެއް ހޯލަކަށް ޖަމާވެވެން ،ރައްޔިތުން ެއއް އިމާރާތަކަށް

މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ  ތިބި އިބުކޮށްފަޚާބޭފުޅުން އިންތި އެ އިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަތި

ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ނަމުަގއި މި ބާރުތަްއ ެދމިގެން މި އޮތީ ަރއްޔިތުްނގެ  ؛ދެމިގެން މި ބާރުަތއް ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ މި

ލަތުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ އުނުކުރޭ ދަ އްނޫނުއަާސީސ ބަޔާނެޤާ، ދިވެހިރާއްގެ އޭ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަ

އެ  އިޕްރީމް ކޯޓުގަސު ކިބައިންނޭ. އަދި ެއ ބާރުތައް ދެމިއޮންނަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ 5ބި ތި ަގއިގެ ބެންޗު ކޯޓު ޕްރީމްސު

ޒަތްތެރި ފަނިޑޔާރުން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަން. ބަޖެހޭ އިއްއެ މްހޫަގއޭ. މި މަފްއިފަނިޑޔާރުންެގ ކިބަ 5ތިއްބަވާ 

 ،މަނިކުފާނު ވިދާުޅވީ ޖަވާުބަގއި އެ ގެއިބާ ކުރެވުނު ުސވާލެއް ނަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދި ިއއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ

ށް. ދުވަހަ 10ޕްރީމް ކޯޓުން ެއ ބަދަލުކުރީ ސު ،ޮއްއވާ އިށް ދީފަނާފަދުަވސް އިސްތިޢު 180ގާނޫނުަގއި 

ޕްރީމް ކޯޓަކަށް ސު ިކބައިަގއި.އަދި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނޫނުއަސާސީއާޤާ

ޕްރީމް ކޯޓު ވިޔަސް އަދި އެހެން ސު ،ބަޔާންކުރަނީ ނޫނުއަާސސީޤާނެތް. މި  އެއްދެވިފަ ހެދުމުގެ ބާރެއް ގާނޫނު

ްއގެ ތެރޭަގއޭ. ތިޞާސެޚްތަކުން ދީފައިވާ އިސީއާއި ގާނޫނުއަސާނޫނުޤާމުއައްސަާސއެއް ވިޔަސް ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނީ 

ވަގުތީ  ،ންނެވި މަސައްކަތް ފެނުނީޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ދެސު އެންމެ ފުރަތަމަ މެންނަށްއަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޝަްލ ޖުޑީ ،ވި ކަމަކީބޭފުޅުން ކުރެއް  އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި. ފުރަތަމަ އެ ،އޮތްއިރު އިޕްރީމް ކޯޓެއް އުފެދިފަސު

 ދުވަހު އްއެ  ،ލިްއޔަތެއް ކަުމަގއި ހައްދަަވއިސްއޫބޭުފޅުންގެ މަ ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( އެއީ އެ 21 ކޮމިޝަުނގެ ސަރވިސް

ފުރަތަމަ  ނަވަންބޭފުޅުން ވަން ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް އެނެރުއްވީ. މިއީ ގާޫނނުރިޒޮލިުއޝަނެއް  ްއވީ.އަމުރެއް ނެރު

އަޅުގަނުޑމެން މިއަދު އެބަޖެހޭ ދިވެހި  .ގޮތަށް އޮތީ ކަންތައް އެ އެ ،އެ މާއްދާެވސް ކަތް. އަދި ކުރެްއވި މަސައް

 އެއީ ގާނޫނުގެ ހެދުމުގެ ބާރު. ؛ަގއި މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ދައްކަން. މި މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބާރުޤު އްޙަރައްޔިތުންގެ 

 ޕްރީމް ސު ނެތް. އެއްދީފައް ންނެ ރެއް ގާނޫނަކުދަލުކުރުމުގެ ބާޕްރީމް ކޯޓުން ބަސު .އެއީ އްއޮތް ގާނޫނެ އިގާނޫނު ހަދާފަ

ނޫނުއަާސސީއާ ތަޢާރުޟުވޭތޯ ބެލުން. ޤާއެ  ،ގާނޫނެއް  ކުރާސް އޮްނނަ ބާރަކީ މި މަޖިލީހުން ފާ އިކޯޓަށް ހަމައެކަނި ދީފަ

ވެްސ އީ އެ ،ވޭނީނެބޭފުޅުންަނށް ނިން ެއކު ބަޔާންކޮްށ އެސަބަބާ ވަންޏާ އެ ތަާޢރުޟުވާ މިންބަރެއްޟުއެ ތަޢާރު

ބޭފުޅުްނެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އެ 21ިވސް ކޮމިޝަންެގ ލް ސަރޝަމި ދެންނެވި ޖުޑީ ހުށަހެޅީމަ. އާދެ، ށްއެތަނަ

މެއް އޭރުގަިއ ޤާ އަސާީސން ނުދޭ މަނޫނުޤާލާނަން. އިއާެދ، އަދި ދަންނަވަ؛ އަމިއްލަ ބާރެްއގެ ގޮުތގައި ިނންމެވިއިރު
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ަގއި އޭރު ިމ ޕްރީމް ކޯޓުވި. ވަގުީތ ސުބު ވެސް ބޭނުންކުެރއް ޤައުއްތަމަ ފަނިޑޔާރުެގ ލަ ށް އަހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަިމއްލަ

 އާދެ، އުއްތަމަ ފަނިޑާޔރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ  ؛ލީ މަރުޙަލާގައި ޤާއިންތި ،ސާފުކޮށް ާބޔާންކުރޭ ންނޫނުއަސާސީޤާ

ފަނޑިޔާުރގެ ނަން  ލައަށް އުއްތަމައަމިއް ބޭފުޅާ ހުންނަވާނީ. ނަމަވެސް، އެ ކޭޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެ ސު

އަޅުގަނޑު އޭރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ނަންގަަވއިގެން ުއޅުްއވީ. އެ ތާކިހާ އަޅުްއވަިއގެން އުުޅްއީވ. 

ނޫނުައސާސީ ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޤާ ،އަުޅގަނޑުމެން ެއގޮތަށް ،ބޮުޑ މައްސަލައަކަށް ދިާމވީ . އެންމެންކުރިމަސައްކަތް

މް ކޯޓުން ފަށައިގެން އައީ. ްޕރީސު . އާދެ، މި މަސައްކަތް ވަރަށް ކުރީއްސުރެނިކުފާނަށް ލިޔާ ސިޓީގަިއ ލިޔުނީމައެމަ

ބޭފުޅުންެގ  އެ ،އެކި ދުވަސްވަރު ވެރިކަންކުެރއްވި ބޭފުޅުން އި އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ؛ދައުލަތުގެ އެހީތެރިވި ށްދެން އެކަމަ

 ،ގައި ދުޤްޞަލުުމގެ މައިޮފރުވަ އިކަންތައްަތއް ފަސްައޅަވާފަިއވާ ކޮރަޕްޝަުނގެ ހިންގަ ފުުޅންބޭ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް. އެ

ވަންޏާ ދިވެިހ  ޓަކައި މިގޮތަށް. ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ދޫކޮްށލައިފި ކަމަށްބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ޯހދުމަށް މި

ބޮޑަށް  ވަރަށްމިކަމާ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން  މީހުންގެ އަތްމައްޗަށް މި  ފަސް ރައްޔިތުންގެ ބާރު ހަމަެއކަނި

ހެދުމުެގ ެއއްެވސް ކޯޓަކަށް ގާނޫނު ؟ްޕރީމް ކޯޓު ކީއްކުރަންތޯސު ؛ްއޖޭގެ އެްއވެސް ކޯަޓކަށްއެބަޖެހޭ ވިސްނަން. ދިވެހިރާ

ގެ ރައްޔިތުންެގ ރާއްޖޭދިވެހި ،ބާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެނުގަނެޭވނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަްއ ފާސްކުރާ މުއައްސަސާއަކީ 

ނޫނުއަސާީސގަިއ ޤާ ،އޮތީ ޖެހޭ މަސައްކަތް މިސް. އާދެ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަންމަޖިލި

އޮީތ  ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ މި ޕްރީމް ކޯުޓން ވެސް އަދި އެހެން ޯކޓުތަކުން. ސުބަޔާންކޮށްފަ

ޕްރީމް ސު . ައޅުގަނޑު އޭރުަގއި ތިއްބެވިއިނގޭތޯ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ޢަތެކޭ މިރީޝަ. ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފަ ޤާ

 ،ން ުސވާލުކުރި އާފަނޑިޔާރޭ ކިުޔްއވަިއގެން އުުޅއްވި ބޭފުޅާ  ުއއްތަމަ އަށްސުވާުލކުރިން. އޭރު އަމިއްލަ އި ބެންޗާކޯޓުގަ 

އޭރު  ނޭ މައްސަަލއެއް ބެޭލނީ. އިޝާރާތްކުރެްއވީކާކުތޯއޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުަށހެޅީ؟ މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން

ކިަޔއިޭދން.  ތްތައްގޮ ރީޢަްތ ކުރާނެޝަބޭފުޅުންނަށް  މެން އެބަޖެހޭ އެޕްރީމް ކޯޓުެގ ބެންޗަށް. އަުޅގަނޑުސު

 ުޙކުމް  ގެމައްސަަލއި އަށްއަމިްއލަ ،ލާކޮށްފަިއސަ ަގއިއިއަމިއްަލއަށް މައްސަލަ  އި،އަމިއްލައަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅަ

 ވާ ޚިލާފު ،ޢާރުޟުވާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އާދަިއގެ ކަންަތއްތަކާ ވެސް މުޅިން ތަޤާމިއީ ޢަދުލުއިްނޞާފު އަޅަނީ. ކަނޑަ

ޫލކީ ޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަނިޑޔާރެްއގެ ސުބޭފުުޅން ކުރަްއވާ ކަންަތއް. މިހާުރ އެ އުުޅއްވަނީ ސު ކަންތައްތައް. މިއީ މި

ރީޢަތެްއ ޝަ .ށްބެންޗަކަ ވާއެ ފަނޑިޔާރު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ އޭނަ އިންނަ ،މާން ބަލަން ފެށީމައްސަލަެއއް ޖޭ.އެސް.ސީ

 ...އް. ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރެ ޮއވޭހުށަހަޅާއިރުަގއި  ތްތައްީރޢަޝަ މައްސަލައެއް ؛ފުރަތަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ،އަުރވަނީ ނުޑ ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަުޅގަ

މިނެޓު އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  4ށް. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއގަްނނަވަނީ ޖާބިރަهللا ޢަބްދު

 މިނެޓު.  4ލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ

ބާރު  ތިން ދަނީ  ުކރަމުން މިގިނަ ގޮްތގޮތުން މަސައްކަތް  ވަރަށްއަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކޮށް ވަރަށް ސާފު ނޫނުއަސާސީޤާ ވަނަ ބާރަކީ ޖުޑީޝަރީ.ތިންއޮތީ ގޮސްފަ.  ބާރު އެއްެވގެން މި 2އެްއކުރަން. މިހާރު 

ދާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ންނޭ. މިހާރު ެއްއކުރަމުންބާރު އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި 3ބުނޭ އެބަ

މި  ،ބާރު ވަކިކޮށްަފއި އޮތްއިުރގައި  ތިންން ނޫނުއަސާސީޤާ ކަެމއް.  ޚިލާފު ނޫނުައސާސީއާޤާ ދަންނަވަން. އެއީ 

ރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ސުލްޖުމްހޫއަދި ަރއީ އި، މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކާ އަދި މި އި،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ

ދެންެވސް ތިބި ސިޔާސީ ހުރިހާ  ،ތަށް ކަންތަްއުކރާ ބަންޑާރަ ނައިބާއި ގޮ އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނާ ،މީހަކާއި

 ؟ ނުފޫޒުނީ މިކަން ހިނގާގޮތަކަށް   ކިިހނެއްތޯ ނުފޫޒު ނުފޯރާތިެބގެން އިކޮމިޝަނުގަ ލް ސަރވިސް އެންމެން ޖުޑީޝަ

ބާރު  ދެ ބާރުގެ ތެރެއިން ތިންރައްޔިތުްނނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ  އިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަ އީ.ކީ މިފޯރާ ހިސާބަ

އޮތީ.  ވެސް ނަގައިގެންކަްނ މި މީހުންނަށް ވާން ވަނަ ބާރުތިންއުޅެނީ.  މި ކަންކަމުނުގޮސްގެންއަދި ވެސް  ލިބުނީމަ

ބާުރ  ތިން ވެސް ކުރިން ހުރި ޔާމީނަށް ދީފާނެ. ވެސް ބާރު ެއއްކޮށް ތިންޯއގާތެރި ބައެއް.  ވަރަށްރައްޔިތުން 

ގޭގަިއ ބާރެއް ނެތި، މިހާރު ވެސް ؟ އެއް ކިހިނެއްތޯވެސް ދިން. ނިމިގެންދިޔައީ  ހުރިހާ ބާރެއް ؟ކީއްކުރަންތޯ

 ،ބާރުތައް އެްއކޮށްލަިއގެން ،ބާރު އޮތީމާ ނެ މިއަދު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންޑަސްޓޭންުޑާވންޖެހޭނީތާސްކުޅެން އިންނަ

 ތަނުަގއި  ގެންދިޔަފާއިތުވެައދި  ،ތިމާމެން އަމިއްލައަށް ހެދި ގޯހުގެ ވާހަކައާއި  ،ދެން ތިބި އެންމެންނަކީ ގޯސްމީހުންނޭ

ިއ މުގަތަރުތީބުކުރުއަދި ާރއްޖޭެގ ކަންކަން  ،ޖުޑީޝަރީއާއި  ކަމުަގއިސިޔާސީ ކަން ،މަރުަކޒުތަުކގައި  ތިމާމެން އެކިއެކި

މިނެޓު ހަތަރު ލިބެނީ.  މިނެޓު މި ހަތަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަނީ ފެނިގެން.  މިަތއް މިައދުގޯސްރި ހުށްފައި ކޮ

ަދއްކަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންނަީކ މިތާނގައި ވާހަކަ .ގިނަ ަވރަށްހުރި ވާހަކަ  ދައްކާންައޅުގަނުޑމެން  ؛ތެރޭގައި ެދއްކޭނީ 

ތުްނގެ ިދފާޢުގައި. ރާއްޭޖގެ ކަންަތއް  ަރއްޔިރާއްޖޭގެމި އޮޕަރޭުޓކުރަނީ ދިވެހި މީހުން. މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު

 ،ގޮތުގައި  ނޫުނައސާސީން ނަހަމަޤާބާރު އެްއކުރުމަށް ޓަކައި  ތިންޓަަކއި. މަަސްއކަތްކުރާއިުރަގއި ރަނގަޅުކުރުމަށް

 ން މި ގެކޮށްސް ބޭނުންމި މަޖިލި އަތްބާނަިއގެންެގއަށް ފަނިޑޔާރު ގެރާއްޖޭދިވެހި ،ޖުޑީޝަރީގެ ތެރެއަށް އަތްބާަނއިގެން 

. ބުނެފަ އެަބއޮތްނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ ގޮތް ނުކުރަން. ކަންަކންކުރަންޖެހޭ ކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނުޑ ތާއީދެއް

ޚިލާފަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރެއް ނިގުޅަިއގަންނަނީ  ގޮތާ ފައި އޮތްވިސާފުކޮށް ލިޔެެއކަމެއް  ަގއިނޫނުއަސާސީޤާ

އެއީ  ވަންޏާ ކަމަށްގެން ނުހުޅުވަނީސް ފާރުމަތިން އަރައިެގން އި ޖަހަޓަކި ގައިން ބޭރު ދޮރާށީނޫނުއަސާސީޤާ
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ނޫން.  ތަެނއް ރާއްޖެައކީ މުސްުކޅި ިޑމޮކްރަސީ އޮތް ނޫން. މި ޑިޮމކްރަސީ އަންނާނެ ގޮތެއް  އަށް ރާއްޖެއަޅުގަނޑުމެން 

އެްއވެސް ތަނެްއ  ނާދޭ. ދަނީ. އަދި ކޮންޕްލީޓު ޑިމޮކްރަސީއެއް ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ައދިކިރިޔާ އަންނަމުން މި މި

އޮތީ ޑިމޮކްރަސީާއިއ  ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ މި ، މިމި މަޖިލީހަށް ބެއްޔަސްނޫން.  ކަެއއްއްފަ

 ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެޖެހިފައިމުކުރަންޤާޢަދުލުއިންޞާފު  ،ޕޭރަންސީއާއި ޓްރާންސް

 މި  މުންކުރަމަަސއްކަތް ން އެުކގައިންނަން ފެށި ދަތުރުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޑިމޮކްަރސީ ގެރާއްޖެއަށް މަނިކުފާނު

ދަނީ ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާނެ ރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްރަސީ 

އުމެްއަގިއ ޤަ އޮތް  އޮތް ޅަފަުތގަިއ ޑިމޮްކރަސީއެްއ ުއލެއްަގއިޙައަިދ ނާންނަކަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މާ ކޮށްކޮންޕްލީޓު

ސިސްޓަމުތައް ބަދަލުކުަރން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ.  އި،އަތްނުލަމީހާ ގަޔަށް ކަންކަން ތަރުތީބުކުރަންޖެހޭނެ. ސީދާ 

ސް ވެ ކަމެއް ރިހާސަރުކާުރެގ މެޝިނަރީސްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ހު ،ސް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލި

ރާއްޖޭަގއި. ިމރާއްޖޭގެ ރިާޔސީ ވެިރކަމެއް ޮއންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ެވއްޖެ.  ކުރެވޭނެ. އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަނީ މި

ދަނީ  ފެންނަމުން މިއަހަުރ ވެއްޖެ. ބަރުލަމާނީ ތާރީޚުަގިއ އަޅުގަނޑު ެވސް މަސައްކަްތކުރާތާ.  14ދަނީ  އަޅުގަނޑު މި

ބާނައިގެްނ ބަންާޑރަ ނައިބު އަތް ިއ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ އާިއ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖުޑީޝަރީއަށް ރައީ

 އި؛ޖުޑީޝަރީ ައގުަވއްޓަ  އި،ދެން ޖުީޑޝަރީގެ ބަރަހަނާ ވާހަކަ ަދްއކަ ،ނުލެވޭ ިހސާބަށް ގެްނގޮސްޖުޑީޝަރީއަށް ޭނވާ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައިއްޖެ ރާލާފައި އިދަނީ. އެކަން ހުއްޓަ އެކަން އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެްނ މި

ބާރުތައް  ވަންޏާ ކަމަށް ހުރީއި ށް ދީފަރީއަޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަނުޑމެން ހިތުނުރުހޭ ބާރުތަކެއް ޖުޑީޝަ

ެވސް  ވެްސ އުފާވާނެ. އަުޅގަނޑު  އެންމެން ރުން، އޭބަދަލުކުރަންވީ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންކަން ރަނަގޅުކުަރންވީ

އަދި ކުރަންޖެހޭ  ،އަދި ރިފޯމްކުރަންޖެހޭ ކަމާއި ،ކަމާއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުޑީޝަރީ ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ،ލުކުރަންބޫގަ

ތަޢުލީމީ ޤާބިލުގެ ބޭފުޅުން  ،ވެހިާރއްޖޭގެ ިހުޔމަން ރިސޯސަސް މަދުކަމާއި ދި ،ކަމާއި ބައިވަުރ މަސައްކަތްަތއް އެބަހުރި

ޖެހޭ. މިތާނގައި ވެސް ތަމްރީނުވާން އެބަ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ،އިކަމާޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ މަދު ،މަދުކަމާއި

އަުޅގަނޑުމެން  ޖޭެގ ޖުޑިޝަރީއާ، ާރއްވެސް. އެހެންވީމާ ޖެހޭ އެންެމންތަމްރީވާން އެބަަހމަ މަސައްކަތްކުރުުމގައި ވެސް 

 އަްށ ރައްޔިތުން ކުރާ ބަރޯސާޝަރީޖުޑީ ،އުޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީނެއްެޓން ނޭނގިގެން އަޅަިއގަނެގެން އަބަދު 

 އްޖެހޭ. އެ މިވާހަކަ ސާުފކޮށް ދައްކަން އެބަ ފައި މި އޮންނަނީ.އިލާނޑަ މީހުންގެ ބޭނުމަކަްށ އަބަދުވެސް ކަ ސިޔާސީ

ނޫންތޯ ކަންކަން ލީމަހައިފަރާތުގެ ވާހަކަ ައޑުއަ އަުޑިއެވނީ.  ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ  ހަމަ އެ ހަކަދެއްކީމާފަރާތަކުން ވާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަ މީހާ ޖުޑިޝަރީއަށް  ނަންވީ ގޮތް އެނގޭނީ.އޮން

 ..ތް ކަމެއް. ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.އްމުކޮށް އެނގިފައި އޮއާ އަތްބާނާކަމީ މިއީ މި ރާއްޖެިއން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިތެރި މެންބަރު. އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ޝަފީޤަށް. هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުރާގެ މެންބަރު ވެލިދޫ ދާއި

ރު ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ޕްރީމް ކޯޓުން ެނރުއްވާަފއިވާ އަމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސު

 އެ އަމުރުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމަކީ  ؛މައްޗަށާއި މި ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ދިުގ އަމުރެއް

އެ  ،ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ހުރި ބާރުތަކުގެ ވާަހކަ ،ގޮެތްއގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަންޞަ ޚާއް

ސިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން ހާޕްރީމް ކޯޓުން ސު ،އެ ބޭފުޅުން ގޮތެްއގައި ޞަ ނެތްކަން. ޚާއްއަމުރުަގއި 

ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  ގެނެރުއްވާަފއިވާ އަމުެރއް ގޮތަށް ލިޔުއްވާފަިއވާ ނޫންނަމަ ހާސިލުކުރުމަށް ބާރު ލިބޭ 

ޖުޑީޝަްލ  ،އޮތްއިރު  އިފަވާހަކަ އައިސް  ްސ ކޮމިޝަންގެޖުޑީޝަލް ސަރވި ،ވަނަ ާބބުގައި  7ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ،ބުނޭއެ ާމއްދާގެ )ށ(ަގއި އެބަ އި؛ވަނަ މާއްދާގަ  159ލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތައް އޫސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސް 

 ،ްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި މެދު އަޅަ އެ ފަރާތްތަކާ ިއ،އުފުލާ ޝަުކވާތައް ބެލުމާ ގޮތުން ބެހޭ ރުންނާފަނޑިޔާ

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ންމަޤާމު

ަތކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. އާދެ! ތްލިއްޔައޫހުށަހެޅުން. އެއީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މަސް

ޑިޔާރުން މަޤާމުަގއި ދެމިތިބުމާއި މަޤާމުން ަވކިކުރުން. ިމ ނފަ ،އޮންނަނީ ވަނަ މާއްދާގަިއ މި 154ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 މީހަކު ޤާބިލު ނޫން މަޤާމަށް އެކަުމގެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަިކުކރެވޭނީ ފަނޑިޔާރު ،ގައި މި ބުނަނީމާއްދާގެ )ށ(

 ޑީޝަލް ސަރވިސް ވާ ކަމަށް ޖުޢަމަލެއް އެ ފަނޑިޔާަރކު ކޮށްފައި  ފަދަ ެއކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ނުވަތަ އެ މަޤާމާ

މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ތުްނގެ ޔިރައް ބޫލުކުރެިވގެން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްގަކޮމިޝަނަށް 

ބަިއގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން ފާސްވުމުންނޭ. މިހެން  ބައިކުަޅ ދެ ބައިވެިރވި މެންބަރުންެގ ތިންވޯޓުަގއި ޒިުރވެ ހާޖަލްސާއަށް 

 ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ މި ޤައުމުގެ ތާރީޚުގައި ސު ،އޮތް ކަމެްއގައި 

ވަނަ  2014މައްސަލައެއް އެަބއޮތް  ސް ކޮމިޝަނުން މިފަދަފަހުގެ ތާރީޚުގައި ކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއް. ޖުޑީޝަލް ސަރވި

ކޯޓުގެ ޕްރީމް އި ައދި އޭރުގެ ސުއިނާޑިޔާރު ައޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސަބަރުަގއި އޭރުގެ ުއއްތަމަ ފަނންޑިސެ 14އަހަރުގެ 

ނެިގ  އި ލީހުގަމި މަޖި އްވާފަ.ދެ ބޭފުޅުން ވަިކކުރުމަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު ނާނާމް ޢަދުޞިތަޢުމު ފަނޑިޔާރު

އެ  ފުޅުން ކުރެންމެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ ދެ ބޭ 53ގައި ެނގި ވޯުޓަގއި 2014 ޑިސެންބަރު 14 އި،ވޯޓުގަ 

އުިނީވ  ،ނޫނުަގއި ބުނާގާސިފައެްއތޯ އަދި އެ ޭބފުޅުންގެ އުިނވީ ކޮން  ؛ލާއިނުެވސް އަހަހޭގޮތުން  ގުޅޭ މައްސަލައާ

މިހެން ގޮްއސަ.  އޮތީ  ޅުން ވަނީ ަމޤާމުން ވަކިކުަރއްވާފަ. ކަންަތއްނުލާ އެ ބޭފުއި ވެސް އަހަ ސިފައެއްތޯކޮން

އަޅުގަނޑު މިދެންނެީވ ނޫން.   ވާހަކަ ަދއްކަނީކީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއްޖުޑީޝަރީއާ މެދު އިތުބާރުކަމުގެ
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މެދު  ދިސާެއއް. މާގިނަ ުދވަހެއް ުނވޭ. މިއަދު ޖުޑީޝަރީއާ ހާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީުޚަގއި ހިންގާފައި އޮތް 

ގޮެތްއގަިއ  ޞަޚާއް .ނީން ފާުޅކުރަމުންދަޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނު ،ދަނީކަންބޮޑުވުންަތއް ރަްއޔިތުން ާފޅުކުރަމުން

ގައި އެަތއް ރަްއޔިތުންނެއް ެއކަމުެގ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައި  ބެހޭ އާ ދީދީهللاރު ޢަބްދުފަނޑިޔާ

އުުޅްއވި.  އިޮގތުން ކެމްޕޭނުގަ ޢަމަލީ ، ފާއިުތވެދިޔަ ިރޔާސީ އިންތިޚާބުަގއިއިޝަކުާވކުރަމުންދަނީ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ 

އެ ބޭފުާޅ ހުންނެވި މަޤާމުެގ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް،  ،ކުރެްއވޭނެ ކަެމއް ނޫންޮގތުން  ނޫނީގާއެީއ އެ ބޭފުާޅއަށް 

ސަލަތައް ބެލެންވާނެ. އަދި މި ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް އެ މައް ވެސް އޮތީ ކުަރްއވާފަ. އެހެންވީމާ އެކަން

އެ ބާުރގެ ބޭނުން މި  ،ކީ. އަޅުގަނޑު މި އެދެނީޭބފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުރުުމެގ ބާރަ މަޖިލީހަށް އޮތް ބާރެއް އެ 

ކުރިން  ،މެންބަރުން 65އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ލަތެއްަގއި ކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީހާ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހިއްޖެ 

 65 ދެ ފަނޑިޔާރުން ަވކިކުެރއްވީ. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން އިއަޣްލަބިއްޔަތުްނ ކުީރގަ ގެ މެންބަރުން 53މިދެންނެވި 

ލެވިދާނެ. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނޑު އެދެނީ އިއަޣްލަބިއްޔަތުްނ އެކަން ވަރަށް ފަސޭހައިްނ ނިންމަ ގެމެންބަރުން

މަށް. ިމ ފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަނޑު އުގެންދިއަޅުގަނޑުމެން ކެތްތެރިކަާމިއ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެުކ މިކަްނ ކުރިއަށް 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި....

 

 ްއެކވު:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަްއސަލައެއް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެންެމ  ީތ ވަރަށް ޚާއްސާސްއޮ ކުރިމަތީަގއި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ވެސް ޕްރީމް ކޯޓަށްސު ،ވެސް މަތީ ބާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް

ސީން ލިބިދޭ ަވނީ ޤާނޫނުއަސާޑަިއގަންނަ ވެސް ލިިބވަ ވެސް އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ކޯޓުތަކަށް

ވެސް  ތަކުެގ ތެރޭަގއި މިިއން ކޮންމެ ފަރާތެއްޞްިތޞާޚްދޭ އި ންބާރުތައް. އެބާރުަތކުެގ އިުމަގއި ެއ ބާރުތަކު

އެކަމަކު ހަމަ އެބައޮތް. ވެްސ  . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދެއް. ޖުޑީޝަލް ރިވިއުްނވާނީއްވަމަސައްކަތްކުރަ 

 އޮފް މި ސެޕެރޭޝަން ،ކީވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަ ، އޮތް ކަމަށް ިވޔަސްމައެކަނި ޖުޑީޝަލް ރިވިއުއަޅުގަނޑުމެން ހަ

މި ާރއްޖޭގެ  ،މަިއަގނޑު އަސާސްަތުކގެ މަްއޗަްށ ވިސްާނއިރު ގެ ުނވަތަ ތިންބާރު ވަކިކުރުުމގެ އުސޫލު ވަރސްޕަ

 ން. ެއްއވެސް ބާރަކަށް ޓަމެްއގެ ތެރެއިބެލެންސް ސިސް ޗެްކ އެންޑް  ،އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ ފަރުމާކުރެވިަފއި މި
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އޮތީ.  މި އިމިންތައް ކަނޑަައޅާފަ ިއ،ތެރެއަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތަަކށް އިން ކަނޑައަޅަެގ ޞް ޞާތިޚްއަނެއްބާރެްއގެ އި

ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި.  އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވަރަށް ފުންކޮށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަދި ޤާނޫނުއަާސސީ ، ހެދުމުގެ ބާރުނޫނުގާ ،ާމއްދާ ބަޔާންުކރާ ގޮތުންވަނަ  5ޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދިވެހިރާއް

ނޫނުތަކަށް ގެންނަ ގާމި މަޖިލީހުން އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް. މި އޮތީ  ެވސް މި އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު

ލިބޭ މި  ށްގެ އެހެނިހެން ބާރުތަކަލަތުދައު ތަކުންއިޞްލާޙުތަކުންނާއި އަދި ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ ިއޞްލާޙު

ނިޒާމުެގ ތެރެއިން އޮތީ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޢަދްލުއިންޞާފު ިމހާރު އޮތް  މި އި ކުެރވިފައިންަތއް ވަކި ،ބާރުތައް ކަނަޑއެޅި 

ކުގައި ތްތަލަހާްޕރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ަހނިކުރަންޖެހޭ ގެނެްސގެން ސުޤާނޫނުއަާސސީއަށް ބަދަލު ،ހާސިލުނުކުރާނަމަ

އެހެންމެ ރާއްޖޭގައި ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުނުކުރެޭވ އޮތް. ހަމަވެސް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެބަ ބާރު ހަނިކުރުމުގެ

ފަިއވާ ަހމަތަކާއި އުސޫލުެގ ތެރެއިން ކަނޑަެއޅި ،ތެރެއިން ގެ ޑިއު ޕްރޮެސސް ،ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ

ގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާގައޮތް. އަޅުގަނޑު ތްތެރި މަޖިލީހަށް އެބަވެސް މި ިއއްޒަ  ބާރުމުގެ ކުރުދުރުފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން 

ވަނީ. އެއީ ޗަިއނާ ބުލްއެއް ދާހެން ރާއްޖޭގެ އެކި މުއައްސަސާަތއް ެއިކ  ކަމެއް މި ވަރަށް ދެ ،ވަރަށް ހިތާމަވެރި

ރުޞަުތ ވަރަްށ ތެެރއަށް ެވއްޓުމުގެ ފު އެްއގެދިމަދިމާލަށް ދާން ފެށީމާ މި ރާއްޖެ ކޮންސްޓިިޓއުޝަނަލް ކްރައިސިސް 

ވަރަށް ހިތަމާވެިރ  ،އަިދ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއކިއެިކ މުައއްސަސާތަކަްށ ރަްއޔިތުންގެ އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާުރ ެގއްލި .ބޮޑު

މެން ެއ ެވސް ބޮޑު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ވަރަށް ރޮިޅގެންިދއުމުގެފު ގޮތަކަށް މި ާރއްޖޭގެ މުިޅ ެވރިކަމުގެ ނިޒާމު

 ،ލަޙަތުޞްމި ޤައުމުގެ މަ ،ކަަމކީ  ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންވީ އެއް ތެިރ ފަނޑިޔާރުންޕްރީމް ކޯޓުގެ ިއއްޒަތްސު

ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ނުވެ  ލަޙަތު ެއންމެ ކުރިއަށް ނެރުމަށް. ޖުޑީޝަލް އެކްިޓވިޒަްމގެ ތެރެއިން ޞްރައްޔިތޔުްނގެ މަ

އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ އްތައް ކުރުމަށް. އެެހންކަމުން، މާޔަތްކުރަން ުހރި ކަންތަހިޙައްޤުތައް ަރއްޔިތުްނެގ  ،ހުރި ކަންތަކާއި

އަނބުރާ މަޖިލީހަށް  އި،ހޯދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަ އްލުޙަ ގެޝަރީ ކޮމިޓީއަށް އެ މަްއސަލަ ގެންގޮްސގެން މިކަމެއް ޖުޑީ

 ކޮން ބަދަލެއް ނޫނަކަށްގާކޮން  ،ށަހެޅޭނެފޮނުވުމަށް. އެގޮތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ހު

އްލުކުެރވެްނ ޙަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސޭނީ. އަދި މިކަން  ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ކޮން ބަދަެލއް ގެނެސްގެްނތޯ މި ،ގެނެސްގެންތޯ 

 އެޅުމަށް އެ ފިަޔވަޅު  ،ވާނަމަ ޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށްދިވެހިރާއްޭޖގެ ސު ،އޮތީ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ މިކަން ޙައްލުުކރަން އެބަޖެހޭ.  ؛ެއއީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ މީގެ ޙައްލު އި،މިޓީން ބައްލަވަ ވެސް ޖުޑީޝަރީ ކޮ

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ދޫކޮށްނުލެވޭނެ. ގެ އަޅުގަނޑުމެން އިން ވަނަ މާއްދާ  5ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެދުމުގެ ބާރު ގާނޫނު

ކުރުމަކީ ވެސް ުސވާލު އިކޯެޓްއގަ  ިއ،ގޮތުން ެއްއެވސް އިދާރާެއްއގަ ބެހޭ ބަހުސާއަދި މިތަންތާގަިއ ކުެރވޭ 

ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ފެތޭ  ،ކަކީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަމި  ހަމައެހެންމެ،ކުރެިވގެންވާނެ ކަެމއް ެވސް ނޫން. 

ބޮޑު މައްސަަލއެއް.  އި އެަބއުޅޭ ވަރަށްމަސްއޫިލއްޔަެތއް. އެހެންވީމާ، މީގަ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެްއޗެހިތޯ ބެލުމަކީ 

ިމިކަމަށް ޙައްލެއް އެބަ ގެންނަން... .ުއޅެނީ މި މަސްހުނިވެގެންތައް ލަމައްސަމުޅިން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 ދަމް ޝަރީފަށް.އާންބަރު މެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްވަރީ

ށް ހަމަޖިލީމިއަދު ގޮތުން  ބޫލުކުެރވޭ ގައަުޅގަނޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ 

ޑިޝަީރ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖުސް މައްސަލަެއއް. ސާ އް ޚަސީރިއަސް ވަރަށް ވަރަށް ވަނީ  ހުށަހެޅިފައި މި

އެހެންނަމަވެސް، އިްއޔެައކު ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަަލެއއް ނޫން.  ،މައްސަލަތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަކު

ޖުޑީޝަރީާއއި އަދި ވަނީ ސީރިއަސް މައްސަލަތަެކއްގެ ގޮތުަގއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު 

ގެ ތަޅުމަށް އަިއއްސަ. ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ހުމި މަޖިލީ ންގެކޯޓުގެ މައްސަަލ އަޅުގަނޑުމެސުޕްރީމް 

އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން . ކުރަންޖެހިފައި ޮއތް ބުރަ މަސައްކަެތއްއަބަދުވެސް މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން 

މް ކޯޓަކީ ެއީއ ސުޕްރީ .އެބަ ކުރަންޖެހޭ އްކަތްސަމަ ެއކު އަުޅގަނޑުމެން ހިތްވަރާ ،ބޫުލކުރަންޖެހޭގަމިއަދު އެބަ 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް  ކަންރާއްޖޭަގއި ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް މައްސަލަ ނިންމައި ފައިސަލާކުރާ ތަނެއް ނޫން

ސުޕްރީްމ ން ބަޔާންކޮށްދެނީ އި ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  141ދިނުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ އިއަންގަ 

. ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކޮންމެ އިއޮންނަ ތަނެއް ކަމުގަގޮތް ނިންމަން އީ ޝަރްޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ކޯޓަކީ އެ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އޮތް ތަނެއް ނޫން ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ. ފަހުބަސް ބުނަން މައްސަލައަކަށް 

ަގިއ ރީ ވަރުފެބު 1ތަން.  ައންނަ ގައި ިމ ަކންތައްތައް ކުރުމަތިވަމުންއް ދަނީ ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ކޮންމެ ކަމެފެނިގެން

ހަމައަށް އެކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮްށ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރިވެސް އަކީ ސާދިހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ 

ނު ން ގެންނަން އުޅުނުވަތަ ޖުޑީޝަރީޔަީޤނުން އެނގޭ ކަމަކީ ެއއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ،ބަލައިފި ކަމަށް ވާނަމަ

ރިއްޔާ މަގުމަތިުކރަން. މިއަދު އަނެްއކާެވްސ ހޫުދވަހު ރާވާފައި އޮތީ އޭުރގެ ަރއީސުލްޖުމް ބަޣާވާތެއް ކަމަށް. އެ

އި ހާނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ އަނެއްކާެވސް ސަރުކާރާ، ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ދާ އެންމެންބޮޑުވަމުންރައްޔިތުން ކަ

ހުރިހާ ކުރާނެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަަޅންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރު ބޮޑުދެގެރި  ންޖެހުން.ތަާޅފޮޅަ ިމގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ

އިންތިހާއަްށ ަތއް ކަންބޮޑުވުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް. ރަްއޔިތުންގެ  ޖެހެމުން މިހާރު ލެއްހުރިހާ ދުއްތުރާ  ،އުނދަގުލެއް 

އެބަޖެހޭ  ހުންނޑުމެން މަޖިލީއަުޅގަމި މައްސަލަ ގޮތުަގއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ެދކޭ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ސީރިއަސްކަާމއެކު ބަލަން. 

ރީމް ޕްސު ،ހޭބޫލުކުރަންޖެގައެބަ ކަމަކަެށއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު  ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް އެންމެ ޞައްޙަ ނިންމުން
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އަނެއް  ،އްޙަ ބައެއް ކަމަށްސަ އެއީ އަުމރުގެ ތެރެއިން ބައެއް  ގެރީވަރުފެބު 1ދައިފާެނ ކަމަށް. ގޯހެއް ހަވެސް ކޯޓުން 

ެވގެން ދާްނ  އްޙަ ބަެއއް ނޫން ަކމަށް ކަނޑައެޅުނީ ވެސް ހަމަ އެ ތަނުގެ ތެެރއިން. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެންސަ ބަޔަކީ 

ދޭތެރޭގައި ެއކަންކަމާ  ،ފުޅުންގެ މަސައްކަތްަތކާއިތަާކއި އެ ބޭޞްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާފެށީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ސީރިއަްސކަމާއެުކ ދަނީ. މިކަން ފެންމަތިވެގެްނ މިބޮޑަށް  އްޔިތުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށްރަ

ގޮތަށް ކަންތައްަތއް  އަުޅގަނޑުމެންގެ އިތުބާުރ ގެއްލޭއި ގަޢަދްލުވެރި ޙުކުމެއް ކުރަން އޮންނަ ތަނެއް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

އި ޭއގެޒާތަށް ބަާލއިރު ވެްސ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ެއއީ ޙަޤީޤަުތގަ ިދއުމަކީ ވެގެން

ފައި އޮތް ދަތުރެއް. މި ވެމި ޤައުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ،މުއްރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ފަށާ ދަތުރަކީ ވަރަށް މުހި

 ދަތުރުގެ ތެރެއިން އަޅުގނޑުމެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިދަތުރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން

ލަިއގެން ކަެމއް ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ އިހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވެން. އަވަްސއަރުވަ 

ޔަުކ ދެން އަންނަ ބަ ،ޖެހި ފަހަތަށްއަނެއްާކވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތް  ،ން އުޅޭނެ ގޮތަކީދެން ވާ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި  ދާނީ ިމއަދު ޖުިޑޝަރީވެގެން ޭއގެ ނަތީާޖއަކަށްއަނެއްާކވެސް އިތުރު މަަސއްަކތްތަކެއް ކުރާނީ. 

ތަނަށް  އެހެން ބަޔަކު މިއް އަންނައިރު އަެނއްާކވެްސ ކަމެއަހަރު ފަހުން އެހެން ވެރި 5މީގެ  ،ކުރެވޭ މަސަްއކަތް

މަސައްކަްތތައް ވެސް ފަހަތަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ، ިޑއު ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މިހާރު އެ ތަން ސާފުއައިސް 

ޮބޑަށް  ރަށްދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަ މު ސަާމލުކަމެއްއްކުުރމަށް ވަރަށް މުހިފުރިހަމަކޮށްގެން މިކަން 

 ތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މެދުކަނޑާލަނީ ވަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  10:30ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ހުސްވަގުުތކޮޅަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 {އަށް 11:03އިްނ  10:29 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (هللاދުއީވާ ޢަބް ސްރައީނައ ބުި ގެމަޖިލީހު  ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ން:ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުޔާރި

މައްސަަލއިގެ ބަހުސް އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެން އަނެއްާކވެސް މި ކުިރއަށްގެންދަނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި `. 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި އި.ީޕގެ ުތޅާދޫ ދާން އެދިަފއި އެަބއޮތް، އެމް.ޑީަދންފަޅީގައި އެމް.ޑީ.ފީ ގެންދަނީ. މި ކުރިއަށް މި

އަިދ ެއ ގަރާުރ  ،ތެްއ ދިނުމަށާއިޞަްއ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ތަންކޮޅެްއ ައވަހަށް ފުރުމެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ގަރާރެ
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އެކަީށގެްނވާ ަވގުތު ދިުނމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ލީޑަރޝިޕުން  ،ބޭނުންވާ ވަގުތު ހުށަހެޅުމަށް 

ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން  ،ސޫލެއްގެ ޮގތުންއުހަމަ ޮގތެއްަގއި  މުއްއެހެންވީމާ، އާ ނޑުމެންނަށް އެދިފައި ެއބައޮތް. އަޅުގަ

 ުތ ދިނުމުގައި. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުސަތު މިޞަފުރު އެދޭނަމަ ކަންކުރަމުންދާނީ ެއގޮތަށް ރިޔާސަތުން

 .ށްޙިސާން ޙުސައިނަދެނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

އަސާސީންނެއް އިންތަާކއި މިންތަކާއި ނޫނުޤާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށް 

ބާރުތަްއ ަވކިވެަފއިާވ  ،ކް ަދއުލަތެްއގައި ޓި ކޮށް ބާރުތަކެްއ ދީފައެްއ ނުވޭ. ޑިމޮކްރެޤުލަޠުދޫދުތަކެއް ކަނޑަޭނޅި މުޙު

ައސާސީން ދީފައި އޮތް އިމުގެ ނޫނުޤާބާރަށް  އެ ،މަސަްއކަތް ކުރަްނޖެހެނީ ވެސް މި ބާެރއް ނިޒާމެއްަގއި ކޮންމެ

ފެންނަ މަންޒަރަކީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދުސްތޫރުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  ތެރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނަމަވެސް މިއަދު މި

ހެން މުއައްަސސާތަުކގެ ބާުރތަކުގެ ަމއްޗަށް އަރަިއގަނެ، ލާފަްށ ތަކުރާރުކޮށް، ރެާޔއި ދުވާލު އެޚި އަސާސްތަާކއި ހަމަތަކާ

ގޮެތއްަގއި މި މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަުކެގ  ޞައްޚާ ތަން.  މަލުކުރަމުންދާޢަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓން

ރައްޔިތުްނެގ  ވެހިެގންދާ އަމުރުތަކަކީ، އަުޅގަނުޑމެން ދިމުންއްވަނެރު މް ކޯޓުން މިމައްޗަށް، އަރަިއގަނެ، ސުޕްރީ

ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް އަރަިއގަުތން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަދި އެއީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ޑު ނުދެކެން. ެއގޮތުން އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ކަމަަކށް އަުޅގަނގަތިބެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދީ، ައޅުގަނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ މި ގަރާރު  ތްތެރި މެންބަރުން މިއިްއޒަ ؛ހުށަހެޅުމަކީ

 ،ހުށަހެޅި ދީދީގެ މައްޗަށްهللاސްާތޛު ޢަބްދުއުފާސްކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލް

ވަނަ  45ގުިޅގެން ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫުނގެ  ކުރަމުންގެންާދ މައްސަލައާލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ތަހުގީގު މޯ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  42ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގަާވއިުދގެ  ،މާއްދާއާއި 

މަސައްކަތަށް ނިކުތުން މަނާުކރެވިފަިއވާތީ، އެ ނިންމުމަށް  ދީދީ ަވޒީފާގެ هللاލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ފަނިޑޔާރު ޢަބްދު

 2019ޖޫން  17ގުިޅގެން އެ ކޯޓުން  ނުކޮށް، އޭނާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލައާޢުތަ

ުދވަހު ވަނަ  2019ޫޖން  18އަދި  ،ޯކޓު އަމުރާއSC-SJ/02ިި/2019ދުވަހު ނެރުއްވާަފއިވާ ނަންަބރު: 

ކޯޓު އަމުރުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ހޯދުންތަކާިއ  SC-SJ/3/2019ނަންބަރު  ،ރުއްވާފަިއވާ ނެ

ގޮތް ކަނޑައެުޅމުގެ ބާރު މި މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަްށ މެދު ބަސްބުނެ،  އެކޮމިޝަނުެގ ނިންމުމާ

ަގިއ (ށ)އްދާގެ ވަނަ މާ 88އަސާީސގެ ނޫނުޤާރަކީ، އެ އަމު ،ކަނޑައަޅާަފިއވާ ހިނދު ކަމަށް ނުވާވިޔަސް ލިިބގެން

މައްސަަލއެއް ކަން ބެލުމަށްޓަކައި ެއއްވެސް ކޯޓަކަށް ޙަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއްއެވސް ކަމެއް ހިނގި ގޮުތގެ ސައް

ހަނިކުރެޭވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނިކޮްށ، ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
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ގެ ދަށުްނ ރައްޔިތުްނގެ ސީދާ ބާުރ (ނ)ވަނަ މާއްާދގެ  26ވަނަ މާއްާދއާއި ހަތަރުއަާސސީެގ ނޫނުޤާއަދި ގޮތަށް، 

ތަބާވުމަކީ ރައްޔިތުންެގ  ަކށްއަދި އެ އަމުރުން ކޮށްފައިވާ ަގއިދުތަ ،މަލެއް ކަމަށް ފެންނަ ހިނދުޢަހަނިކުރުމުގެ 

ކުެރޭވ ހިނދު، އަދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބޫލުގަބާރުތަްއ ދޫޮކށްލުން ކަމަށް  ވާ އަސާސީން ލިބިގެންނޫނުޤާ ށްމަޖިލީހަ

އަމުރަކީ ޭއގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާުމ  ފު ޤާއިމުކުރުމުެގ އެންމެ އިސް ފަރާތުން ނެރުއްވާޞާއިންދުލުޢަ

ލާފަށް ޚި ރާ ގޮތަށް ނެރިފައިވާ އަދި ގާނޫނާއައަސާީސން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ އިންތިާޒމުތަކަށް ލޮޅުންނޫނުޤާ ،އިބޮއްސުންލަ

ޔަތްކޮށް، ޢާއްސާސް ނަތީޖާތަކަށް ރިޚައެ އަމުރުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ  ، އަމުރެްއ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދުސީ ތައައްސު

ިއާވ މަތިކޮށްފަ އިއަސާސީން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާނޫނުޤާ ،މަޖިލިސް އެއްބަްސވާ ހިނދު  އްލުކުރުމަށް މި ޙައެ މައްސަަލ 

އިރުޝާދެއް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ތަބާވުމުގެ ގޮތުން ވިޔަްސ، ރައްޔިތުންެގ  ،ތެއްގެ ލަފައެއް ޒިންމާތަކަކީ، ެއްއވެސް ފަރާ

ނުވެވޭނެ ދުސްތޫރީ އިލްތިޒާމުތަކެއް ކަމަށް ޢައޮތް ބަރީ ގެ މައްޗަށްނުލެވޭނެ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމަޖިލީހަށް ދޫކޮށް

އިސްލާމީ އުސޫލުތަުކެގ މައްޗަށް ބިާނކުރެވިަފއިާވ  ،ްނވާއަީކ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެވީހިނދު، ދިވެހިާރއްޖެ

އެ  ،އަސާީސގެ ދެ ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރުނޫނުޤާކުރާ ޑިމޮކްެރޓިކް ދައުލަތެއް ކަމަށް އަމިއްލަ ވެރިކަން 

 އޮންނާނީރުތައް ދެމިއަިދ އެ ބާ ،ންގެ ކިބައިން ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތަްއ ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތު

ބާުރެގ  ތިން ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށް، ދައުލަތުގެަހތަރުއަސާސީގެ ނޫނުޤާކަމަށް  ގައި ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ކިބައި 

ވަނަ ހަތްއަސާސީގެ ނޫނުޤާހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ތެރެއިން ގާނޫނު

ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫނު ،އި ޮއންނަ ހިނދުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ 

އިރު،  އިބާރާުތން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ޙަރީޞަަގއި  (ހ)ވަނަ ާމއްދާގެ ހަތްއަސާސީެގ ނޫނުޤާމަޖިލީހަށްކަން ރައްޔިތުންެގ 

 ހެދުމުގެ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަކީ ގާނޫނު ބެހޭ ލު މަޤާމުތަކާމުސްލަޤިއްތަކާއި ލު ކޮމިޝަންމުސްލަޤިއް

ވަނަ މާއްާދެގ  70ައސާސީގެ ނޫނުޤާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާުރގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަމެއްކަން  ބާރު،

ގޮްތ  ލީހުަގއި ކަންކަން ހިނގާނޭއިރު، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ސާފުކޮށްފަސްގެ (ށ)

އިން  (ހ)ވަނަ ާމއްދާގެ  88އަސާީސގެ ނޫނުޤާ ބާރެއްކަން ޞައްޚާކަނޑައެޅުަމކީ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ 

ކުރުމަށް އެްއވެްސ މެދު ފައިސަލާ ، ެއއާއި ކަން ބަލަޙައެނގެން ޮއވެފަިއ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސައް

އެނގެން އޮތް ހިނދު،  ( ިއންށ)ވަނަ މާއްާދގެ  88އަސާސީގެ ނޫނުޤާކަށް ލިބިގެްނވާ ބާރެއް ނޫންކަން ކޯޓަ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއަގއި މެންބަރަކު ނުވަތަ އެނޫންވެސް މީހަކު  ނުވަތަ އެ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަ 

އެއް ނުވަތަ ުހށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ވާހަކަ ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ދައްކާ ލާފުޚި  ދީނުގެ އަސްލަކާއިސްލާމް

މެދު ެއއްވެްސ  މީހަކާ ނުަވތަ އެ ،މީހަކު ހާޒިރުކޮށް  މަލުކުރި ގޮެތއްގެ ސަބަބުން ވިަޔސް ކޯަޓަކށް އެޢަދިނުމުގަިއ ވޯޓު

ންކޮށްަފއި ަގއި ބަޔާ (ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  90 އަސާސީގެނޫނުޤާނުވާނެ ކަމަށް ވާެއްއ ކޮށްގެންޢު ތަހުގީެގއް ހިންގައި ދަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  ،ރެވުނު ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުންއިސްވެ ބަޔާންކު ،އޮތް ހިނދު
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ދައުލަުތގެ އެްއވެްސ  ިއ،ހެދުމުގެ ބާރު ލިިބގެންާވ ހަމައެކަނި މުައއްސަާސ ކަމާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫނު

މިޓީތަުކަގއި ކަންކުރާނެ ގޮތް ކިޔުމާިއ، މި މަޖިލީހާއި މި މަޖިލީހުގެ އި ކޮޔާށް މިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަމުއައްސަާސއަކަ

ނުވާަކން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮްތ މަަސއްކަތްަތއް ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު ލިިބގެން އަދި ުނކުރެވޭނޭ ކޮމިޓީތަކަށް ކުެރވޭނޭ

ޔަތްކުރާއިރު، ޢާ ހަމަތަކަށް ރިދުސްތޫރީ  މަލުކުރާޢަތަކުގައި ޢުޓިކް މުޖުތަމަމޮކްރެހިނދު، ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު ޑި

ލިމިޓެޑް  ން ނިއުޒިލެންޑް ޜަ ވާސަްސ ޓެލެވި ސްޕްރެބަލް ،ޕްރިވީ ަކއުންސިލް ދަ ވިލާތުެގ ކޮމިޓީ ޮއފްއިނގިރޭސި 

ގުޅޭ  ންވާ ކަމަކާމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތެެރއިން އުފަ ،މައްސަލަިއގައި ބުނެފައިވާ ަފދައިން

ވެސް ހަަމ  ކުރަންވާނީޢާ، އަދި އެ ނިންމުމެއް މުރާޖައި، ގޮެތއް ނިންމައި ބަހުްސކޮށް، ވާހަކަދަްއކަ ،ިވޔަސްކަމެއްަގއި 

ހިނދު،  ވީކަަމށް ކަނޑަައޅާފައި  ކަމީ، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގެ މަްއޗަށް ހިނގާޭނ ހަމައެކަނި ގާނޫނީ ިނޔާއެ މަޖިލީހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތެްއެގ  ،ފޯރުވުމާއި  ޖިލީހުގެ މަސައްކަތަކަށް ނުފޫެޒއްރައްޔިތުންގެ މަ

 ، އެްއވެސް މީހަކު ުނވަތަ ބަޔަުކ ނުވަތަ މުައއްސަާސއަކަށް އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ަބސްބުނުމަކީ ،ކަން ބަލައި ޙަސައް

 ހުގެ މައްޗަށް ުނވަތަ އެ ަމޖިލީ ވާ ހިނދު، ރަްއޔިތުންގެތިާފޤުއްސް އިކަމަށް މިމަޖިލި ވެސް ލިިބގެންވާ ބާެރއް ނޫން

 ގޮތުން، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުްއވާފަިއވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގުޅޭ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ މަސަްއކަތާ

2019/SC-SJ/02 ި2019 ނަންބަރު ،ޯކޓު ައމުރާއ/SC-SJ/03 ަތަ މަޖިލީހުގެ ކޯޓު އަމުރަކީ މި މަޖިލިސް ނުވ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާަފއިވާ ހަވާލާެދވުނު މި  ،ނދެވޭ އަމުރެއް ނޫން ކަމަށާއިއެްއވެސް މެންބަރަކު ބަ

ޣައިރު  އޮތް އަސާީސާއ ހިލާފަށްކޮށްފައިނޫނުޤާއަމުރަކީ މި މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް އަަރއިަގނެވޭ ގޮތަށް،  ދެ ކޯޓު

ބާރުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންމެ އިސް،  ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުޞާއިންދުލުޢަރާރުވެ، ޤުއް ކަމަށް އިގާނޫނީ އަމުރެ

އަސާސީްނ ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކަށް މި ނޫނުޤާނާފީ ކޯޓުގެ ަހއިސިްއޔަތުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ޢުއިސްތި

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ  އޮތުމަށްގައި ދެމި އެ ބާރުތަުކގެ އިމުެގ ތެރޭ ،ކުރާ ހިނދުތިރާމުހުމަޖިލީހުން އި

ބާރަކަށް  ބާރުތަކުގެ އިމުން ބޭރުވެ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ެއއްވެސް  އެ ،އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި

ން ނަމަ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ފަރާތު އަރަިއގަނެ، މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ެއްއވެސް ނުފޫެޒްއ ފޯރުވައިފި

ޫތރީ ބާރުތައް ނެގެހެްއޓުމަށްޓަކައި އަޅާންޖެހޭ އެންމެހައި ބަސްބުނާ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި އެ މަޖިލީހުގެ ދުސް

 .. ޝުކުިރްއޔާވެރާރުވަމެ ޤުފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް މި މަޖިލިސް އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވުން ކޮޕީެއއް ދެ ށްހެޅުމުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީެއއް ސެްކރެޓޭރިއެޓަހުށަހެޅުއްވި ހުށަ ޔަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި

 މް ރަޝީދު.ބްރާހީއިއެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:  މް ރަޝީދުބްރާހީއިމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަުޅގަނޑު އެްއޗެްއ  ަކންކަމަށްލީހުގެ ަރއީސްެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މަޖި

ވާންޖެހޭ ގޮތް ވަރަްށ  ،ގޮތާއި ވަމުންދާ ގޮތާ ލާނަން. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ވަރަށް ސާފު. ވީއިދަންނަވަ

 ހުރީ ލީ ކޯޓުތަކެއްިއންތިޤާގައި ތެރޭ ގެލާޙަލީ މަރުއިންިތޤާވަނަ މަޖިލީހުގައި ަސތާރަސާފު. އޭރު ވީ ގޮތަކީ 

ލީ ކޯުޓ އެއީ ާދއިމީ ކޯޓެއް ކަމަށް އިންތިޤާ. އަސާީސގައި ވަީނ އެކުެލވިފަނޫނުޤާލީ ބާބެއް ޤާ. އިންތިއިމުކުރެވިފަޤާ

ދަނިކޮށް، ޝަރުީއ ކުރަމުންއަދި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މަސައްަކތް އާއި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނެވިންހުއޭރުަގއި 

ކުރީ. ޝަރުތު ހަމަވޭޯތ، ސުލޫކީ މައްސަަލއެއް އޮތްތޯ އިމީލީ ކޯޓު ދާ އިންތިޤާލީ ބޭފުޅުން، ންތިޤާއިކޯޓުަގއި ތިއްެބވި 

ގޮތަކީ  ކުރީ. ެއއީ ވީވާތްޣާވެރިކަން މަގުމަތިން ބަ އި އޮތްކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ނުބައްލަވާ. ހަމައެާއއެކު، ދެްނ އެ

ތެޭރގަިއ  ގެމީހުންކުރި އްޔަންޢަ ފަނޑިޔާުރެގއަށް އޭރު  ،ންދިަޔއީފެނިގެ ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއާއއެކު އަޅުގަނޑަ

ޝަރުތު ހަމަނުާވ  ،ވެސް  ރިޔާސީ މޭޒު ކޮުޅގަިއ އިންނެިވ ބޭފުޅެްއ، އިދާރީ މޭޒުަގއި އިންނެވި ބޭފުެޅއް މަޖިލީހުގެ 

 ޢީސް، ދައުލަުތގެ ޝަރުގޮތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ތަން. ވަމުންދާ ދިޔަެވގެންއްޔަންޢަވެސް ސުޕްރީމް ކޯަޓށް  ބޭފުޅެއް

 ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ފާރަވެިރއަުކ ޢީއަސާީސގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުނޫނުޤާހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެ ،ނިޒާމު

ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަުރއީ ނިޒާމުަގއި ހިނާގ ކަންަކމަށް ފާރަވެރިވާން ޖުޑީޝަލް ވަނީ ކަނަޑއަޅާފަިއ ރަްއޔިުތން. 

މިޝަުނގެ މަސްއޫިލއްަޔތަކީ ފަނޑިޔާރުންެގ ޝަރުތު ކޮ . އެލާފައިާޔ ކޮމިޝަނެއް ެއކުލަވަ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކި

އެއީ ޖުީޑޝަލް  ؛އެ މައްސަލަަތއް ބެލުން ،ހުށަހަާޅ މައްސަލަެއއް އޮތްތޯ، ، ފަނޑިޔާރުްނގެ ސުޫލކީ މައްސަލަހަމަވޭތޯ

 ނަނީ ފާރަވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ސުޕްރީމް. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންއްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތެ

ގެ ހުސުޕްރީމް ކޯުޓގަިއ މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް، މަޖިލީ ،ެއއްެވސް މައްސަަލއެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ،ކޯޓުަގއި

 ެއ މައްސަަލ ބަލަން ފާރަވެރިޔާ، ުޖޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  މާސުލޫކީ މައްސަަލއެއް އެްއ ޭބފުޅެއްގެ އޮތީ

ްށ، އެހީތެިރވެ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކުަގއި ، އަދި އެކަމައި މަސައްކަތް ުހއްުޓވަ ދިޔަކުރަމުން

ވާންޖެހޭ ގޮތަކީ، އިްއޒަތްތެރި ތަން.  ދާއަޅަމުންވެްސ ހުރަސް ދިޔަ ކަންތައްތަކަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުން

 މަލުކުރަމުންދާ ޢަ މި ހުގައިރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ުނަގއިޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫ .ރައީސް

މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ، އާދެ!  މަޖިލީހާ  އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް، މިޙަރީޞައަސާސީަގއި ވަރަށް ނޫނުޤާ

ތަކާއި މުމަޤާލު މުސްތަޤިއްވެްސ، އަދި މިނިވަން  އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކުރަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ

ތަކަށް މަޤާމު ދެ،ވެސް ތަފާތު. އާ މަޖިލީހުގެ ހުވާވެސް އަދި ރައްިޔތުންގެ  ހުވާބޭފުޅުންގެ ކޮމިޝަންގައި ތިއްަބވާ 

ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަކަށް ވެސް ުނވޭ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ 

އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ވިދާުޅވާންޖެހޭ ބަސްފުޅު ވިދާޅުެވއްޖެ. ޙައްޤުަތއް ރަ ،ހުވާކުރަްއވަންޖެހޭ. މީގައި ތަފާތަކީ

ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ހުވާ. ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ދެމެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންެގ ވާނެ ކަމަށް. އެއީ ަރއީސުލްން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ
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ވާ ކަންތަްއ ގައި 19މަށް. އަޅުގަނުޑ އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑު ހުވާކުރީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤު ދެމެހެއްޓު .މަޖިލީހުން ބަސްބުނެފި

ދިނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަށް އައީ. ރައްިޔތުންގެ ނުލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތއް ހޯދައި ،ކުރުމަށްޓަކައި ޒުތަންފީ

ަބ ވަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ސާފު. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ އިްނސާފެއް ނެތްކަން. ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގައި މަްއސަލަ އެ

 އެ ފަނޑިޔާރުްނގެ އިތުބާރު  ،ޖެހޭކަން. އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީއޮތްކަން. ޝަރުޢީ ކޯޓުތަްއ ސާފުކުރަން

މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ކަމުގެ ވޯޓު ަނގައި މިކަްނ ނިންމާލުން. އަޅުގަނޑު ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ނެތް

ާވ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޖޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ފަނިޑޔާރުން ވަދެ  3ދިާފޢުގައި  ގެފަނޑިޔާރު 1ޔާރުން ަވކިކުަރން. އަދި ފަނޑި ؛އެ މައްސަލަ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވީ

ނޫނުައސާސީަގއި ޤާދިވެިހރާއްޖޭގެ  ވަީނ ސުލޫކީ މައްސަަލއާއި ފަނޑިޔާރުން  4ތިއްބެވި ހުރިހާ ފަނިޑޔާރުން، މިހާރު 

މުންދާ ކަްނތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަަރއިގަންނަ ކަށްމަތިކޮށްފަިއާވ ބާރުތަކާިއ ރައްޔިތުްނގެ ބާުރތަ ނާއަޅުގަނޑުމެން

 . ޝުކުރިއްޔާ. މި ފެންނަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ސިރާޖްއިްއޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޖްސިދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ 

ލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯަޓްށ ޞްއުމީ މަޤަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ކަތްކުރާ މަަސއް ގައިގޮތު ގެ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން ދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ސިޔާސީ ޖަގަހަެއއް  ،ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ

ނީލަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު ސިފަވެގެން މި ދަނީ  ،ނަމަ ތަން. ވިޔަފާީރގެ މައްސަަލެއއް ހުށަހެޅޭ

ފިހާރައެއްގެ ގޮތުަގއި. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ ވަރަށް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގައި 

ނޫނުއަސާީސގެ އިންތަކުން ބޭރަށް ޤާޚާއްސަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ؛ނުދޭ. ކޯޓުތަކުންފެއް މިހާރު ލިބެމުންޞާދުލުއިންޢަ

އަޅުގަނޑު ަބއެއް ހަމަ ކުދިކުދި ކަންކަން މި މަޖިލީހަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން.  .ހަރުވަރަށް ގިނަ ފަ ،ހިނގައްޖެ

ށް ވަިކ މުއްދަތެއް މި މަޖިލީހުން ކުރުމަނާފުޢުއިސްތި ،ފާހަގަކުރި ފަދައިންމިއަދު އޭގެތެޭރގައި އޭ.ޖީ ެވސް 

ޖެހުނު ކުރަން . އެ ކަންމުއްދަތު ކުޑަޮކށްފަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ 10ސުޕްީރމް ކޯޓުން ވަނީ  ،ވަނިކޮށްކަނޑައަޅާަފއި 

ދިަޔ ގޮތަްށ ބެލީމަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނާނެ. ކުރީގެ ަރއީސް އަިދ އިގޮތަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އެކަން ހިނގަ

ސުޕްރީމް  އިުރގަ އޭ ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މަްއޗަްށ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ުޙކުމެްއ ކުރީމާ، ޖިލީހުގެ ރައީސްމަ

ގޮތުްނ އެ މައްސަަލ ވެްސ ެއގޮތަށް  އެއަށް ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ. ހަމަ ސިޔާސީދުވަހޭ ޭދންޖެހޭނީ.  10ކޯޓަށް ފެނުނީ 

މަ ސިޔާސީ ަޖގަހަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ސުޕްރީމް ކޯުޓ ހުރިހާ ކަމެްއ ހަދަނީ ގެންދިޔައީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން
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ނޫުނއަސާސީން ބޭރަށް ކަންކަްނ ޤާމީގެ ކުީރަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތަން. ެއކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ.  ދާއޮޕަރޭޓުވަމުން

ލީ ޢަ ގެންވޭރު ދާއިރާ ނުދޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މެދުހެކުރީމަ އެކަްނ ހުއްުޓވޭ މަްނޒަރެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެން

ފަނޑިޔާރުންެގ މައްސަލަ ބަލަން  5ޢާޡިމް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ތިބި 

އެއާއެުކ ޖެހޭ. އަދި ހަމަޖެހޭ. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އެބަޖެހޭ. ޖޭ.އެސް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ބަލަން އެބައެބަ

ޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސާން ހުށަހެޙި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވެފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ކީއައަދި ފައިލް އުފުލާ މައްސަލަ އި،ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ސޫމޯޓޯ މައްސަލަ ހިންގަ

ކުރާނެ މަރުޙަލާތައް ލްއް ބަލާނެ، އެޕީނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ ބަހުން މައްސަލަތަޤާމައްސަލަެއއް. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލަެއއްަގިއ  ،ެފނިގެންދަނީވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެިޅގެން ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ

ބޭފުޅުން ެއ  ގޮތުން އެ ލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ ސިޔާސީޞް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންގެ މަ ،ލަޙަތު ހިމެނޭޞްމަ

އުފުއްލަވަނީ. މަްއސަލަ ބަލާ  ފައިލް ގެއި ންމެ މައްސަލަެއއްަގއި ދަށު ކޯޓުަގއި އޮންނަ މައްސަލަންނަން ބޭނުންވާ ކޮވަ

ނޫނުއަސާސީން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ބާރުތަކުގެ ބޭރުން ޤާ ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރެވޭ އަޅަނީ.ފިޔަވަޅު  ށްފަނޑިޔާރަ

 ާއއިބާރުގެ ތެރެއަށް އަރަިއގަނެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖޭ.އެސް.ސީލިބިދީފައިވާ  އެތައް ކަެމއް ކުރަނީ. މި މަޖިލީހަށް

ދުލުވެރި ކޯޓުތަެކްއ ޢަ ،ދިޔައީޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުޮކށް ކުރި ސުވާލުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން

 ިއ،ނޫނުއަސާީސގަޤާށް. ސްއަޅާީތ ކަމަސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއކަމަށް ހުރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ ސީދާ 

ިއ، ، މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި ކަނުޑވާލަ ، އެ މާއްދާަތކުގެ ބާރުއިގާނޫނުތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ މާްއދާތައް ހުއްޓުވަ 

ރީމް ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުގެ ަނޒަރުަގއި ސުޕްމި ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުވަން އެބަ

ނޫނިއްާޔ  ޖެހޭ. އެކަން ކޮށްގެންފަނޑިޔާރުން ވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިކުރަން އެބަ 5 ތިބި ކޯޓުަގއި

އެންމެ އަުޅގަނޑުމެން ގައި 19އިންސާފުވެރި ފަނިޑޔާރުެގއެއް ނުލިބޭނެ. އެޖެންޑާ  ،ދުލުވެރި ޢައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ފު ޞާދުލުއިންޢަދަީކ ރަްއޔިތުންނަށް ޢުއެްއ ވަ ށް އަުޅގަނޑުމެން ވީބޮޑަށް އަދި ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ބޮޑަ

ކޯޓުތަކެއް ިބނާކުރާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަްށ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން ހަމަ އަދިވެސް ފާހަގަކޮށްލަން.  ނެކޮށްދޭޤާއިމު

ފު ޞާދުލުއިންޢަ ގޮތަކަށް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފަނޑިޔާރުން ވަިކކޮށްގެްނ ނޫން 5ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި މިތިބަ 

 ކުރެވޭނެ މަންޒަެރއް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. މުޤާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.ިއްއޒަތްތެރި  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
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ސާން ޙިއެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންގެ  ޙުސައިން ެއ ހުށަހެޅުްއވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކުރާކަްނ ފާހަގަކޮށްލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހިނދުގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  އިލާނޑުވަ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ކަ ،ބާރު ކަނޑުވާލައި 

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަްށވުރެ ަވކި  ކުރެްއވި ކަމަށްޓަަކއި ޝުުކރުމި މައްސަލަ މިގޮތަށް އެޖެންޑާ

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ، ަރއްއިގުތުަގއި ނެތް. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ކަނުޑާވލަމު މައްސަލައެްއ މި ވަ އްމުހި

ސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ހުމު ބަ އްކުރާ ހިނދުަގއި މިއަްށވުރެ ަވކި މުހި ސުޕްރީމް ކޯޓުންކަްނކަން  އިލާބާރު ކަނޑުވަ 

ޖެހޭނެ. މީގެ އްލު ހޯދުމަށް ފަށައިގަންނަންޙަގުތަށް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެްނ. އަދި މި މައްސަލައަށް ވަުގތުން ވަ

ރު ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަ ގެ ޣައިސުޕްރީމް ކޯޓުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު  ،ުޅގަނޑުމެން ދެެކފީމުކުރީަގއި އަ

 ފަިއވާ ގަނެ، ަރއްޔިތުންގެ ާބރުވެރިކަމަށް އަަރއިއިމާފިޔާއެްއގެ ގޮތުން މަސަްއކަްތކޮށްގެން މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަ 

 ލީހަކުން އެ ފުރުޞަތު ދެވިގެންނުވާނެ. މި މަޖިލީހަކީ އެ ފުރުޞަތު ފައި ވަނީ. މި މަޖިވިދެތަން. އޭރުގައި ެއގޮތަށް ދޫ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެްނ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އެ  ެވސް ދެވިގެްނވާނެ މަޖިލީހެއް ނޫންށް އެއްގޮަތކަށްސުޕްރީމް ކޯޓަ

އާއި ސަުރކާރު  ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާރަްއޔިތުން އިންިތޚާބުކޮށްފައިވާ ބާރުަތއް އްޒަތްެތރި ރައީސް.މަތީގައި. އި ސާބިތުކަން

ބާުރެވރިކަމުގެ މައްޗަށް އެންމެ  ރައްޔިތުންގެ ،އަދި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުޮކށްފައިވާ މި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލިސް

ރު ގާނޫނީ އަމުުރ އެންމެ ދެތިން މީހުން ތިބެގެން ޣައި ންޓިޓުޝަނު މޮކްރެޓިކް އިްނސްޑި-ޑިމޮކްރެޓިްކ، އެންމެ އަންއަން

އެކަން ބަދަލުކުރަންެޖހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ފިލާވަެޅއް ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދެިވގެްނނުވާނެ. ކު

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ މު އެއް މަޤްޞަދަކީ އްރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަށް ވޯޓުދިން އެންމެ މުހި

އް ާބްއވަވަްނ ސުޕްރީމް ކޯޓެ ގޮތަށް ރުަގއި ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުން ޑޮލަރަށް ުގޑާފަހަ ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނުވެދާނެ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ންވަަރށް ގިނަ ފަިއސާ އަުތަގއި ހުންނަ މީހުން ބޭނު ،ބޭނުންފުޅުވާ ބޭބޭފުޅުން

މެދުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަހެއް  ނާއެ މީހުން ،ަބދަލުވާކަށް ސުޕްރީމް ޯކޓު ނޫނިއްޔާ ،އިންސާފު ލިބޭކަށް ބޭނުންވާ 

ނެތި ިއންސާފަށް އާދޭސްކުރާ މީހުން ބޭނުންވޭ މިގޮތް ބަދަލުވާން.  އެކަމަުކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ފައިސާ ބުނާކަށް.

ޑޮލަރު އަތުަގއި ހުރި މީހުން ފަހަރުގަިއ  ،އް ާބއްަވވަން ބޭނުންފުޅުވާ މީހުންސުޕްީރމް ކޯޓެގޮތަށް  ޑޮލަރަށް ގުޑާ 

 !ނިކަން ބައްަލވާ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫން ބޭނުންވަނީ ެއގޮތަކަށް ބޭނުންވެދާނެ. އެކަމަކު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން

ނޫނުއަސާސީްނ އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިޝަެނއް ޤާކުއްިލއަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ެވސް ވެދާނެ.  ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ާލ އިއެބަ އިްއވަގެންގޮސްފަިއ ޙުކުމްތައް މޯޓޯ ކޮށްލާފައި އެބަ ގެންދޭ. . ކުއްލިައކަށް ސޫކޮމިޝަނަކީ އިލެކްޝަންސް

ހުރެ އެބަ ސޫމޯޓޯ  ލާ ރިޕޯޓަކާއިއަށް ފޮނުވަ .އެއާެއުކގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އދ. ހަމަސޫމޯޓޯ ކޮށްލާފަ

އިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެބަ ހިއުމަން ރަވަދޭ. އެބަ ސުޕްރީމް ކޯޓުތިޞާސްގެ ތެރެއަށް ޚް. އެ އިކުއްލިައކަށް ކޮށްލާ

 ؛ރު ގާނޫނީ. ހަމަ ޣައިގޮުތން ރު ގާނޫނީޔިތުން ލާ ވޯޓަށް ެވސް އެބަ ބާުރފޯރުވާ ޣައިބަދަލުވެގެންދޭ. ރައް 
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. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެބަ ބާރުފޯރުވާ ؛ޖިލިސްމަ ކަނަޑއެިޅެގން ޚިލާފަށް. މި އާނޫނުއަސާސީޤާ

ދޭ. ވެގެން އެބަކޮމިޝަްނގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ބަޔަކަށް މި މީހުން ކުއްލިައކަށް ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް 

ވަދޭ. ތެރެއަށް ވެސް އެބަ ޭއގެ ،އެއާެއކުަގއި މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މީގެ ކުރީގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައްހަމަ

. ންމީހުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތު ޕާޕައަްށ ވާން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މިބާބަވޭ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވެްސ އެބަ 

ކިހާ ސާފުކޮށް ހުރި މައްސަލަތައްތޯ މި ހުންނަނީ. މީގެ  !ނިކަން ބައްލަވާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ވޭެނ،އެހެނެއް ނުވެ

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ. ސިވިްލ ނަށްކުރީަގއި ތިބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން

ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަ ގޮތަްށ ޤާމަށް މި މަޖިލީހުން ކޮމިޝަްނގެ ރަީއސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ަވކިކުރުސަރވިސް 

 މި މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް  ؛އަތްމައްޗަށް  އްވަކިކުރީމަ ޭއގެތެރެއަށް ެވްސ ވަދެގެން މި މަޖިލީހުގެ މައްސަލަތަ

ްނނަނީ، ސިވިްލ ސަރިވސް ވަނަ މާއްދާގައި މި އޮ 187ގެ ނޫނުއަސާސީޤާ. މިސާލަކަށް ވަދެފަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޖިނާޢީ ުކށެއް ސާބިތުާވކަށް ނޫނޭ.  ؛ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ެއކަށީގެންުނވާ ަފދަ ކަމެއްަގއި

ެވއްޖެކަްނ ލަތެއް މެދުވެރިހާރުވެިރވާ ފަަދ ޒުށް އު އެކަީށގެންނުވާ ފަދަ ކަެމއް ުކރި ކަމަށް ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަ

 ،ގޮތަކީ ފެންނަންވީ އެ ކޮމިީޓއަަކށް. ފެނުނީމަ މި ވާ ؛ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ާޤބިލުކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ހާޒިުރވެ ކޮމިޓީގެ ފެނިގެން އެ މެންަބރަކު އެ ކޮމިޝަނުން ަވކިުކރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި

 ؛. އިނގޭތޯބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްުވމުން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިީވއެވެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެން

އެ ފުރުޞަތު އޭުރަގއި ދެވުެނއް ކަމަކު މިއަަދކު  .ސުޕްރީމް ޯކޓުންވަިކވީެއވެ. ީމގެތެރެއަށް ެވސް ވަދެގަނެފި 

އްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލާވަެޅއް ދޭނަން. މި ރާނުދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެްނ ރަނގަޅު ފި ނުދެވޭނެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހޯދައިދޭނަން. 

ި.كمليم عالوالس  . އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ގޮތްދޫުކރާކަށް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.  މެންބަރު. ވިލިނގިލީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

ތަކުްނ ެއއްގޮތަށް އުފެދިފައިވާ މުައއްސަސާ އާނޫނުއަސާސީޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! 

ފެންނަނީ.  ކުެރވެމުންދާ މަންޒަރު މިސާސްހުން އިމަުގމަތީ ހަނގުރާމަ އިޢުލާންކޮށްގެން އުޅޭހެން ރަްއޔިތުންނަށް

އިމުކުރެވެންޖެހޭކަން މިއަދު ޤާފު ޞާދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިން . ނެތްއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއްއެވސް ޝައްކެ

ޮއތީ ސިޔާސީ ޖަގަހަތަކަކަްށ  ފުގެ ނިޒާމު މިޞާ. ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންވެސް އެަބ ގަބޫލުކުރޭ އެންމެ ކުޑަުކއްޖާ
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 މި ،ލިންނދިޔައީ. ޚާއްޞަކޮށް ވިިލގިބޮޑަށް ފެނިގެން ނުވަތަ ގއ. އިން މި މަންޒަރު އެންމެ އަތޮޅު ހުވަދު .ބަދަލުވެފަ

 ދާ ގަމުންންާޔސީ ހަރަކާތްތައް ހިފަނޑިޔާރުން މަގުމަތީގައި ސި  ،ސިޔާސީ ގޮތުން ސުލޫކީ މިންގަނޑުން ބޭރުވެ .މަންޒަރު

ަގިއ ނގަނޑުމެން އަތުަގއި މިތާައޅު ،ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ހާލަތަކީ  ތަން މި

 !ކޮށްލަބަ ތިބެނީ. މި ޝޫޓު މި ކުރިމަތީަގއި ބޯަޅ ނަގަިއގެން ކޮށްަޓކޮށްޓާލް އެބައޮތް ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ. ހަމަ ގޯ

 ޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރީމާޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ އަމުރެއް ސު ޑީހަމަ ޖު ؟އުޅެނީ ތޯ މިނެއްެވގެންކިހި

ސިޔާސީ ގޮތުން ސުލޫކީ ތިބީ ހެކިދޭން ފަނޑިޔާރުން ލީގެ ރައްިޔތުން ނއަނެއްާކވެސް ހަމަ ސިޔާސީ ޮގތުން މުޅި ވިލިގި

ކުރީ އެ ނިންމުން ހޯލްޑު ،އެ ނިންމުން ބާތިލު  ނޫންތޯ.ލާފުވެއްޖެކަން. މާދަމާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވީ ޚި މިންގަނޑާ

ޕްރީމް ކޯޓުން. އަނެްއ ދުވަހު އަނެއް ނިންމުން ނިންމާފައި މި މަޖިލީހަށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސު

ހުއްޓުނީ ެއ  ސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަެކއް ހުއްޓުެމއް ނާންނާނެ. އެގެނެސްދެްއވަންވީ. ޖުޑިޝަްލ ސަރވި

މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ބައިވަރު މައްސަލަތައް  މައްސަލަ. އެހެން ދިަޔއީ އެުކރެވިގެންއެ ޕާކު ނުވަތަ ،މައްސަލަ

ރިޔާގެ ހައިިސއްޔަތުން ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެ ؛އެބަހުރި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާރުތައް ބެލެންސް އޮފް ޕަވަރ

ެދއްިވ މަނިކުފާނު ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓު އެ ްއޔިތުންގެޭޖގެ ރަ ދިވެހިރާއް ،ަމނިކުފާނު އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އެ އިއިމުކުރެްއވުަމށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަްއވަ ޤާފު ޞާއިންދުލުޢަ ޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤްމު މަ އްމުހިމައިގަނޑު އެންމެ 

ވުމަށްޓަކަިއ މި ރެއް ކުރާއްޖޭގައި އެ ިސޔާސަތު ތަންފީޒު އޮތީ. ދެން މި ކުރައްވާަފއި އެ ގެ ސިޔާސަތު އިޢުލާނުމަނިކުފާނު

ކުރަންޖެހޭ ބިލުތައް ލާޙުޞްގަިއވާ ތިބުނުއްވާ ޖުޑިޝަރީ އި 19މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވީ ގާނޫނުތައް. އެޖެންޑާ 

މަޖިލިސް  މި ިއ،ިސޔާސީ ވާހަަކތައް ދަްއކަ ،ދީ ބަހުެގ ހަމަލާތައްނެއްބާރަށް ބާރުން އަ ނޫންތޯ. ެއއްހުށަހަޅުއްވަންވީ

ވެސް އި ުދަވސް ތެރޭގަިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ހަދާފަ 3 !ހުށަހަޅުއްވާ  ؟ރާެތއްތޯތެރޭގައި ިމއީ ކޮން ަސކަ

ދާފައި ހަމަޖިލީހުން ގާނޫނު އިމުކުރަން މި ޤާފު ޞާއްޖޭެގ ޢަދުލުއިންރާ ގެން ނަމަވެސް މިފަނޑިޔާރުގެ ބަދަލުކޮށް 

އެ  ؟މެއްތޯންބުން ދެން ކޮހިސާ  ން އެޖެހޭނީ. ދެކުެރއްވީމަ ެއއަށް ޢަމަލުުކރަންގުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ 

ދަްއކާ ތިބެވިދާެނ. ާވހަކަދައްކަ އިގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. މިތާނގަ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ؟ބާތިލުކުރެވޭނެތޯ

ަރކީ ބިލެއް ނޫން. ގަރާރަކީ ގާނޫނެއް ނޫން. އެއީ ަދއްކާ ވާހަަކއެއް. ގަރާ ؛މާދަމާ މިތަނުން ނެރޭ ގަރާރު

ޓަަކއި އަސްލު ަމންޒިލަށް ވާސިލުވުމަށްއެހެންވީމާ، މީގެ  ؟ންބަަޔކުތޯ އެއަށް ޢަމަލުކުރަނީލުމެއް. ކޮއިޮގވަ ލާއިގޮވަ 

ފުެގ ޞާޢަދުލުއިން އިިހރާއްޖޭގަ އާިއ ގާނޫނުތަކާއި ިމއަދު ދިވެއަސާސީ ނޫނުޤާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސިާޔސީ ޖަގަހަތަކުން ފަނޑިޔާރުެގ  ،ން ހަރަކާތްތެރިވެގޮތުން ފަނިޑޔާރުސިޔާސީ  ،ންމުޖެހިފައިވާ ބަލިމަޑުކަނިޒާމަށް 

އަށް ފްލޯ ލީހުގެއަސާސީއާއި ާގނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު މި މަޖިނޫނުޤާކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ މި ސަލާމަތް

ނުތަްއ ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫރާއްޖެ ބަަދލު ހަރުދަނާ ޖުޑިޝަީރ ނިޒާމަކަށް މި ،ން ެއ ބަދަލުތައް ގެނެސްހުށަހަޅައިގެ

ގަރާުރ  އެއް  ،ކޮްށގެން ެއކަންކަން ކުރަްނވީ. އަޫޅގަނޑުމެން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ަބދަލުކޮށްކޮށްގުތަސްދީ  ދައި،ހަ
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ދަނީ އެހެން ގޮތަކަށް. ކޮށްަޓކޮށްޓާ ތިއްާބ  ކަންކަން މުޅިން މި ތިއްބާ މި ، މިހެންއަނެއް ގަރާރު ބާތިލުކޮށް ،ފާސްކޮށް

ލަނީ އިދާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ޮގވަ އިމަތިން  ބޯޅަ ހިނގަ ގޯލު ބަދަލުވެދާނެ. ކޮްށޓަކޮށްޓާ ތިއްބާ ކޯނަރަކަށް

ްސ ވަދުމަސް 1މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން  އިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބިލުތަކެއް މިޤާުފ ޞާދުލުއިންޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެބަހުްއޓޭ.  ގެ ގަިއަގއިގަނުޑމެންބިލުކަން ައޅުރުމުގެ ޤާކުލާޙު ޞް އިޖުޑިޝަރީ އި،ތެރޭގައި ނަމަެވސް މިކަން ޮކށްލަ

 ކުރާށޭ. ޝުުކރިއްޔާ. ވުރެ ޢަމަލު ގިނަ އެކަން ކުަރއްވާށޭ. ވާހަަކއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު. ޙީވަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙީވަهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވެްސ  ޑިމޮކްރެޓިްކ ޕާޓީ އުފެިދގެން ައއީމޯލްިޑވިއަން  ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ނިސްަބތްވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

އިމުކުރުމުގެ މަަސއްަކތް. ބައެއް ބޭފުޅުން އެަބ ޤާއިްނސާފު  އިރާއްޭޖގަ ވެްސ މި އަދި މިއަދު ކުާރ މަސައްކަަތކީ

ގަނޑުމެްނ އަޅު  ،ންވަނަ ބާރު އެްއކުރާށޭ. ނޫ 3 ބާރު އެުކވެފައި އޮތީމާ ކުރަނީ ދެމެން މަަސއްކަތްނޑުވިދާޅުވޭ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،މަސައްކަތަކީ ކުރާ ގަނޑުމެން މި އެްއވެސް ބާރެއް އެްއކުރާކަެށއް މަސައްކަެތއް ނުކުރަން. އަޅު

ދިަޔ އިވަނަ އަހަރު ހިނގަ 2013އިްއޒތްތެރި ރައީްސ،  އިމުކުރުމުގެ މަަސއްަކތް.ޤާރައްޔިތުން މި ބޭނުންވާ އިްނސާފު 

ޖޭެގ ތް ދިވެހިރާއްގޮ ދިޔަޕްރީމް ކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުންުރގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސުކީ އޭކަންތަކަ

 ެތއްޅުންނަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެްއގެ ތެރެިއން ކުރެވުނު މަސައްކަބޭފު ރައްޔިތުން ސާފުކޮށް ގަބޫުލުކރޭ. އެއީ އެ

ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންެގ  ،ެގ މަސައްކަތްގެނައުމު އަސާސީއަށް ބަދަލުނޫނުޤާހެދުމާއި ގާނޫނު .ކަންނޫން

 ،ުއސޫލުތަކެއް  ކޮމިޝަނަްށ ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ހަނިކުރުމަށްޓަކައި ސްއިލެކްޝަން ،މަޖިލީހަށް. އެހެންނަމަވެސް

ކަތުެގ ދުވަހު ފެށުނު މަސައް ނޫން. އެ އީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުެރވޭނެ ކަންކަމެއް ލައިނުތަެކއް ހެދިގެންދިަޔ. އެގަިއޑް

ތަމަ އްވަނަ އަހަރު އު  2014ފަހުން  އެންމެ. ެވސް ދިވެިހ ރައްޔިތުްނ މިތިބީ އިންސާފަްށ ބޭނުންވެފަ މިއަދު  ،ތެރެއިން

ވަނީ ން ްނގެ ސުޫލކީ މައްސަލަަތއް ބެލުއަށް ފޮނުވުުނ ސިޓީާއ ުގިޅގެން ެއ ފަނޑިޔާރު.ސީކޮށް ޖޭ.އެސްފަނޑިޔާރު ޮސއި

އަށް ލިބިގެްނާވ އެއާއެުކގަިއ ޖޭ.އެސް.ސީ. ހަމަންސް ބެލުން ވަނީ ހުއްޓިފަފޯމަ. އެ ފަނޑިޔާރުންެގ ޕާހުއްޓިފަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ،. މިދެންނެވި ކަންކަމަކީފަޕްރީމް ކޯޓުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވަނީ ވަދެ ތެރެއަށް ސުޞްތިޞާޚްއި

ޕްރީމް ކޯޓުން ވާހަކަދައްކަނީ ސުމި ން އިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެިޅގެންދާ ކަންކަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެޤާއިންސާފު 

ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 70އަސާސީެގ ނޫނުޤާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުެގ ތެރެއަށް ވަދެގެން އުޅޭ މަްއސަލަ. އާދެ! 

ފާސްނުކޮށް އަނބުރާ  ،މެ ހުށަހެޅުމެއް ގަބޫލުުކރުމާއިޅާ ކޮންރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަ ،ނީބުނަ
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މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާކަން.  ގެނައުމުގެ ބާރު އެބަދަލުކަށް އަދި މިފަދަ ކޮންމެ ހުޑަހެޅުމަ ،ބާތިލުކުރުާމއި ،ލުމާއިއިފޮނުވަ

 ށްކަމުގެ ތެރެއަކަށް ެއގޮތަމަޖިލީހުން ކުރާ ކަން  ހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންގެދިވެ އްޕްރީމް ކޯޓަަކށެއެހެންވީމާ، ސު

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް  145އަސާސީގެ ނޫނުޤާއެާއއެުކަގއި ން. ހަމަނުކިޔޭނެކަން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަބަސް

އެ  ން ބަލާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނު މާނަކުރުމާިއ އަދި ޝަރީޢަތު، ޤާވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި އެބަބުނޭ 145 ،އެބަބުނޭ

ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެ ނޫން  .އެންމެ ފަހުގެ ބަހޭ ނިންމުމަކީސުްޕރީމް ކޯޓުން ނިންމާ އިތަކުގަ ނޫން މައްސަލަ

މައްސަލަަތކަްށ ހިނގާ  ގައިލިބިގެންވާ ބާރަކީ ޝަރީޢަތުއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އި މައްސަލަތަކުަގއި. 

 ވާ ފަހުމް ކޯޓަށް މްޕްރީސުބުނުމުގެ މާނަ މިހާރު ަފހުބަސް އަދު އަރާ މިށްއަޅުގަނޑު ހިތަ .ފަހު ބަސް ބުނުން އެންމެ

ން. އެހެންނޫނިއްޔާ ެއކަންތައް އްދާއަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ މާ ށްއޮިޅގެން އުޅޭ ކަމަގޮތް 

ްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ ފަނިޑޔާރު 148ނޫނުައސާސީެގ ޤާ ،ނުދާނެ. ހަމައެއާެއކުަގއިއިޞްލާޙުެވގެން

އެ މައްދާ ވެސް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ ެއ  ،ދަނީ ަވކި މުއްދަތަކަށް ނޫން ކަމަށް ބުނާތީވެވިގެންޢައްޔަންކުރެ 

އެ ބޭފުޅުންނަކީ އުމުރަށް އެތާނގައި ތިބެންޖެހޭނެ . މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް ކަމަށް ވަނީ ފައިބޭފުޅުންނަށް ވިސްނި

ރި ރައީްސ، ދުނިޭޔގެ ަރނގަޅަށް ހިނގާ ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ްއޒަތްތެއި އާދެ! ގެ ގޮުތަގއި. ބޭފުޅުން

ޔާުރންނަށް އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ިލބިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިމުކޮްށދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ފަނޑިޤާމުހިއްމު އިންސާފެއް 

ވީމާ، އެ މައްދާއާ މެދުގައި ވެްސ އެ އުސޫލަކުންނެއް ނޫން. އެހެންނީ ހިނގަ ކަންމި ރާއްޖޭގައި މިއަދު މި

 ،އެދެނީ އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ގިަނ ފަހަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ިމހާރު ޤައުމުގެ ކަންކަން ހިނގައްޖެ. 

 ަގއިދިވެހިރާއްޖޭޢަދުލުއިންޞާފު  ؛އިންސާފުރަްއޔިތުްނ މި ބޭނުންވާ  ،އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނަމަވެސްކަންތައް މިދެންނެވި 

 ދިއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ެވގެންއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި  ނެ ގޮެތއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވީޤާއިމުވާ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

ދައުލަުތގެ  ،މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭއާދެ! ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ތިން ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމެްއަގިއ  ،އަނެއްހެން ބުނާނަމަ . މިއީބާރުތަކުގެ މެދުަގއި ދިމާެވގެން އުޅޭ މައްސަލަތަެކއް

ރަށް އްބާރުން އަެނއް ބާއެ  ،ބާރުން އަެނއް ބާރަށް އަރަިއގަތުމާއި  . ެއއްވަރަށް ނުރަްއކާތެރި މަްއަސލައެއް

މާ ޯގސްގޮތަކަށް މިކަން ގެންދިއުަމކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް  އެީކގައި ހަސަދަވެރިކަމާ

އް ބާރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހަމަ ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ވެސް އެ ؛ނުވާނެ. ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ބާރަކީ ވެސް
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އަދި ހަމަ ެއވަރުެގ ބާރެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ތިްނ  . ބާެރއް ޖުޑީޝަީރއަީކ ވެސްއެވަުރގެ

ތިން ބާރުން އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރަށް ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް އެްއވެްސ ، ބާރު އޮންނަ ނިޒާމެއްަގއި

 ލާއިުރަގއިއިައުގވައްޓަ އަނެްއާކ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ޖުޑީޝަރީގެ ބާރަކުން ކުރުމަކީ ކޮްށގެންާވނެ ކަމެއް ނޫން. 

ބަެއއް މީހުންގެ  ގަިއ ތިބިުޖީޑޝަރީ. ވެސް ނުކުެރވޭނެ. ޖުޑީޝަީރެއއް ނޫން މައްސަަލއަކީ އެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މުޅި  . އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުޑީޝަރީއަށް ނިސްބަތްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންއުޅެނީ މައްސަލަ މައްސަލައަކަށް ެވގެން މި

މި . ވެސް އެހާ ަރނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެމަސައްކަތްކުުރމަކީ އެްއގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ޓަކައިޖުޑީޝަރީ ފުނޑާލުމަށް

 ގެއްލުމަކަށް  ބޮޑު ގެނުކުރެވޭވަރު ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހަމަ ވަޒަން ،ސްވެ  ަގއިކުރިއަށް އޮތް އެތައް އަހަރެއް

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ކަަހލަ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާީނ އި ވެގެންިދއުމަކީ ވެސް ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް. 

 ންައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި އޮންނަ ހަސަދަވެިރކަމު .ެއކީަގއި ންތެރިކަމާށް ިވސްނުއެީކގަިއ ވަރަ ކެތްތެރިކަމާވަރަށް  

 ރަނގަޅު އެންމެ ން އެަކން ކުރުމަކީ ފަިއގެށް ހިއެ ބާރުގެ ބޭނުން އެންމެ ވަރުގަދައަ ބާރެއް ލިބުނީމާ ންނަށްއަޅުގަނޑުމެ

އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން މާވެގެން ފަހުން މި ކަންކަން ދި ،ހިނގައިދާނެ. ިމ ކަންކަން ދިމާވެގޮތަކަށް ނުވެ

ދިޔަ އެހެންނަމަވެސް، ވެގެން .ގޮެތއް ޭގނެ ކަންކަން ވާނެނޭނ ށްކަކުރިައކުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ފަހުން ައޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ކުާރ  ،ކަންކަން މިހެންގޮސް ،ތަޖުރިބާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި. ފަދިމާވެ  ގޯސްޮގތަކަށް ވެސް ކަންތައް އިކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އޭގަ 

 3އެ  .ދާއިރާައކަށް 3 ްނނަނީއޮ ފައިލިބި ތައްރުުކރުމުގެ ބާހުީގގުނޫނުއަާސސީގަިއ ޙަޤީޤަތުަގއި ތަޤާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ،އަެނއް ާދއިރާައކީ ިހއުމަން ރައިޓްސް. އަެނއް ދާިއރާއަކީ .ދާއިރާއިން އެްއ ދާއިާރއަކީ ުޖޑީޝަރީ

ކުރުުމގެ ބާރުތަްއ ލިބިފައި ހުިރ ހުީގގުތަޙަޤީޤަތުގަިއ ދާއިރާތަކަީކ   އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެހެންދެން ކޮމިޝަން.

 ،ކޮށް ގީގުދެން ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ކޮންދިމާއަކުން ތަހު .ނޫނުއަާސސީއަށް ބަލާއިރުަގއިޤާދާއިރާތަކެއް ނޫން 

ބާރު ވެިކވެފައި އޮންަނ  3އަުޅގަނޑުމެން މި ކިާޔ  ،ޅެފިްއޔާއު ކަންތައްތައް ކުރަންމިކަހަލަ ކޮންމެ ދިމާއަކުން 

އެ  ،ނޫނުއަސާސީެއއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބިފައި އޮތްއިރުޤާވަރަށް ފުރިހަމަ  ؛މިނިވަންކަމާއެކުނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ެވސް އަުޅގަނުޑ  ކަށްހިފަން އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަނޫނުއަސާސީގެ ބޭނުން އެްނމެ ހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންޤާ

 އްމަސައްަކތްކުރަން ފަށައިފިއްޔާ މުސްަތޤުބަލުގައި ވަރަށް ގޯސްތަ  އަުޅގަނޑުމެންއެީކގައި  ގޮވާލަން. ހަސަދަވެިރކަމާ

އިލާ. ތި ބޭފުޅުން ވިސްނަ ށްވަނަ އާޔަތަ  11ރުއާނުގެ ބަޤަާރ ސޫރަތު ޤުހިނގައިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ ކީރިތި 

އޮންނަނީ ޙަޤީަޤތުގައި ފަސާަދިއގެ ތެރެއަށް.  މިގޮސްފަިއ ހިމެނިގެން  ކަންހަސަދަވެރި އެ އާޔަުތންއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

َوِإذَا ِقيَل لَُهْم اَل تُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما َنْحُن   ވަީޙކުރަްއވާަފއިވަނީهللا ްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެ ާއޔަތުަގއި މާތްއި

 ،ބުނާ ވާހަކައަކީ އްނީއޭ ބުނެފިއްޔާ އެ މީހުން މި ފަމެން ބިމުގެ ފަސާދަ އުކަލޭ އިއެ މީހުން ކައިީރގަިُمْصِلُحونَ 

ِكن اْلُمْفِسدُونَ  ُهمُ  إِنَُّهمْ  أاََل  އަންނަނީ ޭއގެ ފަހަތުން މި  ތިމަންނަމެންނަކީ އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކީމޭ.  الَّ  َولََٰ



51 

 

. އޭމީހުންނަކަށް ނޭނގެ ެއކަން އެ ެއކަމަކު. ބަޔެކޭ މީހުންނަކީ ފަސާދަ އުފައްދާ ހަމަ އެ ،ދަންނާށޭ يَْشعُُرونَ 

ފަހަރު  ބައެއްތިބެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި .މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން ްއޒަތްތެރި ރައީސް،އި

އްކުުމަގިއ ޟޫޢަކަށް ވާހަކަދެއު ނގޭ މިކަހަލަ މައިނަށް ފައްދަމުންދާކަން ވެސް އަޅުގަނުޑމެންއު އަޅުގަނޑުމެން ފަސާދަ

ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑެގ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި .މިހާ ކުޑަކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއްަގިއ ކުރެޭވވަރު ކަމެްއ ވެސް ޫނން

ތުރަށް މި ޔާ އިލާީނ ދެން ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގައި ިއރާދަކުރެއްިވއްއިއެކީގައި ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމަ ރަނގަބީލު ޖެހުމާ

 ލުމަށް. ޝުކުރއްާޔ.ވާހަކަ ފުޅާކޮށް ދަްއކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއްޒަތްެތރި އި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 

 ކަދެްއކެުވން:ވާހަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އްޒަތްތެިރ އި ރާެގ އަުޅގަނޑު ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ުތޅާދޫ ދާއިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އި `. ޝުކުިރއްޔާ 

މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ގަާރރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމައެާއެއކީަގއި މެދުހެންވޭރު ާދއިރާގެ 

ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ އަބުުރ  ން މުޅިޖޭ.އެސް.ސީން އަޅުގަނޑުމެ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ފަަދއިންއި

އިތުބާރު ެގއްލިފައި މިިތބަ ފަނޑިޔާރުން ވަިކކުރުމުެގ މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ، ނަޒާހާތްތެރިކަން ެގްއލި ،ގެއްލި 

 އިދެންމެގަ  ވަރަށް ސީރިައސް މައްސަލައެއް. ،އޮތީ ހުށަހެޅުން އަވަސްކުރުމަށް ޮގވާލަން. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފައި މި

ލާކަށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން އިއުޅެީނކީ ރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީ ފުނޑަ  ން މިއަުޅގަނޑުމެ ،ވިދާުޅވިހެން އެއް ބޭފުޅުން އެބަ

ހަދާ ގާނޫނު އީކުރާކަށް ނޫން. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން މިހުގީގު ތަނަށް ކަންކަން ވައްދަިއގެން ތަ އުޅެނީކީ މި މި

އުޅެނީ  މަޖިލީހުން މިމި  .ބާރު ލިބިފައި އޮތް މަޖިލިސް ސްވެ ގެނައުުމގެއިޞްލާޙުއަސާސީއަށް ނޫނުޤާ .ސްމަޖިލި

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  .މަގަށް އަޅުވަންދާތީ އެކަން ހަމަ ޚިލާފަށް ކަންކަން ނޫނުއަސާސީއާ އަދި ގާނޫުނތަކާޤާ

ން ގޮސްފައި އޮްތ އްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ ތިއްެބވި ފަނޑިޔާރުްނގެ ކަންކައި ކުރެވޭނެ ކަމެްއ. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު  ނިންމެވުންތަކެއް.ގަބޫލުނުކުރަްއވާ ެއ ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުން ވެސްޚުދު އެ  ،ހިސާބަކީ

ޚިލާފަށް ކަމަށް.  ަވނީ ގާނޫނާކަްނކަން އެ ކުަރއްވަމުން ގެންދަދީދީ هللاޢަބްދުފަނޑިޔާރު  ންޖޭ.އެްސ.ސީ ،ނެރުއްަވއިފި

ހަމަ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ބައްދަުލވުންތަކަްށ  ،ށް ތަބާނުވެ ދީދީ ެވސް ެއއަهللا ޢަބްދު، ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްއެކަން ނުބެލޭނެ 

 އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގޮންޖައްަސވާ ،އެ ބޭފުޅުން ތަން ގެ އަމުރަށް ގޮންޖަްއސަވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު ،ވެސް ަވޑަިއގެން

ށަހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން މިއަދު އިދާރީ މޭޒުން ހު ،ފެންނަނީ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ޢަދުލުއިްނޞާފުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަސާެސއް ެއއީ ކުެރވޭ ޙުކުމްތަަކީކ  ،އަމުރުަގއި ވެސް ުދވަސްތަެކްއ ވެއްޖެ އިނގޭތޯ
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ކުެރޭވ  ާބރާތަކުން ތިލަކޮށްއިފަސޭހައިން ނަގަިއގަެނވޭ  ،އްމު ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ ފަސޭހައިން ފަހުމްވާއާ

މި ބޭފުޅުްނ ޭބނުންވާހާ ގޮތަކަްށ ކަންކަން  ،އަސާސީެގ ބާރު ކަނޑުްއވާލަންެވގެންނޫނުޤާވުން. މި ބޭފުޅުްނ ޙުކުމްތަކަށް

އެކިއެކި ނަންބަރުތަކަްށ  ދީ،ހައްދަާވ އެއްެޗއް އެއީ ެއކިެއކި މާއްދާތަކަށް ހަވާލާ ެވގެންކުރަްއވަން

އަުޅގަނޑަީކ  ؛ވަރަށް ތިލަކޮށްބާރާތްތައް އިނގޭތޯ. ހަމަ އިމީހަކަށް މޭރުން ނުވާ  ދިއުން. އާދައިގެދެމުންހަވާލާދެމުން

ބަހުން ބުނެވޭ  ތިލަ ދިވެހި ؛ ހަމަތަކާޢުބާދިމަ މަްބދަޢުތަކާއި ވެސް ޢަރަބިބަސް ކިަޔވާފަިއ ހުރި މީހެއް ހިސާބަކަށް.

ސް ކައުާނއި މުޅި ގޮކިޔަމުންމިކަހަލަ ބަސްބަސް ކިޔަމުން  ،އަނާސިރުތަާކއި ،އުންުސރުތަކާއި .ބަސްބަސް އިނގޭތޯ

ރިހާ ބާރެއް ނަްނގަވަްނ އެ ބޭފުޅުްނ އެ އުުޅްއވަނީ އިނގޭތޯ. މިކަްނ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހިނދުން ެގ ހުކާއިނާތު

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިފަނޑިޔާރުންގެ އެ ، އްޒަތްތެިރ ރައީސްއިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިހިނދަށް ހުއްޓުވަން މި

ޔަެތއް ލިޔެގެން ތިެބގެްނ ޔާފައި އާކިއޭ  بِاْلعَْدلِ  تَْحُكُموا أَن اِس النَّ  َبْينَ  َحَكْمتُم َوِإذَا  ކުރުންފަހަތުގައި ރަންއަ

މަރުހިފުމުގެ  ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ. ީމހުން މެރުމުގެ އްނޫނުއަސާީސގެ މުހިއްމު މަސްދަރެޤާ ،އިނގޭތޯމިދެންނެވި 

އިނގޭތޯ. ެއއްރޭ ދަންވަުރ އީީކ އެ  އޮތް ބާެރއް ނޫން ށްކަބާރު އޮންނަނީ ވާރިސުންނަށް އިނގޭތޯ. އެީއކީ ފަނިޑޔާރުެގއަ 

ބައެްއގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ އިނގޭތޯ.   ކޮށްލާމީހުން މަރަން ޙުކުމްކޯޓު ހުޅުަވއިގެން ވާރިސުން އެދިއެދި ތިއްބާ 

ެވސް ލާނެ  ެއއްއަުޅގަނޑުމެން ނޭވަ .ހިނދަށް ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް މިހިނދުން މިހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް ިމއީ. ހަމަ 

ލާ ހިސާބަށް އެ އި އުވަސްތެރޭ އެބަ ދެކެވޭ މިހާރު މި މަޖިލިނޫނިއްާޔ. ރަށު އިމަގަށް އަޅުވާފަތް މިކަން ހަމަކަމެއް ނެ

މިހާރު  އިނގޭތޯ. ދަމުން ގޮސް މި ޤައުމު ވެސް އުވާލަފާނެ ެއ ބޭފުޅުންދާ ވާަހކަ. އަދި ދަމުން ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން

މަގަށް އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ހަމަ .އެ ބޭފުޅުން އްބެވީތި އްތެޅިފައި އެ ޒާތީ ހަސަދައިން ތަ .އެ ތިބީ ހަމައިން ނެއްޓިފަ

 ރެޔާއި ދުވާލު މިތާ މި މަސައްކަތް . ކަމެއް ކުރަން އެބަޖެހޭހާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ަޓކައިމަށްވުއެޅު

 އްަޒތްތެރި ރައީސް.އި ޔާ ނަމަެވސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް ފާއި ބަހައްޓައިގެންސް ހުޅުކޮށްގެން މި މަޖިލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫވެސް ތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަލައިކުމް އިްއަޒތް އައްސަލާމް

ކުރާ ވާހަކަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދުގެ ގަރާރަށް ފުރިހަމައަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ތާއީޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު

އިމުކުރުމަށް، ިމ ޤާެއއް މި ރާއްޖޭަގއި މުސްތަޤިއްލު އަދި ޢަދުލުވެރި ފަނޑިޔާުރގެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިނިަވން

ވެއްޖެ. ިމ  އަދަކު ިއއްެޔއަކު ނޫން. އެތައް ޒަމާނެއްމިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާކަން ެއއީ އަބަދުވެސް ރަްއޔިތުންގެ އެދުމެއް. 
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ފަދަ ކުރި އެންމެ ބުރަކޮށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަކީ މި މަސައްކަތް. އަދި މިރާއްޖޭަގއި އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތް

މީދުކަމުގައި އްފަނޑިޔާރުެގއެއް ލިބޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ެއންމެ ފުރަތަމަ އު

ނޫނުއަސާސީން މިފަދަ ފަނޑިޔާރުެގެއއް މި ރާއްޖޭގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ. މި ފެހި ޤާމި ފެހި  ،އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 ،ހިސާބުންއުފެއްދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް  ،ގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސްމީުދ ބޮޑުވެއްއުއެކުެލވިގެންދާނެކަުމގެ 

ދާއިމީ މަރުޙަލާއެއްެގ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ފަހު  މަރުޙަލާއަށްލީ ، އިންތިޤާލާއިންޙައިންތިޤާލީ މަރު

ވަަނ  149ނުއަސާސީގެ ނޫޤާެފއްދުމުަގއި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އުއުފެއްދި

ސިޔާީސ އުފެދިގެންދިޔަ. ސުވާލު  ،ފަނޑިޔާރުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ލެވުނީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާމާއްދާގެ )ނ( ގައި 

މަޖިލީހުަގއި ިތއްބެވި ގިނަ ބަަޔކު ެއކި  ،މަޖިލީހުން ކޮންފަރމޭޝަން ބޭނުންވާތީވެ ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި އޭރުގެ

އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދިގެްނ އައި މި ފަނިޑޔާރުެގ، ުސޕްރީމް ކޯޓު އުފެދިގެން އަިއ  ދިޔަީއ.ކުރަމުން ގޮތްގޮތަށް ކަން

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ނޫން ކުންގުޅޭ ގޮތަ އްސަލަަތކެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމއަދުގެ މި މަްއސަލައާއުފެދުމުގައި ވެސް މަ 

 ެއއް އިލީނޫނުއަސާސީ ސުޕްރީމް ޯކޓުން ސީދާ ފުނޑަޤާ ްށ،ބާރުތަކަމަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި އަދި ގާޫނނުއަސާސީަގއި ހުރި 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެކަްނ މިއަދު ގޮތުން  ފަހަރަކު ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަްނދިމާކުރި ފަހަރަކު، ދެ

 ށް ަރއީސަެލުވނީ. އިއްޒަތްތެރިއިގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަކުރުމުގޮތުން މި މަޖިލީހަށް ބަހުސް ގުޅޭ ނުކޮށް، ެއކަމާތަޙައްމަލް

ށް ކަނިންމެވުމަގޮތުން މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގުޅޭ ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކާ ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއެ

 ވަނަ އަހަުރގެ އިންތިޚާބާ 2013 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކުރެްއިވ ގޮތް. 

އަދި މުޅި  ؟ޑްލައިެނއްގެ ނަުމގައި ާގނޫނެއް އުފަންކުރީ. އެއީ ުކރެވޭނެ ކަމެއްތޯކަނަޑއެިޅގެން ގައި ގޮތުން  ގުޅޭ

ގޮތަށް އެ  އުފެދޭއިންތިޚާބު މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، ރަްއޔިތުންެގ މެދުގައި އެތަެކއް ގޮަތކަްށ ޝައްކު

އަީއ. މި ހުރީ ކަނޑައެޅިގެްނ ން ންެވގެެވސް އުފައިންތިޚާބުވެ، އެ އިންތިޚާބުެގ ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް 

ފަހަރު މަތީން  މައްސަލަތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކި ސާފުކޮށް ލިޔެފަިއ ހުރި  ތަުކގައިގާނޫނު ާއއިނޫނުއަސާސީޤާ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ، މެންބަރަކު ބާރަ އަރަިއގެންފަިއވާ، އަރަިއގަތުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

 މުންނިންމު ތަކުގެ ތަނަށް ނުަވދެވި، މުޅި މަޖިލިސް ުހއްޓިެގން އެތައް ުދވަހަކަށް މި ސުްޕރީމް ކޯޓު މި ގި ނއް ނޭކަމެ

ނޫނުއަސާސީެގ ބެލެނިވެިރއެްއ ަކމަށް. ކާކު، ކޮންތާުކ، ކޮްނ ޤާ އެއީ  ސުޕްރީމް ކޯަޓކީ ،ދިޔައީ. ަބއެްއ ފަހަރު ވިދާުޅވޭ 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނުވޭ. އްާސފެ ކަެމއް އްރިކަމެމާއްދާއަކުން، ކިހިނެއް ލިބުުނ ބެލެނިވެ

ްއޔަުތ ޢިޝަރުއަހުލިއްޔަާތއި ތާިއ ޔަފަނޑިޔާރުންެގ ފަނޑިޔާުރކަން ކުެރއްވުުމގެ ވިލާފަސް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،ބޭނުންވޭ

ފަހަރު  ރި ރައީސް، ެއކިރާށޭ. ިއއްޒަްތތެފަނޑިޔާރުން މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިކުފަސް ވަނީ ެގއްލިފައޭ. ެއ  މިމިހާރު 

އަދި ވަކިން ޚާއްަޞޮކށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކަން ކުރައްވަމުން އެ ގެންަދވަނީ

ން އަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުނކުރެވޭ. ނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާްނޮކށްގެން އަދާކުރަޤާކަނޑައެިޅގެން ސާފު ބަހުން 
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ފު ބަހުން ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލ ގުޭޅ ގޮތުން ވަރަްށ ސާ ވަޒީުރންގެ އިތުބާރު ނެްތކަމާ ،ނެވަަޑއިގަންަނވާއެނގި 

ގާނޫުނގައި ވެސް  އޮތީ.ަބޔާންވެަފިއ  ނޫނުައސާސީަގއި ވެސްޤާ ދެވޭނެ ގޮތްގޮތާއި ެއކަންކަން ކުރިއަށް ހުށަހެޅޭ

ފަހަރު އެބަ  ބޭފުޅުން އެއް ކޭ އެ ނޯ ކޮންފިޑެންސެ  ވޯޓްނަށް އެއީ ބޭފުޅުން އެ ،އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ބަޔާންވެފައި

 ވިދާޅުޭވ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

އުޅޭ މައްސަލައަީކ  މިއަދު ޖެހިގެން މި ކުއުޅޭ. ެއކަމަޤީޤަުތގައި ފަނޑިޔާުރޭގގެ މައްސަަލ އެބަޙަޔާ ަރއީސް. ޝުކުރިއް

ފަނޑިޔާރުޭގގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމުރު ނުނެރެނީމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަނޑިޔާރުގޭގެ މައްސަލަ. 

އިދިކޮޅު ޕާޓީން ެވސް، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ެވސް  ،ނެރެނީމަރު ނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމުމީހު ފަނޑިޔާރުެގއިން އެ

ހުރި . ހުދު ޖަންގިޔާ އެބަެވފަ ހުރި ޒަޢީމަކަށްަފއި ހުރި މީހަކު އެބަވެ އަތްޖަހާ. ހަޤީޤަތުގައި މީގެ ުކރީގައި ގޮޅާޯބއަކަށް

ނުންވާ އަމުރު ނުނެރެނީމަ ސަލަައކީ. ތި ބޭފުޅުން ބޭ . އެއީ ފަނޑިޔާރުޭގގެ މައްެވފަ އިްއޒަތްތެރި ޤާޟީއަކަށް

ފަނޑިޔާރުގެ ވެސް އަޅުގަނޑުެމންނަށް  ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ އަުމރު ނުނެރެނީމާ މައްސަލަ.  ޭގގެފަނޑިޔާރު

އެހެންވީމާ، ިއންސާފު ލިބޭނީ ހުރިހާ އެންމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ؟މައްސަލަ. ކޮބާ އިންސާފަކީ މީގައި

ބޭނުންވާ ވަކި ަބޔަކު ކުާރަކށް. ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު މިތާ ކަމެއް ނެތްކޮްށގެން. އިޚްާލޞްތެރިތްމަސައްކަ

ކުރަްނޏާ ކުރަނީ. އެކަްނ ހުއްޓާލަންވީ. ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުގެންނަންެވގެން ެއކަމަކަްށ މި މަސައްކަތް 

ވެސް  މު ރަްއޔިތުންއްއިޚްލާޞްތެިރކަން. އާއިޚްލާޞްތެރިކަން ފުރަތަމަ އިސްކުރަްނވީ. މަޖިލީހުން ވެސް 

މު ަރއްޔިުތން ވެސް ދަނީ. ދެން ތިބި އްވެސް ދަނީ. އާ ހިފައިގެން ވިޔަފާިރވެރިޔާއިޚްލާޞްތެރިކަން. ހަމަ ރިޝްވަތު

ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމުރު ނުނެރުނީމަ ފަނޑިޔާރުގެ  ިއންވެސް ދަނީ. ގޮްސގެން ދެން މި ބުނަނީ ފަނޑިޔާރުގެ މީހަކު

 ލާފައި އިޚްލާޞްެތރިކަން ފުރަތަމަ އިސްކުރަންީވ ރައްޔިތުން ވެްސ، އެންމެން އިވަ . އެހެންވީމާ، އެކަްނ ހުއްޓުއްސަލަމަ

 ވެސް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ  ؛ޢަލީ ރިޟާމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާގެމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 . ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ޮތއްޑޫއިހެން ވަަޑއިގެްނވީ. ކޮމިޓީގަ
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި  ޚާއްޞަމިއަދު އަުޅގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޔާސަތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ަދންނަވާލަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ  ޓަަކއި ރިޔާސަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުިވ ކަމަށްންނެމަށް ގެމައްސަލަ ތަޅު

ާރ ކުވެސް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުއެ ހުށަހެޅުއްވި ތިން ހުށަހެޅުމަށް  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްިވ އެ  ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ  ތުޅާދޫވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެާއއެީކގައި 

ވާހަކަ، ޝަރުޢީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަުކގެ  .ގަރާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ުފރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ެވއްޖެ.  ެއތަކެއް ޒަމާންތަކެއްނިޒާމު ފެއިލްވެަފއިާވކަމުގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަނީ މިއަދަކު، އިްއޔެައކު ނޫން. 

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ،ވެއްޖެ  އްލެއް ބޭނުްނވެފަިއ ތިބޭތާ އެތަެކއް ޒަމާންތަެކއް ޙަމިކަމަށް 

ގޮތުން ުކާރ  ވަނީ ސިޔާސީ ގޮއްސަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު އެ އިަވނީ ހައްދުފަހަނައަޅަ  އެސުޕްރީމް ކޯޓު މިހާރު

ޕްރީމް ކޯޓު ނެތްކަން . ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ރަޖިސްޓްރީަގއި މިއަދުގެ ސުވެފަ ޖަގަހައަކަށްއް ކުރާ ކަމެ ހުރިހާ

އެކަނި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދުެގ ހާލަތަކީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނުޑ ެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ލޮުބވެތި 

 ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ހިނދަށް ވެސްމިހިނދުން މި ،ރަްއޔިތުންގެ ނަުމަގއި ގޮވާލަން އިއެންމެހަ

ޓަކައި މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަޕްރީމް ޯކޓު އިޞްލާޙުކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ސްޕީުޑގައި ެއ ނޑުމެން ބާރު ެދއްވާޭށ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގައިމަްއސަލަތައް ހުށަހަޅުްއވަ ގެބޭފުޅުން އެމަޖިލީހަށް 

މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާަނން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމ 

 އެ ވާނެ.ބާރު ފަޔަށް ބޮޑަށް  ވިޔަފާިރވެރިން ވަރަށްިއ ތިބި ވާހަކަެދއްކީމާ މިރާއްޭޖގަ މެންއިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަނޑު

 ،ަޙއްޤުައޅުގަނޑުމެން އިޞްާލޙުކުރީމާ އެންމެ ނިކަމެތި ރަްއޔިތު މީހާގެ ވެސް ނެ ވާބޮޑަށް ާބރު ރަށްބޭފުޅުންނަށް ވަ

ވާީތވެ، ވިޔަފާރިެވރިންނަށް ވަރަށް ބާރުވާނެ. ރާއްޖޭަގއި ކަށަވަރު  ފު މިސާމީހާއަށް އިންރައްޔިތު އެންމެ ނިކަމެތި 

ުކރާ މަސައްކަތަކީ އާމްދަނީގެ  ކުން އެވެސް ކޯޓުތަ ހެންދެންުކރުމަށް ޓަކައި މިއަދާއި ޖެ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މިކަން

ގިަނ  ވަރަށް ނެތް.  ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ. ަވކި ކޯެޓއް ދަންނަވާނެކަން ގޮތުަގއި ކުާރ މަސައްކަތް 

ެޓއް ޕްރީމް ކޯސު ،އިކޯެޓއްިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަ އިރީ ިމއަދު މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަދަލުެވގެން ޮގސްފަކޯޓުތައް މިހި

ނެތް. އެ ޯކޓުތަުކގަިއ ތިބި ގިނަ ފަނޑިޔާރުން މިައދު ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ބޮޑެިތ  ކަމެއް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓެއް ކިޔާނެ 

ބޭރުން  ގެފުސާވަނީ އިން ގޮުތގަިއ މި ނަހަމަ ށް މީާހެގ ފައިސާއަ. އެންމެ ނިކަމެތި އާއްުމ ރައްޔިތުތުހުމަތުތައް ކުރެވިފަ

ގޮްސފަ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެން، އްތަްއ ހިނގަިއގެން ވަނީ ކަންތަ ގޮްތގޮތުން މި އެކި

 ،ކަމަކީ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއް ހުރީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން އެންމެ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް އައިސް މި

ވަނަ . ނަވާރަނޑުެމން ބޭނުންވާތީތެރި މަޖިލީހަކަށް ވާން އަޅުގަތްހާވަނަ މަޖިލީހަކީ ނަޒާަނވާރަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ބޭފުޅުން  ޓަކައި އެަޓކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރުމަށްއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްމަޖިލީހަކީ މި ދިވެހިރާ



56 

 

 ، އަރުވަން ބޭނުްނވަނީރީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކަންއިންތިޚާބުކޮށްފައި މިހި މި ގޮނިޑއަށް އަޅުގަނޑު

މަސައްކަތްަތއް ކުރުުމގަިއ  އިގެ ޝަރްޢީ ނިޒާުމ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ ދިވެހިރާއްޖޭ

  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ސާބިތުކަންމަތީގައި އަުޅގަނޑުެމން ދެމިތިބޭނަމޭ. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫނެތް.  ، އާެދ! ވަަޑއިގެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާ

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލަ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަނި އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރިޔާސަތުން  އަށްކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ޖެޫނން. މިއީ މުޅި ދިވެހިރާއް ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް

ވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރަން ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަ

ވެސް ލިބިފައި އޮތީ ވަިކ މިންވަރެްއެގ ށް ކުރުމުގެ ބާރަޤާއިމު  ޑުމެންނަށް މި ގަބޫލުުކރެވެނީ ޢަދުލުއިންޞާފުއަޅުގަނ

 ގައި ހިމެނޭތިޞާޞް ޚްމީހުންގެ އެހެން ުމއައްަސސާތަުކެގ އި ބޭފުޅުްނނަކަށް ވެްސ އެހެން ހައްދެއް ކަމަށް. އެ

ނުވަތަ  ައކުންނުކުރެވޭ. ހަމައެާއއެްއޮކށް މުއައްސަސާ ކަށް ަގބޫލެއްންނަކަންތައްތަކަށް އަަރއިގަެނވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ

ބޭފުޅުްނގެ އިންތަކުެގ  ބޭފުުޅންގެ ޙައްޤުަތކުެގ ތެރޭަގއި ޫނނީ އެ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާައކުން ކަެމއް ކުާރއިރަށް އެީއ އެ 

ޅާ އަމުރު ނެރުމަކީ ެއީއ ރުކޮއިރުއި  ،ނާއަށް ދާހެންޚާބޭރަށް ހިނގާ މީހަކު ފާ އި،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ހަދަ

ރޭގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ނިދާފައި ތިއްބާ  ،ފަހަރު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ދުވާލަުކ ދެތިން ގަބޫލުކުެރވޭނެ

ނޫން.  މިކަހަލަ ކަންތައްތަަކކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަަލއިަގނެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް އި،ޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުމާސު

މި ގާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ގޮތަށް އެ ފަނޑިޔާެރއްެގ  ،ނަމަ ންގާފަިއވާ ަކމަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭޔާރެްއގެ ހިފަނޑި

ގޮތް ޮއންނަންޖެހޭނެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މި ގާނޫުނން ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންކަްނ  ވެސް ބެލޭނެ ކަންކަން

 ގެ ގާނޫނު އީމިބޭފުޅުންގެ ބާރު ޭބނުންކޮށްގެން   އެަކމަކަށް  ކުރާންނުތަ ލޭޓުކުރަން ޮއތް ބޮޑީ. އެއުބަލަހައްޓާ ރެގި 

ބެލެނިވެރިކަން  މީހުންނާ އެހެނެއްނުވާނެ. ކޮންބަޔަކުތޯ އެ ؛ކުރާ ކަންކަމަށް ޖެހޭނީ ތިމަންނަމެން މި ،ބެލެނިވެރި ފަރާތޭ

ރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު ކުަކމެއް ނުހެން އެ އުޅެނީ؟ އެ މިބަލަުދވެރިައކު ނޭނިގގެން ހަވާލުކުރީ؟ މިއީ ނަހަލާލު ަދރިއެއްތޯ 

 މެްނގެ ެދއްާވށޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ މަގު ހޯއްދަވައި ،ރިޔާސަތަށް ގޮވާލަން

ރި ވާތީ. ިއއްޒަތްތެ ކަށްހުގެ ިއއްތިފާޤުން ކަހަލަ ގޮަތކަށް ޯވޓުދެއްަވއިގެްނ ހޮވިފަިއވާ ިރާޔސަތަރިޔާސަތަކީ މުޅި މަޖިލީ

 އަެނއް  ،ޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ިއއްތިފާޤުން އަމުރެްއ ނެރެފައިީރގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުވަރުފެބު 1އީސް، ރަ
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ުމއަްއަސސާއެްއގެ ަބޔަކު ތިމަންނަމެން ތިބޭނީ މިވެނި ބަެއއްގެ ދަުށގައޭ ެއވެނި ބަެއއްެގ ދަށުަގއޭ  ވެސްދުވަހު ކޮންމެ

 އި،ފަނޑިޔާރުން ސޮއިކޮށްފަ  ތިން އިެއއާ ިވއްދަިއގެން ޭއގަ އްކާ އަމުރެއް ރު އަނެދުވަހު ެމންދު ބުނީމަ އޭގެ އަެނއް

ންތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން މި މަޖިލީހުގެ ނެްއ ނޫމިއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫ

ހިރާއްޭޖގެ ިދވެ ،ށް ޓަކައިއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަވަަޑއިެގން ދިވެހިރާއި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން މިކަމާ ވިސްނަ

ފުވެިރ ސާއިން ،ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުވެރި ،ެދއްޢުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ ކެމްޕޭނުގައި ވީ ވަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ގައިމުއިުމކޮށްދެްއވާނެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ހަމަޤާެގއެއް ފަނޑިޔާރު

އަޅުްއވާފައި އޮތް ެވސް އެންެމބޮޑަށް ބާރު އިއޭގަ  ،ލިޔެގެން ،ރުތީބުކޮށްގެން  ގާނޫނުތައް ތަބަިއވަރު  ނަވާރަިއަގއި ޖެންޑާއެ

ެގއެއް ހޯދައިިދނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުވެރި ފަނޑިޔާރުސާއިން ،ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ޢަދުލުވެރި ،ކަމަކީ  އެއް

ދިވެިހ  ،އަްއސަސާތަކަށް ވެސްތުގެ އެހެން މުއަދި ދައުލަ ، މި މަޖިލީހަށް ވެސްމި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ގޮާވލަން

 ،ވެސް ޮގވާލަން އަށްގޮތް ހަްއދަވައިެދއްވާށޭ. އަުޅގަނޑު ޖޭ.އެސް.ސީ  ެގެއއް ލިބޭނެރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރު

 އަުޅގަނޑުމެންނާ މުަގއިއެކަ އި،ލަެއއް ބަލައެ މައްސަ ،ނެތި މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއް ،މައްސަލަެއއް ވާނަމަ

ރާއްޖެއަށް  ދެްއވާށޭ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މިގެނެސް ،ކަމެއް އޮތްނަމަ ންޖެހޭހަމައަށް ގެންނަ

އެކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ هللا އަޅުގަނޑުމެން  .ެގއެްއ ގެަނއުމުގެ މާްތ ނިޔަތުަގއޭުފވެރި ަފނޑިޔާރުސާއިން ،ޢަދުލުވެރި

ިޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.. ދެއްވި ފުރުދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކޮށްދޭނަމޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމްއިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އެްނމެ ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އޭތި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި އިއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންެގ  ،ބަޔާން ޕްރީމް ޯކޓުން ނެރުނު ގަރާރު ނޫނީދެްއވި ސުއިއިްއވަވަ 

އެ ގަރާރު އަުޅގަނުޑ  ،ނެރުްއވުންްއވިްށ ނެރުއަމާޒުކޮިއ ރާއްޭޖގެ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް މަޖިލީހުގެ މައްޗަށާ

ބަލައިނުގަްނނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަްނނަވަން. އަމުރު އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިނުގަންނަ ކަުމގައި  ،ގަބޫލުނުކުރާކަން

 އި،ލަބިއްޔަެތއް ެދއްވަ ޕާީޓއަކަްށ ބޮުޑ އަޣް އްވަނަ ައހަރު އެ 2019ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން 

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް  ކޮށްދެއްވީއިންތިޚާބު ގެ މަޖިލީހަށް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންތަކެއްޔިތުންރައް

ލެއްަގއި ދިނުމަށް މަސައްކަތްުކރަން. އެއްެވސް ހާރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިަފއި ޮއތް އިތުބާރު ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި

ނޫން. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކަގއި ތިއްެބިވ  ރީ ޯގސްެވގެނެއްުޖޑީޝަ ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މެންއަޅުގަނޑު
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ަރއްޔިތުންނަށް  އި،ތްތެރި ތަނަަކށް ހަދަހާނަޒާ ،ަބދަލުކޮށްބަޔަުކ ކުާރ  ތަެކއްަރއްޔިތުން ތްތެރިކަމުގެ ތުހުމަތުހާނަޒާ

 މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ތްތެރިރައްޔިތުްނގެ ިއްއޒަ ދުމަށް.ރީޢަތްތަކެްއ ހޯޝަލުވެރި ޢަދު  ،ފުވެރި ސާއެތަނުން އިން

 ަފިއސާ އެިޅވަރަކަށް ބޭނުންވާ ޮގތަށް މައްސަލަ ނިމޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ގޮތަށް

ބޭނުން  ން ދާ އުމު ކުރިއަށް މިހެންޤަ ،އަހަރުވެ ހަބާރަދިއެތަނަށް ލައިގެން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ނުލިބި 

އޮތީ މިއަދު. އަޅުގަނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވސް  މި މަޖިލީހުގެ ކޮންޕޮޒިޝަން މިގޮތަށް މި  ، ނުވާތީޔިތުންރައް

 ގޮަތކަށް ނޫުނއަސާީސގައި އެހެންޤާވަަނ މާއްދާަގއި )ށ(ަގއި  88ނޫނުއަސާސީެގ ޤާގަބޫލެއްނުކުރަން ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަެމއް ޝަރްޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް.  ސްއެއްވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ  ،ނުވާ ހިނދުބަޔާންކޮށްފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާުރ  ިއ،އަިމއްލަފުޅަށް މައްސަލަތައް ނަންަގވަ ިއ،މިހެން އޮއްވަ ؛ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އޮތްއޮތުން

ލާފަށް ޚި ކާނޫުނއަސާީސގެ ހުރިހާ ބާރުތަޤާ ،ނޫނުއަސާީސެގ މާއްދާތަކާއިޤާކުމަކީ މި ކަނޑުވާލަން ނެރޭ ެއްއވެސް ޙު

އަޅުގަނުޑ  ،ޝަރްޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަނޭޅޭ ހިނދު ،ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރާކަެމއް މި ގާނޫނު ނެރުމެއް. އެްއވެސްނެރޭ

ގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެްއ އިްއވި ައމުރަކީ އެއީ އަޅު  މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާނެރުއްވާފައި ނުދެކެން 

ޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަުކ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ އެްއަޗކަށް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ރި މަ ކަމަކަށް. މި ިއއްޒަތްތެ

ލުމުގެ ބާރު އިމި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ގާނޫނު އުވަ  ،ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން

ގެނައުމަކީ ށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގާނޫނަ އި،ބަލަހައްޓަހަދައި، ާގނޫނު ހަދާ ގާނޫނު ާގނޫނު .ޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަންސު

ފަނޑިޔާރުން ވެސް  ފަސް ޕްރީމް ކޯޓުގެސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އެކަން އޮންނަން. ސު

ތްތެރިކަމުގެ ކަންތައް ހުރި މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެން ހާ. ވަިކވަކި ފަނޑިޔާރުންާނ ނަޒާބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ

ބޭފުޅުން ނެރުްއވި ޙުކުުމަގއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ހަަމ  ގަިއ އެ  2018ރީ ވަރުފެބު 1 ބަލާކަށްނުޖެހޭ. މެހެންކޮން

 ފަނޑިޔާރުން ވެގެން ހަމަ ތިން އަނެއް ށް ލާފައި ފަނޑިޔާރުން ޖަލަ ން ދެއަނެއްކާ ެއއިއިދިކޮޅަްށ  ތިއްބާ އެއާ ބަލަބަލާ

މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އިތުރަށް  ތްތެރިކަމާހާދިކޮޅަްށ ނެރުނީމާ އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަޒާއެ ޙުކުމް އެއާ ދިމާ އި

ޔާެރއްގެ ފަނޑި 5 އެ މި ދެއްކެނީ ،ނީދެން ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް ެނތް. އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގަިއ މި ބަހުސްކުރެވެ

ނެރޭ ފަނޑިޔާރުން އެ ތަންތާނގަިއ މް ފަނޑިޔާރެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޙުމު 3 ވާހަކަ ނޫނީ

ކުރިޔަްސ ންމެ މަސައްކަތެއް ކިތަ ލާޙުކުރަންޞްބައިތިއްަބއިގެންނެއް ައޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އި

ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެނީ ވަރަށް އަަވސް ެދްއވި  ނުކުރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،

ްއވި ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޙިާސން ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުފުރުޞަތެއް ސު

ިދެާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ނއިށީދަންނަވަން.  ދުކުރާ ވާހަކަތާއީ ވަރަށް ށްހުށަހެޅުމަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާ ތުންރިޔާސަ



59 

 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ލާ ދާއިރާގެކެ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

ދާކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ އަ ްއވީތީ އެ ަކމަށް އަޅުގަނުޑ ޝުކުރުހުށަހަޅުއްވައިދެ 

މުން އެތައް ނޫނުއަސާސީއާ ގާނޫނާ ޚިލާފުވަޤާވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަުކގައި އެ ތަނަކުން ގާނޫނާއި  ،މައްސަލައަކީ 

 ހަމައެކަނި ާދގެ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާއްވަނަ މާ 45ގެ ނޫނުއަސާސީ ޤާއް. މި ތަނެފަހަރެއްގެ މަތިން ގޮސްަފއިާވ 

އަދި ހަމަ ޚާއްަޞކޮށް މި  ،ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަާށއި ގެންދަަވނީ މިހާރު  ބުނުމުގެ ޭބނުންކޮށްގެން އެންމެ ފަހު ބަސް

އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެކެނީ މި ކަންތައް . ރުވަމުންރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް ވެސް ނުފޫޒު ފޯ ،ތަނަށް ވެސް

 ނުވަތަ މި ނިޒާމެއް ،ނޫންއް ނީ ޖުޑިޝަރީއެމި އުޅެ ނަށްން ހުއްޓަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކުގޮތަވީ  ޅުގަނޑުމެންއަ

 ގޮތުަގިއ އޭގެތެެރިއން ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ .އެތާނގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ،ނޫން ގޯސްެވގެން

އުފެދިފައިވާ ބޭފުޅުން. ވީމާ މި ބޭފުުޅން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ލު ސް ސުވާމެދު އަުޅަގނޑުމެން ވެ ވެސް ކާތަތުޝަރު

ނޫނުއަާސސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްާލޙެއް ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް އަިދ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ޤާއެއީ ބަދަލުކުރަން. 

 ،ވާނަމަ އެކަްނ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ިއޞްލާޙުކޮށްގެން. އަދި ެއވަުރން އަޅުގަނޑުމެންނަށްެވސް އެ ނަމަ އިޞްލާޙެއް

ގޮްސގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި  ކަށްނުފެންނަ ވޯޓަރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް އަޅުަގނޑުމެން ފެންނަ

ނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމަށާިއ ކަންތައް ަވގުތުން ަވގުތައް ިއޞްލާޙުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް. އެހެންނޫ

އިޖުިތމާޢީ ކަންތައްތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ގެއަށް އަދި އަުޅގަނޑުމެންޤީ ގެ ތަރައްއަދި ރާއްޖޭ

 ލަތުެގ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެންއުވަނަ މާއްާދަގއި އެބަބުނޭ ދިވެހި ދަ 4ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއަސަރުކުރަމުންދާނެ. މި 

. އެހެންވީމާ، އިންނޭއް ލިބިގެން އަންނަނީ ވެސް ަރއްޔިުތންގެ ކިބައަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއންނޭ. އަދި މި ބާރުތަ

ަރއްޔިތުން  އްކޮށްއަިދ ހަމައެއާއެ  ،ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ބާރުތަްއ ފެށިގެން އަންނައިރު  ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭއަޅު

ޅުވަންޖެހޭ. މި ތަޅުމުގައި ކަްށ އަޔަހަމަ އިޞްލާޙުކޮށް މި ކަންތަްއތައް ،ތަމްސީލުކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާއިރު

ގޮތުން  ނަށް ފެންނަ ންގެންދިަޔ ގޮތުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެމުންވައިްއޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަ 

 ،އްުލވެޙައަވަހަށް  މަށްމި ކަ ،ންތައް އެބަ ައަވސްކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ ވެސް މި ކަ

މިނިވަން މުއަްއަސސާތަކާ ގުިޅގެން އުފެދިފަިއވާ  ވެސް އި މަޖިލީހާ އަދި އެެހންއާގެ ތެރޭަގއި ޖުިޑޝަރީއަޅުގަނޑުމެން

ހުށަހެޅުއްވި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިާސން ޙުސައިންއްެލއް ައއުން. އަޅުގަނޑު ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ޙަމައްސަލައަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ަދންނަވަމުން ނިންމާލަން.ދުކުރާ ވާހަކަ ގަރާރަށް ތާއީ
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  .މޫދުރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްއިހިންނަވަރު ދާ

 

 މޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު ޖީހާން މަޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

 3މް ހުށަހެޅުއްވި ޡިޢާބަރު ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ށަހެޅުއްވި ގަާރރަށް ވެސް ޙުސައިން ހު

އަުޅގަނުޑ  ،ޮކށްފައިވާ އަމުރު ުޓން މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް  ކޯމްޕްރީވަނަ ދުވަުހ ސު 2019 ޖޫން 18 ،ތުރުންއިއޭގެ 

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާިއ  ،ޚިާލފު ނޫނުއަސާސީއާޤާލައިނުގަްނނަކަން ދަންނަވަން. އަދި އެ އަމުރަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ބަ

ން ގަޫބލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މަށް އަުޅގަނުޑގެ ހިތުގެ އަޑީޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ކަ ،ޚިލާފު އުސޫލުތަކާ

ހުރި  ތައް ކަށަވަރުކޮށްދިުނމަށް ޓަކައި ކުރެވެންޤުއްސާނީ ޙަރަްއޔިތުންނަށް އިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

 ކަށް އަދިެއއް މަސައްކަެތއް ތެރޭގައި އަުޅގަނޑަ  ގެއަހަރު 14 ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މި ހޭދަކުރި

ޕްރީމް އްޖޭގެ ސުނުކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެއްެވސް މުއައްސަާސއަކަްށ އެ މުއައްސަސާެއްއގެ މައްަޗށް ދިވެހިރާ

ރައިޓްސް  . ހިއުމަންން ނުފޫުޒ ފޯރުވަިއގެން ެއ މަސަްއކަްތތައް ހުއްުޓވާލަން މަސަްއަކތްނުރާޤުއްޙަކޯޓުން ނު

މައްސަލަެއއްެގ ސޫމޯޓޯ  ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް .ނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރކުމަށް މަސައްކަްތކުރިޝަނުން އިންސާކޮމި

މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ  .ކުރިމަސައްކަތްނުފޯޒު ފޯރުވަން  ޕްރީމް ކޯޓުންމައްސަލަ ނަގައިގެްނ ސުގޮތުަގއި  

ްނ ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ،ގާނޫނީ ހަިއސިްއޔަތާއި ،ބާރުތަކާއި ވާލިބިދީފައި ގާނޫނީ ގޮތުން  ށްމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަ

މެއްގަިއ ޤާމަ ލަުތގެއުއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ދަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލުމަށްނަގާ  އްޔަތުސި ހައިއް ދީފާއިވާ

އްކަްތކުރާ ބައެްއެގ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ކަަށވަރުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަަވރުކުރުމަށް

އަދި ގާނޫނުަތކާިއ  ،އިޚްލާޞްެތރި ނިޔަތް ށްއެކަމަ ހުންނަންޖެހޭ. އޭގެތެޭރގަިއ އެކަމަށް ާޤބިލުކަން ސިފަތަެކއް އި ގަިއގަ

، ކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުންނަންޖެހޭޢަމަލު ،ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަުކގެ މަތީން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން

 ގެ ނިޒާމުން މި ވޭުތވެދިޔަ ޢަދްލުއިންޞާފު  އަދި ކޯޓުންވަުގތު އަުޅގަނޑުމެންެގ ސުޕްރީމް  ތެރި ރަީއސް. މިއިްއޒަތް

ގެންދާ ކުރަމުން ،ދާ ނިންމުންތަކުންނިންމަމުން ،ކުމްތަކުންޙު ދާ އިްއވަމުން ،ގެންދާ މަސައްކަތުންގައި ކުރަމުން ނތާ

ވަނަ  56ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަން. އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތް ނެތް ދަނީމި ފެންނަމުން މުރުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންަނށްއަ

ވާކަން މިއަދު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ެވސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިގުޅަިއގެންފައި ކަށަވަުރކޮށްދޭ ިއސްތިޢުނާފުމާއްދާއިން 

ބިފައިވާ ފަހުބަސް ހިނަގއްޖެ. ތަކުރާރުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިގޮތެއްަގއި ހާމަވެގެން ވެސް ާސފުވަރަށް  ހާމަވެގެން

އަދި  .ކަަށވަރު ހެއްެކއްއިޚްލާޞްތެރި ނެތްކަމުގެ ކުމްަތއް ކުރަމުްނދާކަމީ ޙުލަިއގެްނ އެިކއެކި އިބުނުމުގެ މާނަ އޮޅުވަ 
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 ޓަަކއިެގ ސާފުކުރުމަށްފަހުން ަފނޑިޔާރު ެއސް.ސީން އެންމެމިއަދު ޖޭ. ،ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމުރުތަްއ ކުރަމުންގޮސް

 ،ަޔވަޅުަތކާއިގާނޫނީ ފި ގެންދާ ޣަިއރުއަޅަމުން  ،ގެންދާ މަަސއްަކތަށްްއކަތަށް، ކުރަމުންގެންދާ މަސަކުރަމުން

ހުރިހާ ކަންކަމުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ކަމަށް ވާތީ، މި އަމުރުތަކަކީ ގެންދާ ކުރަމުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދިވެހި އްޖޭެގ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހާމަވެގެްނވަނީ ދިވެހިރާ ހަމަގަިއމު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  .ކަންމި ވަގުތު ނެތްރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން 

ްއޔަތުން މި މަޖިލީހުން ސިމި މަޖިލީހުގެ ހައި ައޅުގަނޑުމެންމުން، މި މައްސަލަ . އެހެންކަެއއްކޮމްޕިޓެންސީގެ މަްއސަލަ

 ،ހުރިހާ ފިޔަވަޅެްއ ވަގުތުން ަވގުތަށްައޅުގަނުޑމެން އަޅަންޖެހޭ  ،އެންމެ ފުާޅ ދާއިރާައކަށް ބަލައި  ބެލެން އޮތް

 ދަންނަވާލަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ.ބޫލުކުާރ ވާހަކަ ގަމިހިނދުން މިހިނދަށް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީމް.ޙަމެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލީމްޙަބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ފެންނަނީ.  ގޮުތގައި މި ގެވަރަށް ހިތާމަވެިރ ދުަވހެއްރައީސް. އަުޅގަނޑަށް މިއަދު  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި

 .އޮތީ އޮތް ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކުރިަމތިވެފައި މިހާރު މި ށް ދިމާވެފައި މިަޤއުމަ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ެއންމެ ޝަރަފުވެރި މަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ  ،ތިލަވަމުން އައިސްތިލަވަމުން

ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެްއ  ސައިޒުުކރުމަށްއޮތީ މި މަޖިލިސްކޯޓުން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދިމާކޮށްފަިއ  މްމިހާރު ސުޕްރީ

 ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަރަށް ތަނުގައި  ފަށައިފަ. މިއީކީ މިއަދު ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަެތއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް މި ފެނުނު 

ނިމިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ވެސް  ،މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ވަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ޒާތީވެފަ. އެހެން  މިބޮޑަށް

އަދި އެ  ،ދުވަހެއް ގޮސް  މި މަޖިލީހަށް ނުވަދެވި ެއތައް ،ެނތި މެންބަަރކަށް އެްއވެސް އިންސާފެއް 12އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ  މިހާރު .ބޭފުޅުންގެ ސަބަބުން މި މަޖިލިސް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް ގެނުވާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޫލެއް ނުކުޭރ ގަކު ެއއްެވސް މީހަމި ރާއްޖޭގެ ކުޑަޮބޑު ބޮޑު ޖޯކު. ެއއީ  މެގޮުތަގއި މި ރާއްޖޭގެ އެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާ

އެ  ،އެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮްށ ފެންނަމުން މި ދަނީކަމަކަށް.  މި ކޯޓަކުން އިންސާފެއް ލިބިދާނެ

ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނަީކ ގަިއ ގޮތުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓު  ޮގތުން. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ  ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި

 އްމުކޮށް މިއާހުރި ބޭފުޅުންނެއް ނޫން.  މުތަކެްއގައި ތިބެން އެކަީށގެްނވާ ފެންވަރުޤާޙަޤީޤަތުގައި ެއވަުރގެ މަ

ވަރަށް ާއދައިގެ ތަޢުލީމެއް ލިބި، ަވރަށް އާދަިއގެ ތަންތަނުގަިއ  ،ވަނީބޭފުޅުންނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާދެވިފައި 

ބޮޑަށް މީހާއަށް  ބާެރއް ލިބުނީމާ ވަރަށް ،ާފއެއް ލިބިއެކަށީގެންުނވާ ވަުރގެ ބޮޑު ވަޒީ މީހާއާ  ،މަށްފަހުކުރުމަސައްކަތް
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 ކުމަކާ ެއކީަގއި ފުރަތަމަ ޙު. ފުރަތަަމ ހުރޭދުްއވާނެ ަސއިަކލެއް ވެސް ނުސުޕްރީމް ޯކޓަްށ އާދެޭވއިރު އޮޅިގެންދަނީ. 

ރޭ. މިހިސާބަށް ކުކުމްޙުތި ހޯދުން. ޓީވީއަކަށް އެބަ ން ގޭގެ ދޮރުފޮޓަކައި. ދެސަިއކަލެްއ ހޯދުމަށް ނީ ޭވވްދެވެސް އެ

ވުމުގެ ސަބަބުން އެހެންއޮތީ ފެންނަން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ތިލަކޮށް މި

ފަނޑިޔާރުން  އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސާފު ނުލިބިގެން މި

ދަންނަވަނީ ކަންދަހާރު  އަުޅގަނުޑ މި .ޒީބުެވފައި ހުރި ޤައުމުތަކުން ކިޔަވަިއގެން އަިއސްހުތަތިބި. ދުނިޔޭގެ އެބަ

ކަހަލަ ރީ ވަޒީރިސްތާނު ނަށް ކިޔެވިފަިއ ހުއަޅުގަނޑުމެންގެ ގިަނ ފަނޑިޔާރުންކިޔެވި ވާހަކަެއއް ނޫން.  ޑަރުންބޯ

އެ ބޫލުކުރާ ކަހަލަ ޝަރްޢީ ނިޒާމެއް ގަނިޔެ ދުމި ނޑުމެންނަކަށް މިހާރު ތަންތަނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޒީބީ ހުބޫލުކުާރ ތަގަނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާުރ ދުނިޔެ އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް އިންސާފެއް ހޯދަެއއްފަނޑިޔާރުންނަކަށެއް 

ނޑިޔާރުން ން ތިބި ވަރަށް ރަނގަޅު ފަތަންތަނުން ކިޔަވަިއގެ އިނގިރޭިސވިލާތް ،ތަކުން ކިޔަވައިގެން ތިބިމުޖުތަމަޢު

ފަނޑިޔާރުން ތިެބގެން ވެސް ޤާބިލުކަން ނެިތގެން  7ކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޔައެހެންނަމަވެްސ، ހިތާމަތިބި. އެބަ

 މްޢުތަޞިމު ،އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފަނޑިޔާރު ކަމަށްވާވެްސ ވަކިކުެރވުނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ރާއްޭޖގައި 

ވިދާޅުެވގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ބޭފުޅާގެ ޤާބިލުކަްނ އެއީ އިނގިރޭިސިވލާތުން ކިޔަވާ  ނާން.އަދު

ދީދީ. هللاއުޅޭ ޢަބްދު  ދީދީ. މިހާރު މި މައްސަލަ ދިމާވެގެންهللاމި ލެްއެވވީ ޢަބްދު މަދުކުރިއިުރގަިއ މަދުކޮށްފައިނެތިގެން 

ގޮތް ވެްސ  ފެންނަ ބޭފުޅެއް. ކަންކަން ހުރިވެސް ކޮށް މަގުމަތިން ރަށް ސާފުއަކީ ައޅުގަނޑުެމންނަށް ވަދީދީهللاޢަބްދު

ން ޑޮލަރު އަމިލިެއއް ދިޔައީ އަނބިކަނބަލުންގެ އެަކއުްނޓުގަިއ  މި ފަހުން ނިމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ. ެއންމެ

އެ ވެސް މައްސަލަ ކުދި މާ ކުދި ،އޮތީ ފެންމަތިވެފަ. އަދި މިއަށްވުރެ މާ ހުތުރު މައްސަލަ މިހުރުމުގެ މައްސަލައެއް 

 ،ނެނީ އެކަހަަލ މައްސަލަތަކަށް ަވކާލާތުކުރަމުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާދަ އިދުވާލު އެ ބޭފުޅުންޔާރެބޭފުޅުންގެ ހުންނާނެ. 

އެ ބޭފުޅުންނާ ހުންނާނެ ގުޅުން.  އިމި ތަނުގައި ވެސް ފަނޑިޔާރުންނާ އެއްކޮޅަށް ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުޅުންނާ

 ނީ.ްއވަިއގެން މަޖިލީހަށް ވަގާނޫނެއް ބަދަލުކުރު ށް ވަޑަިއގަންނަވަްނވެގެން ެވސް ގޮސް ހަޖިލީއިހަށްދުވަހަކު މަ

އިންނެވީ  ކުަރްއވަިއގެން ވެސް އެެއއީ އެ ބަދަލު .ންއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ އެ މެންބަރަށް ެވސް ސެިލއުްޓކުރަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާިށދޫގެ ގައި ެވސް ހަމައެކަނި ތަނުމަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ. ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މި 

 ޖާބިރު ނޫން ބޭފުޅެއް ފަނޑިޔާރަކަށް ހެޔޮބަހެއް ވިދާޅުވެަފއެއް ނެތް. ެއއީ އެ މަނިކުފާނަށް އެހެން هللا ޢަބްދު

 ކޯޓުތަކުން ސޭހައިންމަޖިލީހަށް ވުރެ ފަ ތައްތައްވިދާޅުވާންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން. އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންވާ ކަން

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިަނ ބަޔަކު އެކަަމކަށް ތާއީދެއް  ސަޕޯްޓކުރަމުން އެ، ކުރެވޭތީ

ކުމެއްގައި އަެންއ ޙުފަނޑިޔާރުން ެއއްޮކށް ކުރި  5 ،ފަނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއިން 5 ނަށް އެނގޭނުކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން

އިނީ ެއއް ފަނިޑޔާރަކު ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އިްސ ފަނޑިޔާރަށް ެވގެން. މިީއ  ލަްށ ލާފައި އެފަނޑިޔާރު ގެްނގޮސް ޖަ 2

ށް ވެސް މި ފަނޑިޔާރުްނ ދަައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުން މިއައެހެްނވީމާ،   ހުރިވަރު.އެ ބޭފުޅުންގެ ފެންވަރު 
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ފަނޑިޔާރުްނގެ  5ތިބެގެން ވެސް މި ތާ ހޭލާފެނޭ މިބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދައި، މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުގަނޑަްށ އެބަ

ޒީބީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކިަޔަވއިގެްނ ތިބި ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުްނ ހުައޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ތަ ށްއަލަ ،ކަންތައް ނިންމައި

 ެއއީ  ކޮށްދިނުން.ކަށަވަރު ، އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް އިންސާުފ އިނޑުމެންގެ ކޯޓުތަކަށް ލައަޅުގަ

 ވަީނ ރަްއޔިތުން ބޮުޑ ވާިޖބެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މަިތވެފައި އޮތް ވަރަށް

 .އެކަން..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދުކޮމަންޑޫ 

ރާއްޖެއަްށ  ،ދާ ވާހަކައަކީ  މި އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ދައްކަމުންރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މެްނ އަހަރެއް ެވއްޖެ. އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ދަްއކާތާ އެތައްތަުކގެ ގެފަނޑިޔާރު ވާހަކަެއއް ނޫން.  ނޑުމެންނަށް އާއަޅުގަ

ބޮޑަށް  ގައި ވެސް އެންމެމިފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑަިއގެން މިތިބަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކެމްޕޭނު 

 ދޭ ިދވެހި ދައުލަތުން މުސާރަ ބޫލެއް ނުކުރޭގަދިވެހި ރައްިޔތުންނެއް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔައީ އެ ވާހަކަ. 

ެއ ބޭފުޅަކު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ބޭނުންހާ ، މެްއގަިއ ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ޤާމަ ، އަދި އަމުދުން އިސްމެްއގައި ޤާއެްއވެސް މަ

ވާ ހުރިާހ ބޭފުޅުންގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ގަިއ ތިއްބަ މުތަކުޤާކަމެއް ކުރުމަކަށް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ިއްސ މަ

 ،ފާަހގަވޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ،ވޭ. މިގޮތުންފައި ކަްނކަން ކުާރ ގޮތް ބެލުމަށް ޤާނޫނުއަސާީސން ލާޒިމްކޮށް ،އި ހިންގަވާ ގޮތާ

ގެަތއް ބަަލއި އެތަންތަނުން ކުރާ ކަންތައްތަކާިއ ފަނޑިޔާރުން ކުާރ ފަނޑިޔާރުވަނަ މާއްދާ.  157ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޢަދްލުއިންޞާފު  ،ބުނޭންތައްތައް ބެލުމަށް ހަމަޖަްއސާފައި އޮތް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން. އެ މާއްދާަގއި އެބަކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައި ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް  ،ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި މީހުންނާއި

އެހެން ފަނޑިޔާރެއް  ،ުއއްތަމަ ފަނޑިާޔރެއް ން. މިއަކު ހިނގާނޭޞްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ އިޚްތިޞާ

ޝަުކވާތައް ފަނިޑޔާރުްނނާ ބެހޭ ގޮތުން ، ބުނޭވަނަ ާމްއދާގައި އެބަ 159އިސްތިސްނާެއއް ުނވޭ. ހަމަ އެ ބާބުަގއި 

މުން ވަކިކުަރންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ޤާބެލުމާއި، އެ ފަރާތްތަކާ ެމދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާިއ، މަ

. އެ އިްއޒަތްތެރި އޭސް ލިބިގެންވެ މުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ވެޤާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުން މަހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ށް ާޤނޫނުއަސާސީ މާނަކުރަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް ސާުފކޮށް ބޮޑަ ފަނޑިޔާރުންނަށް މާ

 ެއއްޖެހޭނެ ކަމަށް. ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަކުރަްއވަންއެްއކޮށް މަސަްއކަތް ބުނޭ، ފަނޑިޔާރުން އިންސާފުވެރިކަމާއެބަ

 މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން މި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންޖެހިއްޖެއްޔާ އެ މައްަސލަ ވެސް ބެލޭނެ ކަމަށް. ންބަލަ
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ބާރެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑ  3ބޮޑަްށ އެބަ ެދކެޭވ  ވަރަށް މެންނަށްކޮށްފަ. އަުޅގަނޑުއޮންނަނީ މި މަޖިލީހަށް ލާޒިމު

ބާރު،  ރައްޔިތުްނގެ ،ހޭ ޙަޤީޤަތެއްބޫލުކުރަންޖެގައަުޅގަނޑުމެން  ޮއތް. އެހެންނަމަވެސް،ބާރު އެބަ 3ބޫލުކުރަން ގަ

 ،އޮންނަނީ ލިބިފައި މި ބާރު  ބާރު ރައްޔިތުްނގެ ފެިށގެން އަްނނަ ،ޭއގެ ަމއްޗަްށ ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ން ލާޒިމުކުރާ ކުރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

ހުރިހާ ކަމެއް  މި ،ިވޔަސް ދަުއލަތުގެ އެންމެ އިސްވެިރޔާ އަދި ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެހެން މުއައްސަސާތައް 

 ކަންތައްތައް ުނކުރަްއވާ އޮވޭ. އަދި އެބޭފުޅުން ބަރާބަރަށް ކަންތައްތަްއ ކުރާ ޮގތް ބެލުން ލާޒިމުކޮށްފައި އެބަ  ؛ބެލުން

ޮއވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްަފއި އެބަ ގެހުމަޖިލީ ެވސް މި ފާިއން ވަކިކުރުންބޭފުޅުން ވަޒީ އެ ،ނަމަ

ވާލުކޮށްފަިއވާ ޒިންމާތަްއ ހަބޫލުކުރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮޅިގެންނުވޭ މި ަމޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީން ގަ

ކަުމގައި  ނެއް ބާަރަކށް ނުފޫޒުފޯރުވުންއަ ެއއީދާއިރު ބަލަުމން މަްއސަލަތައް ،އިރުުސވާލުކުރަމުްނދާ ،އަދާކުރަމުން

މި މަޖިލީހަށް ބާރު ދައިރާ ހިންގާނެ ގޮތް ކަނަޑެއޅުމުގެ. ޝަރުޢީ  ،އޮތްދެކިގެނެއް ުނވާނެ. މި މަޖިލީހަށް ބާރު އެބަ

ގެ. އުމުހުރި ބާރުތަކަށް ބަދަލުގެނަ އިއެބައޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ދީފައި ހުރި ބާރުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ދީފަ

އެންމެނަށް  ،ތިބެވޭތީނުބަސް ބުނާ ބަޔަކީ ރައްޔިތުން. މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް މިތާ ، ޙަޤީޤަތަކީ ފަހުއެހެންވީމާ

، މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފޮނުވާަފއި ތިބި މަމްދޫބުން. އެހެންވީމާ ،ނުތިބެވޭތީ

ވެްސ   ބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމުގަހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ރަންޖެމުޢައްސަސާއަކުްނ ޢަމަލުކު

ި...ައޅުގަނުޑ، އާދެބޫލުކުރޭ. ގަބޫލުކުރަން. ައޅުގަނުޑގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުން ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަޠީފް. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު  ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއް

 

 ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

ވާުނާވ  ،ގޮއްސަ ލައިގެން ޭގގެ ކަންަތއްތައް ޮބްއސުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރު

ެވސް.  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ  ގެފަހު ންމުމެއް އެންމެނިިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ނިންމި މާނޭނގޭ ހިސާބަށް ދިޔައި

މަޖިލިސް އެާއއެީކގައި މި ފުގެ ަމގަށް އަުޅގަނޑުމެން ދަތުރުކުރުން. ހަމަޞާއިން ،ފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާުޙކުުރން

ފަރާތުން  ގެން ެމންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންެމހައި ރައްޔިތު 65ދިޔައީ.  މި ކަންތަްއ ފެނިގެންވެސް އެއި އިންތިޚާބުގަ 

 ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ކަންތައްތައް މި  އްޔަންކޮށްފައި މިޢަތަނަށް  މި ކުަރންފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާޙު

ބޭނުން. ދޭން ހާމަކޮށްލަ ،އަޅުގަނޑު ތިަލކޮށް  ވަމުންދާ ގޮތް ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ަރއްިޔތުންނަށް

ންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ކަންތައްތައް މި ވަމުންދާ ގޮތް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަދޭން ުކޅުދުއްފުށީގެ އެ  ،ކޮށްޞަޚާއް



65 

 

 އި،ޔަންކޮށްފައްޢަ ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންތައްަތއް ބެލުމަށް ާއދެ! ؛ޕްރީމް ކޯޓުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ސުދިވެހިބޭނުން. 

. އާދެ! އެަކން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނާވަނީ  މި  އިއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީން މަތިކޮށްފަދިވެހިހާ އާދެ!

ވަރަްށ  އިވަނަ މާއްދާގަ 159 ،އެބަ އެނިގގެންދޭ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްިކ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން 

 ގެ އަހަރު ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހެންނަމަވެސް، ފާއިތުވި ފަސްއޮތްކަން. އެ  އިބާރާތުން ެއކަން ެއބަޙަޞަރީ

ގޮތަށް ނެ އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޓީެއއް ފޮނުވަިއގެްނ އެ ބޭފުޅުންގެ ހިންގާ އެްއެވސް ކަމެއް ނުބެލޭ އިލާފައި ކަނޑުވަ ބާރު

އް ިކޔަން ނޭނގުން. ހަމަ ެއްއޗެ ،މާއިވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ނާޤާބިލުކަ އަމިއްލައަށް ނިންމަިއގެން ތިބުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ޖުޑީޝަލް  ،އެހެންމެައދި ހަމަ އިފެށީމާ ހަމައެއާއެީކގަ ައޅުގަނޑުމެން ރަންކު، މިއަދު އެ މަސައްކަތްއި އެާއއެީކގަ

ބޭފުޅުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށީމާ  އި އެސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަްޕޝަނާ

ގޭތޯ. މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެްނ . އެހެނެއް ުނވާނެ އިނދަންނަވަނީ ެއކަމެއް ނުހިްނގޭނޭ ވެްސ މިއެ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ 

ވެސް އަުޅގަނޑު  ހަމަ ޔަޤީނުން ؛އްޔިތުންނަށް ވަޢުދުތަކެްއ ވެގެން. ައޅުގަނޑުމެންތިބީ ދިވެހި ރަ މިތަނަށް އައިސް މި

މި ވެފަިއވާ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ،އެދެނީ

ހަމަ  އަޅުގަނޑު ،. އެގޮތުންންނުދައިދިއްވެސް ކޮށްެގން އެކަން ފު ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން

ރާރަށް އަުޅގަނުޑ ގަހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ތުޅާދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ފާހަގަކޮށްލަން

މި މަސައްކަްތ ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް  އެހެންމެ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ 

ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަރަށް ައޅުގަނޑުގެ އްލުކޮށްދެއްވުމަކީ ޙަަކންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އި،ގެންގޮސްެދއްވަ ކުރިއަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް

 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

އޮތީ ވަރަށް މުހިއްމު  މި އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މިއަދު އައިސްފަ 

އަދި  ،އިށާމް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ތިން އިޞްލާޙަޡިންބަރު އަލީ ޢާެއއް. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެމައްސަލަ

މައަްށ އަޅުގަނޑު ފުރިހަރާަރށް ގައެ ހުށަހެޅުއްވި އިން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ

ޕްރީމް ކޯޓުްނ ސު ،ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ބުނާ ާވހަކައެއް  145ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޫނުތަކަްށ ގާއެިކއެކި  އި،ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަކުަރއްވަ ފުުޅ ފުޅުން ބޭނުންއަމިްއލައަށް އެ ބޭ ،ތަކުރާރުކޮށް ޮއޅުވާަލއި

ިދޔަީއ  ތަުނގައި އެދިޔަ އަިދ ެއކިެއކި ކަންކަުމގަިއ އެ ބޭފުޅުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް މި ފާއިުތވެ ،ގެންނަވައި ބަދަލު
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މު ހޫ މަފް ފަހު ބަސް ބުނުމުގެ ވެސް ެއކަން ތަކުރާރުކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އެންމެ ން. އަދި މިއަދުޢަމަލުކުރަމު

 ،ދަންނަވަނީ މާނަުކރައްވަނީ ޤާނޫނުައސާސީަގިއާވ ގޮތަކަްށވާ ނޫން. އަުޅގަނޑު އެހެން މިޕްރީމް ކޯޓުން އެ ސު

 ،ވަރަށް ާސފުކޮށް އެނިގގެން އެބަދޭ ންބެލުމު މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާތައް ޞަޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލަވއިލި ޚާއް

ނޫނު ގާވަނީ.  ތަކެްއކަްނ ދީފައި މިޕްރީމް ކޯޓަށް ކޮން ބާރުޢަދްލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ޤާިއމުކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ސު

 އާއި ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ދެ ކަމަކަށް. އޭގެތެޭރގައި ފުރަތަމަ ކަމަކީ މާނަކުރުމުގެ ބާރު ދިފައި މި 

ވަނީ ދެ ކަމަކަށް. އެްއ ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ  ދީފައި މިބާރު ބަސް ބުނުމުގެ ފަހު ؛ނޫނު މާނަކުރުމުގެ ބާރުގާ

ފަހު ބަސް ބުނުން.  ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް މައްސަލަެއްއގައި އެންމެ ،މާނަކުރުން. ދެވަނަ ކަމަކީނޫނު ގާ

ފަހު ބަސް މި ބުނެވެނީ  ވެސް އެްނމެ ނޫނުގެގާޤާނޫނުއަސާީސ ނުވަތަ  ،އެބަ އެނގޭ  ، ައޅުގަނޑުމެންނަށްއެހެންވީމާ

ކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން.  އިވެސް. އެީއކީ ހަމަ އެހެން ިތބެލާފަ ކަެމއްކަންއަދި މާނަ މި ކުެރވެނީ އެީއ ޝަރީޢަތުން ކުރާ 

އިއްޒަތްތެިރ  .ތަން ލުކުރަމުންދާޢަމަން ޕްރީމް ކޯޓު، މިއަދު މި ފެނިެގންދާ މަންޒަރަކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ސުއެހެންވީމާ

 ،ށްވަނީ އޯވަރހޯލްކޮ މުޅި ނިޒާމު އެކުގައި މިނިޒާމު މިވަނީ އޯވަރހޯލްކުަރންޖެހިފަ.  ގެރައީސް. ޢަދްލުއިންޞާފު

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ހިނގާނެ ބަދަލުކުރަންޖެހިފަ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮތަށް ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު 

 ،ަތކުަގއި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއިންތިޚާބުވެ މި ތިބީ މި ގޮނޑި ނެ ގޮތަށް ވަުޢދުވެގެން އަުޅގަނޑުމެންއްކަތްކޮށްދޭމަސަ

އޮތް މިކަން ކުރުމުގެ. އޮތް، ރަްއޔިތުން ދެއްވާަފިއ އެބަފައި ެއބަލިބިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މެންޑޭޓެއް 

ގެ އޮނިގަނުޑަގއި 19ޒީރާ ާރްއޖެ މެނިފެސްޓޯއާއި އަދި އެޖެންޑާ އޮތް. ޖައަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމެްއ ވެސް އެބަ

 ،މު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އޮތީއްހުރި. އޭގެތެޭރގައި އެންމެ މުހިރައްޔިތުންނަްށ ހުށަހެޅި ކަންކަމެއް އެބައަޅުގަނޑުމެން 

ގަނޑުމެން ކުރަްނ ހުރި ޭއގެތެެރއިން ައޅުފުގެ ނިޒާމު ައޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރާނެަކމުގެ ވާހަަކ. ޞާޢަދުލުއިން

ފަނޑިޔާރުޭގގެ ސްޓްަރކްޗަރ ބަދަލުކުރުން ެއއީ  ،ކޯުޓގެ ސްޓްރަްކޗަރ ބަދަލުކުުރން ،މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި

 ،ކަންތައް. ދެވަނަ ކަމަކީ  އް. އެއީ ރައްޔިތުން ައޅުގަނުޑމެން ގާތު އެދިފައި އޮތް ެއއްއަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެ

ވާހަަކ. ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަނޑުެމން ކުރާނެ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި  ނެކަމުގެލަތައް ބަލާފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މަްއސަ

ކަމުެގ ކަްނކަމުަގއި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް ައޅާނެއެ ،ސުވާލުކޮށް މީހުންނާ ގޮތުން އެ ގުޅޭ  ބިލުކަމާޤާފަނޑިޔާރުންގެ 

 ގެ މީެގކުރީ .ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކުރެވެމުން މިކަން މިއަދު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމންކަން މިވާހަކަ. 

ލީހަކުން މަޖިލިސްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވިވަަޑިއގެން ކުރެްއިވ ބައެއް މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖި ބައެއް

ބިކނބަލުންނަށް އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަނ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުކުރާނަން. 

ތަން.  މަސައްކަތް ކުރެްއވި ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި  ހިންގަން ޗޮކްލެޓާިއ ޕެނަޑޯލް ބަންދުކޮްށދޭ ފެކްޓްރީެއއް

މަސައްކަތް ކުާރކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނ  އެ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީކީ 

މަސައްކަތް ކުރަން. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަްތޮކށް  ނުއަޅުގަނޑުމެން ކައިރީ އެދު
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އްޔާ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވެއްޖެ ފޮނުވާ ކަމެއް  މި މަޖިލީހަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ،ނިންމުމަށްފަހު

ހަމަ އަސްލު ވެސް، ހަމަ  ން.ނަތިބޭއެކަން ކުރުން މަތީގައި ސާބިތުވެ ންރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެ

ތަާފތުވެގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް  19މަޖިލިސް ވާނެ.  ޤީޤަތުގައި ވެސް މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ތަފާތު މަޖިލީހަކަށްޙަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހާދުމުޙައްމަދު ނިެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ޙިސާން  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުޅާދޫަގންނާނީ އަުޅގަނޑު އަވަްސވެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މެދުހެންވޭރު ،މަށާއި އްވުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު  ޙުސައިން

ވަގުެގ ބޮޑެތި ވަގުްނ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަހާ ،. މިއަދު މި ހިނގާ ކަމަކީންކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު

މުޅި ޖުޑީޝަރީ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބާރު ނެގުމަށް ހިންގާ  ،ފަނޑިޔާރުން  ކުރާްނ ތިބި ކޮރަޕްޓުހިމާޔަތުގައި މަސަްއކަތް

ޚިލާފު ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު. މަތީ ކޯޓުތަކުގަިއ ތިބެގެން ފަހުބަސް ބުނާނީ  ާއއި ގާނޫނާސާސީނޫނުއަޤާ

 ބޭނުން ،އެހެން ހުރިހާ ކޯޓެްއގެ ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުންނަްށ ބިރުދައްކަިއގެން ،ތިމަންނަމެން ކަމަށް ދައްކަިއގެން

ބޮޑުކުރުމަށް އޮްތ ދޮރާށި ަބންދުވެދާނެތީ ސަލާމަތްވުމަށް އް ، އަިމއްލަ ޖީބުތައިގޮތަކަށް ަމއްސަލަތައް ނިްނމަވަ

ރީ ހި ޔެަފއި މިލިނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެަފއި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޤާއިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ކުރުން. ކުރާ މަސައްކަތް

ވަނަ މާއްާދެގ 145ސީގެ ނޫނުއަސާޤާޮއތީ ދިވެހި ބަހުން. މި  ލިޔެވިފައި މިމި  އިނގޭސި ުނވަތަ އަރަބި ބަހަުކން ނޫން.

ނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް މައްސަލަަތކުަގިއ ޤާ ،ވަނީ )ނ( ގައި މި

ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. ޝަރީޢަތުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަިއ. ެއއީ އެހެނިހެން  މުމަކީ އެންމެނިންސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ

، އެ މުއައްަސސާތަްއ އި ނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ ބާރުތަަކށް އަރައިގަެނ، ނުފޫޒު ފޯރުވަޤާ މުއައްސަސާަތކަށް މި

ވަަނ  155ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމި ކޮށްދޭ. ނޫނުއަސާީސން އެބަ ކަށަވަރު ޤާކުރަން ދީފަިއވާ ބާެރއް ކަމުަގއި މި ޕެރެލައިޒް

 ،ކޯޓުތަްއ ހިންގުމުގެ ގާނޫނުތަކާއި ،ނުތަކާއި ގާނޫ ކަނަޑެއޅުމުގެތައް ޞްޞާތިޚްއިކޯޓުތަުކގެ  ،އޮތީ މާއްދާގައި މި

ތުގެ ގާނޫނުަތއް ހެދުމުގެ ލިިބގެންވަނީ މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް. މިފަދަ ސާފު އަ ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ އިޖުރާ

ބާރުތަެކއްކަން ންހުރި. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެވިފައިވަނީ ކޮނޫނުއަސާސީަގއި އެބަޤާން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް މި ބަހު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ފަށަމުން ވެސް މި 141 ،އިމުކުރުމުެގ ބާރުގައިޤާފު ޞާއޮތް. ޢަދުލުއިންސާފުކޮށް ފެންނާން އެބަ

އިމުުކރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް. ެއއީ ޤާ ލުއިންސާފު ޢަދުުނވަތަ  ؛އޮންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު



68 

 

ރަކަށް އަރަިއގަންނަން ބާ ުނވަތަ އަދި ދައުލަުތގެ އެްއެވސް  ާބރު، ދައުލަތް ހިްނގުމުގެހަދާދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނު

ފަނޑިޔާރުން  ފަސް މިއަދު ،ންކަށަވަރުކޮށްދޭ. އެހެންކަމުއެބަ ނޫނުއަސާސީން ޤާދީފައިވާ ބާރެއް ނޫންކަން މި 

ންގެ ކަްށވަޅުަކން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މުން އެ ގެންދަަވނީ އެބައި މީހުވަޚިާލފަށް ކޮންނަ ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާޤާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންސާފު  ޓަކައި،ގެނައުމަށް އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް  ،މިވަގުތު އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ

ން ކުރަކުރާން ތެދުވެ ިތއްބެިވ ުހރިހާ ރައްޔިތުން މިއަުދ މި މަޖިލިސް ސަލާމަތްޓަކަިއ މަސައްކަތް ބިގަތުމަށްލި

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން  ،ލަނީ އިޮގވަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެީކގައި ނިުކންނަންޖެހިއްޖޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ރީމް ކޯޓުގައި ތިްއބެވި ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ސައިުޒކޮށް، އެަބއި މީހުންގެ ސުޕް އެކީަގއި ނިކުމެ، އަޅުގަނޑުމެންނާ

 ވުމަށް މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނެުވމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.ޓަކައި އެހީތެރިކަށްވަޅު ކޮނުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ިދވެިހ  ,ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަައކީއަޅުގަނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަށް މިއަދު އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުާޅދޫވަރަށް ޮބޑަށް ގުޅިފަިއވާ މަްއސަލަެއއް.  ރައްޔިތުންނާ

ދަނީ  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ކުރަން.ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު  ހުށަހެޅުއްވި

 ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަންނަމުންދާ  ނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫނުތަކުން ިލބިދީފައިވާ ބާރުގެ ޤާހަދާ މަޖިލީހަށް ގާނޫނު

ުޅގަނޑު ދަންަނވަން. ފުޅުން ުކރައްވަމުންގެންަދވާ ކަެމއް ކަުމގައި އަބޭ ޚިލާފަށް އެ ގެ ރޫހާނޫުނއަސާސީ ޤާތަން. އެއީ 

އަދި ެއކަންތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ވެްސ އަުޅގަނޑު ސުޕްރީމް ކޯަޓށް އިލްތިމާސްކުރަން. އާދެ! 

ށް އެޅިފަިއވާ އެންމެ ބޮުޑ ކުުރމައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙު

ެގ ސުްޕރީމް ކޯޓު. ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ދަނީ ދަށު ކޯޓުތަުކގެ މަަސއްކަތްތަކަށް އަަރއިގަންނަމުން. ހުރަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ

މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އްއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެންމެ މުހި ،ކުރާ ކަމަށް ވާނަމައަޅުގަނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙު

އަުޅގަނޑު ދެެކން. ފަނޑިޔާރުންގެ ސުޫލކީ  ށްުކރުން ކަމަސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ބެންުޗ ބަދަލު ،ހިފައިވާ ކަމަކީ ކުރަންޖެ

ވަނީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިކަންތައްތައް ޖޭ.އެސް.ސީން އެެހނިހެން  ،މައްސަލަތައް ބެލުމަށާއި

.އެސް.ީސގެ ނޫނުއަސާސީާއއި ޖޭޤާ ،ފެންނަނީ ންނަްށ މިއަދު މި. އަޅުގަނޑުމެމަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ މަންޒަރު.  ގާނޫނުން އެ

ކެއްެގ ފެނޭ ބައެއް ފަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް އިސްަނގަިއެގން ސުމޯޓޯ މައްސަލަތައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ
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ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުން ހުއްުޓވުމަށް ތައް ތަން. ެއކަންތައް ބަލަމުންދާ ގޮތުަގއި، ސުމޯޓޯކޮށް ަމއްަސލަތަކެއް

ރައްޔިތުންނަކަށް ދިވެހި ޖެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މ މަޖިލީހުން ގެންނަން. އަޅުގަނޑުެމން މިހާރަށް އެބަ

ެޗއްތޯ، ިދުގކޮށް އޮންނަ ެއއްެޗއްތޯ، ކޮން . ސުމޯޯޓއަކީ ވަްއކޮށް އޮންނަ ެއއްކަމެއް ޯކްއޗެއްިމއީ މޯޓޯއަކީ ސު ނޭނގޭ

 ،ެވސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ެވސް ނޭނގޭ. ސުމޯޓޯ ކޮންމެ މައްސަލަެއއް ނިމިގެންދާއިރު ކަމެއް ރަހައެއްލާ އެްއެޗއް

ޔިތުން އަުޅގަނޑުމެްނ މި މަޖިލީހަށް ރައް .ރައީސްދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކަރުބުނުޑގައި ލަނީ ހިތި ރަހަ. އިްއަޒތްތެރި 

ދުތަކެްއ ވެގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ޢުވަވަރަށް ގިނަ މީދުތަާކއެކު. އަުޅގަނޑުެމން އްކުރީ ވަރަށް ފޮނި އުއިންތިޚާބު

ވެހިރާއްޭޖެގ ދިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއއްގޮތަށް  ދާޢުވަ . އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ވީތިބީ މަޖިލީހަށް އައިއްސަ މި

އަިދ ފެއް ނުކުރާނެ. ެވސް ައޅުގަނޑުމެްނނަށް މާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ،ނަމަ ނުކުެރވިްއޖެޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙު

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އިންާސފުގެ ރަހަ ަކއިރި މުސްތަޤުަބލެއްަގއި ވެސް ލިބޭނެ ކަމަަކމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. 

ބިލިއަން މީހުންގެ  1.3 އިްނޑިާއއަށް. އެއީ ޓެރިއއްހިނގާ އެންމެ ކައިރި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައވަލަމާއިބަލައަޅުގަނޑުމެން 

އުުމގެ ޤަެއ  ،އާބާދީއެްއ. އެތައް ދީނަކަްށ، އެތައް ނަސްަލކަށް، އެަތއް ަބހަކުން ވާހަކަަދއްކާ މީހުން ުއޅޭއިރު ވެސް

އްަކ ލަފަސް . ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ންކަންޤީމުެގ ޔަކަްނކަމަކީ އިންސާފު ލިބޭނެޤީރައްޔިތުންނަށް އޮންނަ ޔަ

އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދަްއކާ، އެއް ނަސްލެއްގެ ބަަޔކަށް  ،ެއއް ދިނަކަށް އުޅޭ ،މީހުން ހަމަނުވާ މި ކުޑަކުޑަ އާބާދީަގއި

 ވަރަށް އަވަހަށް އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުންން. ކައެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އިންސާފު ނުލިބިދާއޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއި ހޯދައްެލއްޙަކަންތައްތަކަށް  މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދީދީމުޙައްމަދުޙުސައިން މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މެދުފުވައްމުލަކު 

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.މައްސަަލއަކުއްލި ހުށަހެޅިފައިވާ  ދެ، މިއާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަނަ  2018 އާދެ، ާތީއދުކުރަން.އަުޅގަނޑު އަދި ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ަގރާރަށް ވެސް 

 .ށްފަގެ ބޮުޑކަމުން ރައްޔިތުން ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކޮއިކާރުގެ ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދައަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ސަރު

ގޯންޏަށް ފައިާސ އަޅަިއގެން އުޅޭ ވާހަކަަތކާ ރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ގޯނި ވަނަ އަހަ  2019އޭގެފަހުން 

ވެ، ނަޒާހާތްތެރި މަޖިީލހަކަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ކާީތ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މި ވަނީ ސާފުޮކށް ދޮއެްއޗެހި ދައް

ުރވެްސ އޭ ރުން.ޔާޝަރީަގއި އެ ތިއްެބވީ ހަމަ އެ ފަނޑިމަޖިލިސް ހަދާފަ. އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ، ޖުޑީ

ޅުން މިހާރުވެސް ބޭފު ތައް ހަމަ އެ ތިއްބެވި ގޮތަށް ތިއްަބވާ. އެދަމާ ބާތިލުކުރާ ފަނޑިޔާރުންމާމިއަދު ކުރާ ޙުކުމްތައް 
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ހުރި ގޮތަކަށް ހިތުހުރި ކަެމއް އި، ެއ ބޭފުޅުން އެ ދުވަަހކު ހުތުރީޢަތްތައް ކުރަްއވަ ޝައެ ގެންަދވަނީ ހަމަ ެއގޮތަށް 

 އެ ބޭފުޅުންނަކީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ބެލެނިވެިރޔާއޭ. ނިންމަވަމުން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން އެަބބުނޭ

ސީެގ ބެލެނިވެރިާޔއަށް ިވޔަްސ، އަިދ ނުވިަޔްސ، ެއ ބޭފުޅުން ެވސް؛ ބެލެިނވެރިޔަ މި ހަދާ ގޮތަީކ، އެ ޤާނޫނުއަސާ

މެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ދުވަހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހަދަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

އެހެންވީމާ،   ެވއްދޭނެ ގޮތެްއ ހޯދަން.ށް ޗާޓުެގ ތެރެއަ ،ރުާވއިރުބޭން، ޗާޓުްނ  ބޭފުޅުން ޤާނޫނުައސާސީ އެ

މި ފަސް ފަނޑިޔާރުން  ގެްނގޮސް ށްއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރާ މަސައްކަތްަތއް މިއަްށުވރެ ބާރަށް ކުރިއަ

ނަކީ؛ ހީާވ ންޅުހޭ. ދެން އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ، އެ ބޭފުޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއަްށ، ާޗޓުގެ ތެރެއަށް ލާން އެބަޖެ

 ތަކަށޭހިތުހުރިހާ ގޮ އެ ބޭފުޅުންބޭނޭ. އެްއެވސް އަދަބެްއ ނުލިނަށް އެ ބޭފުޅުންވިދާުޅަވނީ،  ެއ ބޭފުޅުންގޮތުން 

ނަށް އެ ބޭފުޅުންޖެހެނީ. އަދި ޚިޔާނާތެްއ ވިޔަސް، ވަްއކަމެއް ކުރިަޔސް، އަދި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގިޔަސް، އުޅެން

 ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް .ނޫންވާނޭ. އާެދ، އެކަން އޮންނަންވާނީ އެހެނެއް ލިބިގެންނުއަދަބެއް 

ްއޔާ ހަމަހަމަ މީހެއް، ފަނޑިޔާރެްއ ވިޔަްސ، މަޖިލިސް މެންބަރެއް ވިޔަްސ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ވިޔަްސ، ކުެށއް ކޮށްފި

ދީ ދީهللاޝަނުން ޢަބްދުލިބެންޖެހޭނެ. އެގޮތުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ބުއެ ކުށެްއގެ ޙައްޤު އަދަ

ދީީދ هللاދެ، ޢަބްދު ންޑުނުުކރެއްވޭނޭ އެ ބޭފުޅުން އަމިްއލައަށް؛ އާ ސަސްޕެއެ ބޭފުޅާ ، ދެން މާރެްއވީސަސްޕެންޑުކު

ޏަްސ، ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ ކަށް ބުންެރވޭނޭ ކިތަންެމ ވަރައަމިއްލައަްށ އަުޅގަނުޑ ސަްސޕެންޑެއް ނުކު

ށް ތި . އާދެ، ރަްއޔިތުން ގޮަވއިލަްއވަނީ، ިތގޮތަނުގަނޭބަލަެއއް  އެކަން ންރއްޔިތުރަދި ދިވެހި އަ .ކަމެއް ނޫން

ެއ ތަނުން އިސްިތޢުފާދެއްވަން. ިއސްތިޢުފާނުދެއްވައިިފއްޔާ ަރއްޔިތުން ތިީބ ، އަމުރުަތއް ނުކޮށްޙުކުމްތަކާއި، ތިގޮތަށް 

ކުރެްއވިްއޔާ ޔަސް، ހަމަ ނެރެން ތައްޔާރަށް. އާދެ، އިރާދައިގެން ވި ހަމަ ނުކުމެ ތި ތަނުން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދަ

ނަކަށް ބޭފުޅުންޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި ފަސް ފަނޑިޔާރުން ވެސް ތި ތާނގައި ރަނގަޅަށް ތި  ސުއަޅުގަނޑު ޮގވައިލަނި

ްއޔިތުންނަށް ލިބިފައިާވ ރަ، ަރއްޔިތުން  އިފިްއޔާމަސައްކަތެްއ ނުކުެރއްވުނޭ. ދެން އިސްތިޢުފާދެްއވާށޭ. ިއސްިތޢުފާނުދެއްވަ

ިރ ވާ ބާރު ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަްއވާނޭ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެލިބިފައި  ވަަނ މާއްދާއިނ4ްޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ބާރު

  ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ނާޒިލްމެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  ހިތަދޫ ދެކުނު

 

  ން:ވާހަކަެދއްެކވުޒިލް އިބްރާހީމް ނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ ދެކުނު
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 އަށް މި ގެނެސްދެއްވިއަދު ރިާޔސަތުގެ މޭޒުން އަުޅގަނޑުމެްނނާ ހަމަދެ، މިއާޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، 

ރާގެ ްށ، މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއި، ިރާޔސަތުގެ މޭޒަށް އަުޅގަނޑުމައްސަލައަ

ޙިސާން ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިއި، ތުޅާދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި ތިން ިއޞްލާޙާ

ޞްލާޙުކުރުމުެގ މެން ފަނޑިޔާރުގެ އި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތާއީދުކުރާޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ގަާރރަށް 

ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ެއކު، މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ެވސް ވަރަށް އަދި ެއއާ އްސުރެ،މަސައްކަުތގައި ރިޔާސީ އިންިތޚާބު

މުންދާއިުރ، ހުގައި ތަމްސީލުކުރަގޮނޑި މި މަޖިލީ 65ގަނުޑމެން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިުތންގެ ވޯޓާ ެއކީަގއި އަޅު  ،ކެވިދެ

، މިކަން ދިގުދެމިގެން ގަނޑަކަށް ނޭނޭގ ކިހިނެްއެވގެން ކަމެއް މިހާ ދުވަްސެވގެން މި ދަނީރަީއސް؛ އަޅު އިްއޒަތްތެރި 

ްއޓަޮކއްޓާ މި ިތބެނީ. ގޯލަށް ޖަހަން ދަންނަ ސަޢުދު ވިދާުޅވިހެން، ގޯލު ކުރިމަތީގަިއ ކޮ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމި ދަނީ. 

ރައީސަށް މިކަން ވަރަށް ިއއްޒަތްތެިރ ށް ހީވަނީ ޑަގަނތް. އަޅުގަެއއް ނެމެންބަރުންގެ ތެރޭ 65އެކަކު ވެސް މި  

ކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިގަންަނވާނެހެން. ވަރަށް ައވަހަށް ޝޫޓުކުެރވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަގަޅަށް އެނިގވަޑަ ރަނ

ކުރުމަށް ސަލަ ބެުލމަށް، މިކަންކަން ޕާސްކޮށްދެްއވުން ވަރަށް ބޮަޑށް ވެސް އެދެން. ފަނިޑޔާުރންގެ ސުލޫކީ މައް

ގެންަދވާއިުރ، ތައްތައް ކުރައްވަމުންށް ކަނޑައެޅިަފިއ އޮންނަ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން ކަންއަޖޭ.އެސް.ސީ

ކަށް ވެސް މި މަޖިލީހަށް  ބުނުމަކީ ެއްއގޮތަ ނޭދެ، އެކަން އެހެން ނުކުރެވޭވައޭގެތެެރއަށް ސުޕްރީމް ކޯުޓން 

ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ިމ އިްއޒަތްތެރި ނޫން ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.  ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް 

، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވެސް ިތއްބެވީ ފަނޑިޔާރުްނކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަކޮށްދޭން ށޭ ގަޑީގައި މަޖިލިސް ފެ

މަ ތިިބ ބަެއްއ ނޫންކަން. ެއއީ ވެސް ހައަިއއްސަ ޑަށް ފެނޭ. ެއއީ ވަިކ ތަނަކުން، އަިދ އެހެން ަތނަކުން ގަނއަޅު

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއީ ފަނޑިޔާރުންކަން  ޅުންނަށް،އެހެން ކޯޓުތަކެކޭ ެއއްގޮތަްށ ހަމަ ފަނޑިޔާރުންކަން އެ ބޭފު

ށްދޭން އެދޭ ވާހަކަ ވެްސ މަޖިލީހުން އެކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ސާފުކޮ ވެސް މިގަބޫލުކުެރވެންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 ރައީސް.ިއއްަޒތްތެރި ންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިުރ  1ޖަހާއިރު.  1ފަށާނީ، ރާ އަލުން އަނބުދެން . އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލިްސ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ، އަދި އަުޅގަނމިއަދު  ،މަސައްކަތް ފަށާއިރު ނޑުމެންގައަޅު

ޝަންތަކުގެ ބިލު، ރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ، ރިާޔސީ ކޮމިޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ދެ ރިޕޯޓެއް. ޭއގެތެކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަ

ޖަހާއިރު ެދން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް  1ގެ ިރޕޯޓު ވެސް. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތު 

 . ޝުކުރިއްޔާ.ފަށާނީ
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 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް ުހގެލީމަޖި ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ތުންރިޔާސަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ެގންދިޔައީ ސުކުރަމުންސްހުމެންދުރުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ހުއްޓާިލއިރު ައޅުގަނޑުމެން ބަ`. 

 ޭއގެ ބަހުސްގެ ަވުގތު އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުނިމޭ.  .ގޮތުން ވާފައި އޮތް އަމުރާ ުގޅޭހުށަހަޅުއް

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ސަތުންރިޔާ

އަދި ކޮމިޓީގެ  .ވާފަވަނީ ނިންމަ ކޮމިޓީން ބިލު މި ؛ކުރަނީ މިހާރު ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލަށްތުއަޅުގަނޑު ގަސް

ވަނީ  ސްލާޙު މިހާރުގޮތުން ހުރި ހުރިހާ އި . ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލާ ގުޅޭވަނީ މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ ޓު މިރިޕޯ

ިއްއވުމުގެ އިތުރުްނ  ،އިތުރަށްއޭގެ އަދި  ިއ،ކޮމިޓީގެ ިރޕޯރޓު އިްއަވވަގައި ތުޤީޤަޙަ. އެހެންީވމާ، ންދަވާފައަނބުރާ ގެ

ޅުން ނެތް ދައްަކވާނެ ބޭފުސްގެ ަވގުތު އަުރވަން. ެއވަގުުތގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަހުޓުގެ ބަމިނެ 20ކުރަނީ ތު އަޅުގަނޑު ގަސް

އެުކގައި.  ިއގެ ވޯޓާޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލަަގއި ދާނީ ސުއި މައްސަލަމައްސަލަ ނިމުނީ. ވޯޓަށް އެ  ދެން އެ ،ނަމަ

ެދއްވުމަްށ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ޅުއްވައިޓު ހުށަހަމިހާރު އަުޅގަނޑު ރިޔާސީ ކޮމިޝަުނގެ ރިޕޯއެހެންވީމާ، 

 ރިހުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ އަ

 

 ންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

 ޖުޑީޝަރީ ހުށަހަޅާލަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު  ގަނުޑ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު އަޅު

ގެ ގަިއ އޮތް ަރއްޔިތުން  2019ޖޫން  12ޓަކީ ޓް. މި ރިޕޯނިންމަވާފައިވާ ގޮުތގެ ރިޕޯ  ކުރެްއވުމަށްފަހުކޮމިޓީން ދިރާސާ

ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިލު  ވަނަ ޖަލްސާަގއި ިރާޔސީ 7ވަނަ ައހަރުގެ ެއްއވަނަ ދައުުރގެ  2019މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީން މި ބިލު އެ  ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ގުިޅގެންދިރާސާ

އަލިފުށީ  ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ،ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީޓް. މި ބިލު ރައޔިތުންގެ މަދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯ

އިުރގައި ކޮމިޓީަގއި ކުރެްއވިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. ކޮމިީޓގައި ދިރާސާ 

 އިކުރައްވަ ތަކުގެ ބިލު ދިރާސާރިޔާސީ ކޮމިޝަން ާލނަން.އިދަންނަވަ ންބަރުންގެ ނަންތައްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެ

އިްއޒަތްތެިރ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  ،ނިންމެވިއިރު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަކީ
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ިއއްޒަތްތެިރ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ،ރާޖްމެންބަރު މޫސާ ސިއިއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،ފްޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަ

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންއިްއޒަތްތެިރ އިރާގެ ތުޅާދޫ ދާ ،މޫދުޙް މެންބަރު ޖީހާން މަ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ،މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ،މް މުޢިއްޒުމެންބަރު އިބްރާހީއިްއޒަތްތެރި 

 ،މް ރިޟާމެންބަރު އިބްރާހީިރ އިްއޒަތްތެގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  ،ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުތްތެރި އިްއޒަ

އަިދ  ،ދު ޙުސައިންޢުދާއިާރގެ މެންބަރު ސަ ގިލީނމެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ވިލިއިްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ދާއިާރގެ 

ކުރީ. އާދެ! ޮގތުގައި މަސަްއކަތް ގެއްރިރެއްޤައިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކޮމިޓީގެ މު އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު

 13ކުުރމަށް ފޮނުވުމާ ގުިޅގެން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް،ދިރާސާ ައށްޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،މައްސަލަ

ގެންގޮސްަފއިވޭ. އަދި ތް ކުރިއަށް ވަނަ ބައްަދލުވުމުަގއި ބިލުގެ މަސައްކަ 3އަހަރުގެ  ަގއި އޮތް ކޮމިީޓގެ މި 2019ޖޫން 

 ވަނަ ދުވަހު ޮއތް ޖުޑިޝަރީގެ ކޮމިީޓގެ މި 2019ޖޫން  17 ،ންމާފައިވަނީކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނި

ން ޤުތިފާވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްވަނަ ބައްދަުލވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ޯވޓުގައި ަބއިވެިރވެ  6އަހަރުގެ 

ނިންމަވާފަިއާވ  ،ގެންެނވި ބަދަލުތަކާއެކު އިކުރަްއވަން ދިރާސާކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ރިޔާީސ ކޮމިޝަނުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ

 ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 86އެދި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ދެއްވުމަށް މެދު ރިއާޔަތްކޮށް ބިލާ ގޮތަށް އެ

ިބ ލުއަށް ގެ މަޖިލީހަށް ފްލޯން ރަްއޔިތުންގޮތުގެ މަތީ ިމ  ިއަދ  ިނ ންމުމަށްޓަކަިފޮނުވުމަށް. ިގޮތެއް ިމ ިމަޖ ލީހުން އ 

ިމަތީ ިގޮެތއްގެ ިފެނ ވަޑައ ގެންަނވ  ިމަޖ ލީހަށް ިއ ްއޒަތްތެރ  ިބ ލު، ިކޮމ ޝަނުގެ ިރ ޔ ސީ ިފ ސްކުެރްއވ  ްނިރ ޕޯޓ އެކު

ިމަސައްކަތްިއ ނ ންމަވަ ިކޮމ ޓީަގއ  ިއަދ  ިހުށަހަޅަން. ިޝުކުރުިިށްދެއްވ ކޮދެްއވުމަށް ިމެންބަރުންނަށް ިއ އްޒަތްތެރ  ހުރ ހ 

އެހީތެރ ވެދެްއވ ިހުރ ހ ިުމވަްއޒަފުންނަށްިވެްސިވަރަްށިޚ އްޞަިުޝކުރެއްިދަންަނވަން.ިދަންނަވަން.ިއަދ ިއ ދ ރީިގޮތުންި

ިޝުކުރ އްޔ ިއ އްޒަތްތެރ ިރަީއސް.ި

ި

ިރ ޔ ސަތުންިވ ހަކަދެްއެކވުން:

ިވަރަށް ިމެންބަރު. ިއ އްޒަތްތެރ  ިބަޝުކުރ އްޔ  ިއ ތުރަށް ިބ ލަށް ިމ  ިޝުކުރ އްޔ . ކުރަްއވަްނިސްހުިބޮޑަށް

ގޮތުންިިނުވަތަިމ ިބ ލ ިގުޅޭވ ިއ ްއޒަތްތެރ ިމެންބަރަކުިނެތް.ިއެހެންވީމ ،ިދެންިމ ިބ ލުިފ ސްކުރުމަށްިއެދ ަވޑައ ގަންނަ

މ ިބ ލުގެިމަސައްކަތްިނ މުނީ.ިިއ ގަްނނަވ ިގޮތަކަށްިވޯޓުިދެްއވުމަށްިވޯޓުިދޭިގަީޑަގއ ިއޮންނ ނެ.މެންބަރުންނަށްިފެނ ވަޑަ

ިަތކުގެިބ ލު.ިވަަނިކ ޔުން.ިރ ޔ ސީިކޮމ ޝަނ3ިްބ ލުގެިިއ އްވަނީިމ ިއެހެންވީމ ،ިައޅުގަނޑުިމ ހ ރުިމ 

 

ިއ ތުރުިއެހެންިމަސައްކަތްި.9ި

ި

ިރ ޔ ސަތުންިވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ިމ  ިމ ހ ރު ިއަނެްއކ  ިނއެިއަޅުގަނޑުމެން ިކުރަމުނ5.1ިްބުރެނީ ިއަޅުގަނޑުމެން ިމަސައްކަތަށްަގއ  ިއެހެންވީމ ،ި.ދ ޔަ

ިއެދ ަވޑައި ކުރީ ިފުރުޞަތު ިަގއ  ިގެންދ ނަން.ިތަރުގެންފައ  ިއަުރވަމުން ިފުރުަޞތު ިއ ރ ަދކުރެްއވ ްއޔ  ިއަުޅގަނޑު ތީބުން

ި ިޢަބްދުލްޣަނީި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިމެންބަރު ިއ ްއަޒތްތެރ  ިދ އ ރ ގެ ިކުރެންދޫ ިމ އަރުވަނީ ިފުރުޞަތު ިމ ހ ރު އަުޅގަނުޑ

ިޢަބްދުލްޙަކީމަށް.ި

ި

ިކެވުން:ހަކަދެއްކުރެންދޫިދ އ ރ ގެިމެންބަރުިޢަބްދުލްޣަނީިޢަބްދުލްޙަކީމްިވ 

ިމަޖ ލީހު ިމައްސަލަެއއް ިމ ފަދަ ިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ިަރއީސް. ިއ ްއޒަތްތެރ  ިގެނެސްިގެޝުކުރ އްޔ  ިދެްއވި ތަޅުމަށް

ިއަދ ކުރަން.ިދ ވެހ ރ އްޖޭެގިސު ިރ ޔ ސަތަށްިުޝުކރު ިބ ރުިކަމަށްޓަކައ  ިމަޖ ލީހުގެ ިމ  ިއަމުރަކީ ިކޮށްފައ ވ  ިކޯޓުން ޕްރީމް

ި ިފަދަ ިކަމަމުއަކަނޑޭ ިލ ބ ގެންވ އ ރުިށްރެއް ިމަޖ ލީހަށް ިމ  ިބ ރު ިގަބޫލުކުރަން.ިގ ނޫނުގެ ިކޯޓަށްިސުި،އަޅުގަނޑު ޕްރީމް

ިމަޖ ލީހަ ިލ ބ ގެންމ  ިބ ރެއް ިއެއްެވސް ިހަނ ކުރުމުގެ ިބ ރުތައް ިލ ބ ގެންވ  ިއަޅުގަިނުވ ށް ިދެކެން.ިކަމަށް ނޑު

ިިއަސ ީސގެގ ނޫނު ިގ ނޫނ70ުނަންބަރު ިދ ވެހ ރ އްޭޖގެ ިއެންމެހަ، ިރައްޔ ތުްނގެިިއ ެހދުމުގެ ިލ ބ ގެންވަނީ ބ ރުތަްއ

ިލ ޔެފައ  ިކަނޑައެޅ ެގން ިކަމަށް ިމ ިއެި،ހ ނދުިވ މަޖ ލީހަށް ި)ށ(ިަގއ  ިރައްޔ ތުންގެިިމ އްދ ެގި)ހ(މ އްދ ގެ ިދަށުން ގެ

ިގ ނޫނު ިލ ބ ގެންވ  ިއ މަޖ ލީހަށް ިތެރެއ ންއްހެދުމުގެ ިބ ރުތަކުގެ ިއަދ ކުރުމަށ އ ި،މު ިވ ޖ ބުތައް ތަްއިކަންަތއްި،އަންނަނ ވ 

ިބ ރު ިލ ބ ގެންވެިކުރުމުގެ ިމަޖ ލީހަށް ި)ށ(އޭވެްސ،ިއެ ިމ އްދ ގެ ިމ  .ި ިއެބ7ިަގެ ިބަޔ ންކޮށްފައ  ިނަންބަރުަގއ  ި،ވޭިވަނަ

ި ިމ  ިކަމަށް ިއަދ ކުރަންޖެހޭނެ ިމަޖ ލީހުން ިބަޔ ންކޮށްފައ ވި ނޫނުޤ ިރައްޔ ތުންގެ ިގ ނޫނުގައ  ިނުވަތަ ި،އަސ ސީަގއ 

ިހަމަ ިއަދ ުކރުން. ިވ ޖ ބުތައް ިމ ނޫންވެސް ިގ ނޫނުގެ ިމ  ިަގއ އެހެންމެ ިއެބައޮި)ބ( ިމަި،ތްބަޔ ންކޮށްފައ  މަކަށްިޤ މީހަކު

ިމަ ިުނވަތަ ިވަޤ އ ސްކުރުމަށްޓަަކއ  ިހުށަހަޅައ ފ ިމަކުން ިމަޖ ލީހަށް ިރައްޔ ތުްނގެ ިފ ސްކުރުމަށް ިެއކަން ކ ކުރުމަށްޓަކައ 

ިފ ސްި،ނަމަ ިހުށަހެޅުމެއް ިކުއެ ިއްއޒަތްތެރި  އޭ.ތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބާރު ރައްޔިނުފާސްރުމ އ 

ިމ  އި،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންގެ މައްސަލަ ަބއްލަވަ ، ލްތިމާސްކުރަން އިައޅުގަނޑު ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ރައީސް. 

ންނަށް ވާފައި މި ތިބީ ރަްއޔިތުިމ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ހޮ މެންއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އަުޅގަނޑު

ްށ ނޫނަ. ގާެވގެން ގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެަތއް ަވޢުދުތަކެއ19ްފު ހޯދައިދިނުމަށް ބުނެ އެޖެންޑާ ޞާދުލުއިންޢަ

ފު ހޯދައިދިނުމަށް ޞާދުލުއިންޢަގެނެސްގެން ނަމަެވސް ލާޙު ޞްއި ށްއަކުރުަތކަ ގެގެނެސް އަދި ގާޫނނުލާޙުޞްއި

ލްތިމާސްކުރަން. މެދުހެންވޭރު އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އި ،އަޅުގަނޑުމެން މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށާއި

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ  3ހުށަހެޅުއްވި  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ިއަދާކުރަން.  ށް ޝުުކރުރާރަށް ތާއީދުކުަރން. ދެއްވި ފުރުޞަތަގަސާން ޙުސައިންގެ ޙިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ 

 އަޅުގަނޑަކަށް ފުރުޞަތަކަށް ނޭދެވޭ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވާނަން ތަރުތީބުން. މިހާރު އަުޅގަނޑު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ؛ ހުޅުދޫވާހަކަދެްއކެވީމަ ފެނޭ. އަުޅގަނޑު

އަރުވާނަން. އަދި ތި ސިސްޓަމުގައި ދިމާވެގެން އުޅޭ މަްއސަލަ ން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފުރުޞަތުއޮތް ތަރުތީބު

އުތުރު ދާއިާރެގ  ރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީއަބައްލަަވއިދެްއވުމަށް ވެސް ައުޅގަނޑު އެދެން. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅީ

ގެ ދަށުން 19އެޖެންޑާ  ައޅުގަނުޑމެން ،އަޅުގަނޑު މިއަދު ހަމަ އެންމެ އުފާވާ ކަމަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އޮތީ  ުލ ޙަޤީޤަތް މިއަދު މި ތްތެރިވާނޭ ބުނުމުގެ އަސްނަޒާހާ  19އައި މަޖިލިސް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން 

މިއީ އެތާގައި  ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓެއްގެ ވާހަކަދަްއަކމުން މި ދަނީ ފެންނަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތްެތރިކަން ެގއްލިގެން އެކަްނ ހާކޯޓުަގއި އެތާނަގއި ިތބި ބައެްއގެ ހަމަ ނަޒާތިބި ބައެްއގެ ވާހަކަ. ސުޕްރީމް 

ބޭފުޅުންަނށް މި އުޅެނީ އެކަން ހަމަ  އެ ،އަރައިގަެނގެން ށް.އެސް.ސީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކަބެލުމަށްޓަކައި ޖޭ

އޮތް  މި،  ދޭގެންއެނގި ފުކޮށް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާ ހަޖަމުނުވެގެން. އާދެ! އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.

އިންތިޚާބުތަކަށް  ،ދިަޔއިުރ ވެސް އިންތިޚާބުތަކަށް އެްނމެ ގާތުން އަުޅގަނޑުމެން ަބލައިލިޔަސްހުރިހާ ދުވަސް ެވގެން

އެ  ނޫނިއްޔާ ،ހޭބޭފުޅުން ިހތްހަމަނުޖެ އެ ،ބޭފުޅުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް  ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަީނ ހަމަ އެ

ފަހަުރ  ބޭނުންވާހާ ގޮަތކަށް ެއކަންކަން ނިންމުމަށް އެއް ެއއަށް ބަިއވެިރވާ ޕާޓީތަަކކުން ނޫިނއްޔާ އިގަކޯލިޝަނެއް 

އަނެްއކާ ެދވަނަ ފަހަރަށް  ،ލުކޮށްަފއިތިފަހަރު ވޯޓުލާފަިއ ައނެއްކާ އިންތިޚާބު ބާ ަރއްޔިުތން އެއް  ،ކުރެވިަފއިއިންތިޚާބު

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދަނީ ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން. ާއދެ!ކުރަމުންކަންތައްަތްއ ވެްސ މި  މުގެކުރުތިޚާބުއިން

ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ހަމަތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހުދޫދުތަކެއް

ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ ހަމަ ެވސް ހަމަ އި ހަލަ ހުރިހާ މަރުތަކެއްގަ އެކަ ؛ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! ހަމަ ެއޮގތުން މަރުތައް

ބޭފުޅުން މިތާ ތިބީ.  65އެތައް ކަމެއް ހަމަ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ނުބެލި. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ މެޖޯރިީޓ 

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ލާޙުކޮށްިދނުމަށްޞްމި ޖުޑީޝަރީ އި ،ރައްޔިތުން ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެފަިއ އެ އޮތީ



76 

 

 ؟ެޗއްތޯއްކޯ  ؛ގައި ބަަޣވާތް 1ރީ ވަކަމަކީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެބުރު ވަކާލާުތކުރަމުން އައި އެއް އެންމެ ބޮޑަށް

އަމުރު  އެ !ކުރައްވާތިފުމާ ؛އަމުރު ތްފަނިޑޔާރުން ިތއްބަަވއިގެްނ ނިކު 5 ؛ނިކުތް ހަަމ އަމުރު ަގއ1ިރީ ވަފެބުރު

ނޫނީ ފައިސާތަކެްއ  ، ހިނާގ ބަޔަކުޒުސިޔާސީ ނުފޫ ބަަޔކު ނޫނިއްޔާ އަެނއް ދުވަހު އެކަމާ ގުޅޭ ،ބުން ކޮށްފައިއެހިސާ

 2ހަދާފައި،   ގޮތްބެންުޗަގއި ތިބޭ ންފަނިޑޔާރު 3ބޭނުންކުަރްއވަިއގެން އަނެއްާކވެްސ އެތަުނން  ގެބާރު ދޭ ބަޔަކު 

މަ އެ ޙުކުމް އެހެން ގޮތަކަށް އަެނއްާކވެސް ހަ  ،ިއ ހައްޔަުރކޮށްފަިއ ބާްއވާފައިފަޑިޔާރެްއ ގަދަކަމުން ގެްނޮގސް ތަނެއްފަ

ތަނަކަށް  މިއަދަކު މި ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ދަނީ.ބަދަލުކުރަމުން

އޮތީ  ލާކަށް ެވސް. އާދެ! މިއަދު މިއިހޫރަމަގުމައްޗަށް  އި ން ވެސް ާނންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން ނަގައެމް.އެން.ޑީ.އެފު

. ކަންކަން ކުރުމުަގއި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަންމަތީ ތްތެރި ސަރުކާރުއޮތީ ނަޒާހާ ގެ ސަރުކާރު. ިމއަދު މިއަޅުގަނޑުމެން

، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި މަޖިލިސް ހޭލާ ތިބެގެން ވިަޔްސ އޮތީ. އެހެންވީމާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ސަރުކާރެްއ މި

އަުޅވަން. ައޅުގަނުޑ  ކަށްޔަ ކަންތައްަތއް ހަމަ ހަމަ މި ސުޕްރީމް ކޯޓު ،ނޑަށް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް އެދެނީއަޅުގަ

ަލްއވާފައި އިމި ހުިރހާ މައްސަލަތަކެއް ހަމަ ތިބޭފުޅުން ބައްލަވަ ،އާޭދހާއެކު ދަންނަވަން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ހަމަހަމަ

 ވިޔަސް އަދިގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ކަމަށް  ބެހޭ  ންނާފަނޑިޔާރުފަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފޮނުވާލަދެްއވާށޭ. 

ކުރާނަމޭ.  ުޅގަނޑުމެންިވަޔސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފޮނުާވލަދެއްވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިކަން އަ ށްވަކިކުރަންޖެހުނު ކަމަ

ވެސް  ންނާނެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ގާނޫނު ވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ވެސް ނޯރުނަކަށް ފޯތަ މިއަދު މި

ނު ، ގާނޫގެ މަޖިލީހުން. މި ގާނޫނު ވެސް ބަދަލުކުރާނީ. އެހެންވީމާބަދަލުކުރާނީ ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުން

ތިބީ ކުރަން ތައްޔާރަށް. މިއަދު މި  ޖެހުނު ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރަންބަދަލުކުރަން

ންނަށް މި އުފާވެރި ޚަބަުރ ، ަރއްޔިތު ެގންދާނެ. އެހެންވީމާނި ފެ މިއަދު، އަސްުލ. އެހެންވީމާ 19ފެށުނީ މަޖިލިސް 

   ދެމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ަވގުތު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ނީ. މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 2ަރއްޔިތުންނަށް ވޭުތވެދިޔަ  ،އާދެ! މިއަދަކީ ައޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަމުގެ ވަޢުދު ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކޮށްދޭނެ ތްތެރި މަޖިލީހަކާއެުކ ދިވެހިރާއްޖޭގެހާނަޒާ ،ބުަގއި ވަޢުދުވި ފަދަިއންއިންތިޚާ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ  ،ފުއްދަން ފަށާ ދުވަސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން ފަށާއިރު
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 ރިކަމާެއކު. ހަމަ ކުރިމަތީގައި ކުެޅކުޅެފައި ގޯލުޖަހާ އުސޫލަކުން ނޫން. ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު މިކަންވިސްނުންތެ

ކުރަން އޮންނަ އެންމެ ރަނަގޅު މަގުން ކޮށް ނިންމާލުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ެވސް ެއދޭ ކަމެއް. ކަމެއް ކުރަން 

ްނ ލިބޭ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ މާ ބޮޑުވާނެ. އެއި ،އެހެން ގޮަތކަށް ކޮށްފިްއޔާނޫން  ކަން އޮްނނަ އުސޫލުއެ ،ގޮސް ހިތުލައިގެން

ރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ގޮސް ވީހާެވސް އަހަވަށް ކޮށް އަުޅގަނޑު އެެދނީ މިކަން ކު ،އެހެންކަމުން

އިޞްލާޙުކުރަން ހަމައެކަނި މި ފަނޑިޔާރުން  ލާޙުކުރަން. އާދެ! މި ފަނޑިޔާރުގެަތއްޞްފަނޑިޔާރުގެަތއް އި  އި،ނިންމަ

 ،ރިޝްވަތުދިން މީހުންނާއި މި ފަނޑިޔާރުންނަށް ،ލުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފުދޭ. މި ބޭފުޅުންނަށްނެރެ

ކަމެއް ކުިރއަށް ޮއތް ތާނގައި މިކަހަލަ  ،ހޯދައި ،ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބުނު މީހުން ބަލައި

ހެން ކުރަންޖެހޭ މެވިޔަނުދޭން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮން

މި ކަންތަްއ  ިއ،ހިްނގަ އްހުގީގެހިންގަންޖެހޭ ކޮންމެ ތަ ،ށް ކުރަންޖެޭހ ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއް ކޮށްމަކަމެއް. މި ކަ

ދީފައި މިލިއަނުން ރިޝްވަތުމި ބޭފުޅުންނަށް މިލިއަނުންައދި  އިޞްލާުޙކޮށް އްތަ ގެމި ފަނޑިޔާރު ވެސް އަވަހަކަށްވީހާ

ބޭފުޅުން މަޑުން  އެ ،ނުކޮށްމިފަދަ ކަމެްއ ތާނގަިއ  ތްއޮ  ތިބި ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ މަްއސަލަތައް ބަލަިއ ކުިރއަށް

މިއަދު މި  ،ހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުންކޮންމެެހން ވެސް ކުރަންޖެއިންތިޒާމުކުރުމަކީ ތިބޭނެ ގޮތަކަށް މި ކަންތައްތައް 

ނަވަން. އަދި މިކަން ދަންދާ ަމއްަސލައިަގއި ައޅުގަނޑުެގ ހުރިހާ ތާއީދެއް މި ކަުމގަިއ އޮތް ވާަހކަ ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށް

ކަން އެ  ،ގޮސްޓަކައި ައވަސްއަުރވާަލިއގެން ކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި މަުޑމައިތިރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިަކމާއެކު ކުިރއަށް ކުރުމަށް

 ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ގޮތްކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިދެ، ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ދާ އާ

 .ޙުސައިން ޤާސިމަށް

 

 އިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާ

މި ވާަހކަިއގެ ފެށުން  ،މެ އިންސާފުގެ ަމގަށްކުޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން އިްނތިޚާބަށް ނުއާދެ، 

ޖޯކެއްގެ ގޮުތަގއި. އެހެން މި ދަންނަވާލީ މި އަޅުގަނޑު އުފާކުަރން. މި ކަން އަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނީ ބޮޑު ވެ ފެށުނީތީ

ށް ތަން ނޫން ތަނެއް އަޅުގަނޑަ މަޖިލީހުން ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް ކަނޑައެޅޭނެ އެްއވެްސ މުއައްސަާސއެއް މި

ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރިފައިވާ އަމުރު މި މަޖިލީހަށް ރައްދުނުވާނެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ ސު ،އެހެންކަމުން  ތީމަ.ފެންނަން ނެ

 މިއީ ބައެްއގެ ބުއްދިއާ ދޭތެޭރގަިއ ސުވާލުއުފެިދގެންދާ ކަމެއް  ،އަދި ހަމަ މި އަމުރު މިހެން އޮތުމުން ނަވަން.ންދަ

 ،ސީ ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިލީމަ އެބަ އެނިގގެންދޭނޫނުއަސާޤާކަމުގައި ވެސް އަުޅގަނުޑ ދެކެން. 
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 ؛ރައްޔިތުންގެ އަތުަގއި މި މަޖިލިސްމަޖިލީހުން.  ކަންކަންކުރަންވީ ގޮތް ނިންމާނީ ކޮން ބައެއްކަން. އާދެ، މި

. ގޭ ގޮތުން އެނ އޮތްތީބުވެފަިއ ތަރު ނޫނުއަސާސީޤާރައްޔިތުންގެ އަތުަގއި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތްކަން 

ހަމަ އެންމެ މީހެއް މީހާއަކީ  އްކަން ތެދުވެ މި ހުރި ދަކަނޑަން. މި ވާހަކަ  65ން އި 87 ނެއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެްނ މިއަދު ނުކުމެ މި ތިބީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ . ނެނޫންކަން ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭ

އަދި ތުޅާދޫ  ޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުންތަކަށްޢާންބަރު ޢަލީ މެިއއްޒަތްތެރި ގެ . ހެންވޭރު މެދު ާދއިރާގައި ނިޔަތު

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ަމޑަވެލީޅު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަ ކުރިއްޔާ ޝު

 ޙުސައިން ފިރުޝާންއަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއެކވުން: މަޑަވެލީ

ޓަކައި ށްހުށަހެޅި ކަމަ މި ފްޯލއަށްމި މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާ

ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ  ށްދަންވަން. މި މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު

ރާރުކޮށް މި ތަކު ، ައޅުގަނޑުމެންމައްސަލަެއއް. އާދެޔިތުން މިކަމާ ކަންބޮޑުވާނެ އެންމެހައި ރައް ރާއްޖޭގެ ،މައްސަލަެއއް

 ،. އެހެންނަމަވެސްއޭއިމުކުރަންޖެހެޤާފު ޞާޢަދުލުއިން އޭ.މި ރާއްޖޭގެ ޖުިޑޝަރީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހެ ،ދައްކަނީ

ރަމުންދާ މިފަދަ އަމުރު ކުތަުކން ގެއަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު  އެއާެއއްކޮށްހަމަ

މަްށ އްވުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު މެދުހެންވޭރު ،އަދު ހުށަހެޅުނު. މި ފްލޯއަށް މިމަންޒަރު

ތާއީދުކުރަން. ިދވެހި  ައުޅގަނޑު މަށް ވެސްއްވުިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅު ރާގެއިއަދި ތުޅާދޫ ދާ

ގަނޑުމެން ސީދާ ރައްޔިތުްނެގ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި މި އަޅު   ،ދލަތަކަށް ވާހިނއުބާރު ވަިކވެފަިއާވ ދަ 3ލަތަކީ އުދަ

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ؛އަުޅގަނޑު ިމއަދު ުސާވލުއުފައްދަން ބޭނުން ،މަޖިލީހުގައި ަވކާލާތުކުރަމުންދާއިރު

ތެރި ރައީސް، މިއީ ވަރަށް ަޒތްއިއް  ؟އްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ ައގު ކަނުޑވާލަންޕްރީމް ކޯޓުން ބޭނުންފުޅުވަނީތޯއޭ ދިވެރާސު

އިތުބާރު ނެތް ފަނޑިޔާރުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިއަދުން ނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއް. ޤާމުޅި ދެރަ ކަމެއް. 

ފަނޑިޔާރުންނަކަށް ނެތް.  5ޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިުތބާރެއް ސުމިއަދަށް ވެސް ހަމަ ބޭރުކުރަން. 

 2ދުަވސް ފަހުން  2ަފހުން، ދުަވސް  3ގެ އޭ  ؛ަގއި ނެރުނު ޙުކުމް 2018ރީ ވަެފބުރު 1 ،ވާނެއެނިގވަަޑއިގަންނަ 

. ހަމަ އެއް ފަނޑިޔާުރން ލައްވާ އަނެްއކާ އަނެްއޮކޅަށް އަނބުރާލީ 3އަނެއް  ،ޖަލަށް ލައި އިޑިޔާރަކު ހިފަނފަ
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ިމ ، ުޅގަނުޑ މިއަދު މި މަޖިލީހަށްމާ، އައަުޅގަނޑުމެން މި ަދއްކަނީ. އެހެންވީބެންޗަކުން ކުާރ ކަންތައްަތކުެގ ވާހަަކ 

. މި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ފިވަޅުައޅައި މި ފަނޑިޔާރުން ވަގުތުން ަވގުތަްއ ބޭރުކުރުން ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޮގވާލަން

 .އިމުކުރަންޖެހޭޤާހަމަޖެހުން  އިގައިމުކުރަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭޤާފު ޞާދުލުއިންޢައަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި 

ނުދެކެން. ދެއްިވ  ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންަނކަށް މި ކަމެއް ވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ،މުންއެހެންކަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޢަލީ ރިޟާ.މެންބަރުލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މިއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މި

 ،ދަންނަވާލަން އޮތީ އިދާ މައްސަލައިގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ބަހުސްކުރެވެމުން

ޙުދޫދެއްގެ ތެެރއަށް ވަނުމަކީ  ތް ނެ އިބިފަބަަޔކަށް ލި އެ އް ިވަޔސް ވެސް އަދި އެހެން މުއައްސަާސއެ ޕްރީމް ކޯޓުންސު

ޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރީމް ކޯޓަށް ނެތް ބާރުތަކެއްގެ މައްޗަށް ސު. ސުނޫނޭ ވެސް ކޮށްގެްނވާެނ ކަމެއްއެްއގޮތަކަށް 

 އި މިއީ ވަރަށް ައވަހަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަރަިއގަންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގަ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ށްްޕރީމް ކޯޓުން ނެތް ބާރުތަކެއްގެ މައްޗަލުޔެއް ލިބެންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ސު ،ފަސޭހައެއް ކަމުންމި

 ގޮތްގޮތަށް ބޭފުޅުން އެކި ވެސް ތަފާތު އެކި ގޮތްޮގތަށް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އެ މާޒީވެދިޔަ ތާނގައި  ނުފެނު

މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި  ،ދަންނަވަން އޮތީ ،މަވެސްނަހެންތަން. އެ ދިޔަެއކިެއކި ެއްއިޗ ނެރެމުން ،އަމުރުތަކާއި 

އްެލްއ ޙަ އަރަިއގަންނަ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ށް ރުތަކުގެ މައްޗަބާމަޖިލީހުގެ 

 ހުށަހެޅުްއވުމަްށ ންބަރު ހުށަހެޅުއްވިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީހޯދަން. 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި  ،އްލުވެޙަ މައްސަލަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އަދި ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ ވީހާ އަވަަހކަްށ މި

 ،އެކަމުން ފަސޭހަވެ ،އިމުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމިޤާފު ޞާއޮތް ތަކުލީފު ނުވަތަ ޢަދުލުއިން އިއުފުލަންޖެހިފަ

ކުިރއްާޔ ކުރަން. ޝުއުއްމީދުއުއްމީުދކުރަން. މި މަޖިލީހުން އެ މަސްކަތް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް  ކަމަށް ލުއިެވގެންދާނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ާދއިާރެގ އަރުވަނީ ހުޅުމާލެ ދާއިމި  ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއާދެ، 

 ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް.އިްއޒަތް
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 ވުން:ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަެދއްކެ 

ިއއްޔެ އަުޅގަނޑުމެން  ،ކީޢަޟޫއުދާ މަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، މިއަދު ބަހުްސކުރެވެމުން މި

 އިމުކުރުމަށްޤާފު ޞާއިންދުލުޢަ އިއްޖޭގަ އް. އާދެ، ރާޢެޟޫއު ގާތް މަ  ވަރަށްޢާޟޫއުބަހުސްކުރަމުންދިޔަ މަ މިތަނުގައި

ހުރި ހުރަސްތަކާއި އަދި ެއކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ަފށާފައިވާ މަސަްއކަތަށް ހުރި 

 އެނގޭ. އަުޅގަނޑު ެއއްެވސް ކުރިމަތިވާނެކަން  ގޮންޖެހުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. މި މަރުޙަލާ އަޅުގަނޑުމެންނާ

އަދި  .ނެރޭނެ ކަމަކަށްނުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ުލމަށް ސުއިމަޖިލިސް އުވަ މާދަމާ މި ،ން ނުވާނަ ވަރަކަށް ހައިރާނެއް

މަަސއްކަތަީކ ނުވަތަ ަފށާފައިވާ  . އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީންންނުވާނަ ނެރުނަކަސް އަުޅގަނޑު ަހިއރާނެއް

ގިނަ  . ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އުނދަގޫ މަސަްއކަތެއްސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުން މިއިޞްލާޙަށް މަ

ތް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގޭ. ތަނުގައި ދެއްކި ދުވަހު ކަން ހިނގި ގޮ ނިާޒމެއްގެ ވާހަކަ މި ގެޕާޓީ އެކުލެވޭ ވެިރކަމު

 .ތަށް ޮއތް ގޮންޖެހުން ވެސް އެނގޭ ފަށާފައި އޮތް މި މަސައްކައަޅުގަނޑުމެންން ަތއް އިްޞލާޙުކުރަގެމިއަދު ފަނޑިޔާރު

ކަމާ އެދާނެ ސް ވެ ގޮސްިއިވގެންފަހަރެއްަގއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެވސް އެފަދަ ގޮތަކަށް އަޑު  އަދުއަދި މި

ިޅގެން ބަޔާންކޮށްދީފަިއ ަކނޑައެނޫނުއަސާސީގައި ޤާދިކޮޅަށް ވާހަކަަދއްަކވާ ފަރާތްތަކުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި އި

 ބާރުތައްބާރުތަްއ އަދި މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ގެ އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު .ޕްރީމް ކޯޓުެގ ބާުރތައްއެބަޮއވޭ ސު

ބޭފުޅުްނގެ ހިތަށް އިުތރު ވިސްނުމެްއ ނުވަަތ އިތުުރ  ބަހަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަހަރެްއަގއި ވެާދނެ އެ މި ؛ޕްރީމް ވެސް. ސު

އޮތުމެއް ގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށް ދޭހަވާ ބަޔަކަްށ ނުލިބޭ ބާރުތަކެއް ތިމަންނާމެންގެ މަްއޗަށް އޮތް އެހެން ،ކެއްބާރުތަ

ނަމުެގ  "ޕްރީމް ކޯޓު ސު"ޕްރީމް އެ ބަްސ އުނިކުރުްނ. ކަށް ވެދާނެ ފަހަރެއްަގއި ސުކަމަށް. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމަ

ެވދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ށް ކިޔުން އެއީ ުބއްދިވެރި ކަަމކަށްބަދަލުގައި ކޮންެމވެސް އެހެްނ ނަމެއް އެތަނަ

ޕްރީމް ކޯޓުްނ ބާރުތައް ުކޑަކުރުމަށް ސުއާދެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ؛އޮތް މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި

ނޫން. މިހެން  އަމުރެއް ނެގަްނނާވެސް ބަލައި ނެރެފައިވާ އަދި އަމުރުކޮށްަފިއވާ އަމުރަކީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން

ޕްރީމް ކޯޓުްނ މި މަޖިލީސް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ަގާވއިދު ވެސް ފަހަރެއްަގއި ސު ،ވާނަމަ މިކަން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް

 ަވގުތު މި ަގއިޕްރީމް ކޯޓުނެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިކަްނ މިގޮތަށް ެވގެންނުވާނެ. ސު އިލަފާއެކުަލވަ

 އިދޭތެރޭގައި ެއޅެންޖެހޭ އެންމެހަ ބޭފުޅުންނާ އެ ،ވާނަމަ ފަނޑިޔާރުން ެއގޮތަށް ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށްތިއްބެވި 

ެގ އޮތީ ފަނޑިޔާރު  މި ބާރު ދެ  ބާުރގެ ތެރެއިން ތިން ، ަދއުލަތުގެފިޔަވަޅުަތއް ައޅަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކުރިމަތިކުރާ ހުރިހާ  ޖެހޭކަށް އޮޅާަލއިެގން ފަހަތަށްއިޞްލާޙުކުރުމަށް އަތް 

 ށް ޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތަށްމަ އުފުގެ މަގަށް ގެންދިސާއިން ރާއްޖެ ލާަފއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއިހުރަސްތަކެއް ނައްތަ
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ނަށް އަނެއްާކވެސް އަރުވަން. ެދއްިވ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން

 ޢަލައިުކމް.  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

މު ބަހުސަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ނަޒަރު އްރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ކުރެވެުމން މިދާ މުހިޝުކުއާދެ، 

މު ަމއްސަލަެއއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ވެސް ދެކެން. އަުޅގަނަޑކީ އްލާއިުރގަިއ މިއީ ވަރަްށ ސީރިއަސް އަދި މުހިއިހިންގަ

ާރއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުން ކަންކަްނ  ނގާ ގޮތާިއ އަދި މިކަްނހި އިދުނިޔޭގަ  ،ގާނޫނީ މާހިރެއް ކަމުަގއި ނުވިޔަސް 

މު އްގޮތް ވަރަްށ ގާތުން ދުށް މީހެްއެގ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަނުޑގެ ހިުތގަިއ އުފެދޭ ވަރަށް މުހި ކުރަމުންގެންދިޔަ

ގެ ާބވަތު އްއެ  ،ގޮތް މީހުންނަށް އެކި ރާއްޭޖެގ ކޯޓުތަަކކީ ެއކިސުވާލުތަެކއް ކޯޓުަތކާ ބެހޭ ޮގތުން އެބަހުރި. އާެދ، 

ެއކި ގަިޑތަކުަގއި ޙުކުމްަތއް ކުރުމަްށ  ،މައްސަލަތަކުަގއި ވެްސ ނަހަދާ ތަންތަންތޯ؟ އެިކ މައްސަަލއިަގއި އެިކ ގޮތަށް 

ަބޔަކަްށ  ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައް ،ރީާނއެއް ނެތިގަސްތައް ނުބާއްާވ ތަންތަންތޯ؟ އެއްވެސް ެހއްެކއް ޝަރްޢީ މަޖިލި

 ،ދުވަހު ހަމަ އެ އަމުރުކުރި މީހުންނަށް ގޯސްވެ ކުރާ އަމުުރ އަނެއް ންތަންތޯ؟ އާދެ، ެއއްދުވަހުނުވާ ތަދީފައިއަދަބު

ުނގެންދޭތޯ؟ އާދެ، މިހެންގޮސް ގޮްތގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުން ެއކި ،އަެނއްބައި ގޯްސވެ  ،ެއއްބައި ރަނަގޅުވެ ؛އޭގެ ބައިަތއް

ދާ މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަހުރި. ހިނގަމުން ވެން ކިތަންމެ ސުވާލުތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެކިތަންމެ

ފު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮްތ ސާފެންނަނީ މިދެންނެވި ބޭއިން ލާއިުރގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއިބަލަ

ބެޭހ މާ މިންވަރު. ފަނޑިޔާރެްއގެ ަމއްޗަށް ކަމެއް ތުހުމަތުކުރެުވނީމާ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ކަ

 އިގޮސް އެކަުމގަ އެ ފަނޑިޔާރަަކށް ކީއްވެތޯ އެ މައްސަލަ ަބލާ ތަނަށް ،ކުަރން ފެށީމާ މުއައްސަާސއިން ެއކަން

ވެސް  އެއީ ؛ދިޔުމަށް ޓަކައިޕްރީމް ކޯޓަށް ސު ،ނުކުރެވުނީ؟ ޭއގެ ބަަދލުގައި އެބޭފުަޅކު މި ނިންމަވަނީއެޕީލް

މީހަކު ގޮސްގެން ެއކަހަަލ  އާެއކުަގއި އެހާ ބާރު ސްޕީުޑގައި އެހެން. ހަމައެކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް ނޫންކޮންމެ

ހުންނަނީ ޝަރްޢީ ދާއިރާގައި  ނޫން. މި ދެއްވާީނއެއްވެސް ނެރުއްވައި  ޙުކުމެއް ،ސްޔަމައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި

ން އަދި މެންގެ ހަނދާނުއަުޅގަނޑު !ފު ހުރި މިންވަރު. އަނެއްކޮޅުން ބައްަލވާސާޭބއިންތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ކަންތައް ކުރެވިފަިއވާ ގޮތް.  ފަނޑިޔާރަކާ 2ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުވޭ ސު ފޮހެވާހާ ދުވަހެއް

ކަމަްށ  ފަނިޑޔާރަކު ފެންވަުރ ނެތް 2 ،ކުއްލިައކަށް ފަނިޑޔާރުންގެ ާގނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހެްއ ކަމަށް ވިދާުޅވެ 

ހެދި  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެއީ ކޮން ސަބަބަކާ އަދި އަދަށް ދާންދެން .ވީއްޑިޔާރުްނ ބޭރުކުރެފަނ 2އެ  ،ވިދާޅުވެ 
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ެއގޮތަށް ބަހުސް ވެސް އެ ދު މި މަޖިލީހުގަިއ ޚު ؛ފަނޑިޔާރުން ކަެމއް އެނޭގ މީހަކު 2ފެންވަރު ނެތް ކަމަށް ނިންމި 

ހާލަތު ކުރިމަތިވީ.  ޑުމެްނނަށް މި  މިއަދު އަޅުގަނނުކުރެވޭ. އޭރު މަޖިލީހުން ޖޭ.އެސް.ސީ ޒިންމާދާރުނުކުރެވުނީމާ

 ،ވެސް ެއއްފަދައިން ކޭއެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނުޑގެ އެދުމަކީ ެވސް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނެ

ެގ ރުދެްއވުން. އަދި ފަނޑިޔާއިެދއްވުމަށް ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ދަންނަވަމިކަމުގައި ައވަސް ޙައްެލއް ހޯއްދަވައި

ވާީތ،  މު ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އް ރުމަކީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ހަވާލުކުރަްއވާފަިއވާ މުހިއިޞްލާޙުކު

އެ ޒިންމާ އަދާކުރުުމގައި ައޅުގަނޑުމެން ފަސްނުޖެހޭނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުމެން 

ރެޭވ އިމުކުޤާޢަދުލުއިންޞާފު  ،ކުެރވިގެ އިޞްލާޙުވަރަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ޙައްޤު މިންދިވެހި ރައްޔިތު  ،ބޭނުންވަނީ

 ؛ެގ ތެރެިއން ހަމަ އެްއވެސް މީހަކު ން. ައޅުގަނޑަްށ ޔަޤީްނ ދިވެހި ަރއްޔިތުންއުތަންތަނަށް އެތަންތަން ެވގެްނދި

 ،ނަމަ ްނ ކޯޓަށް ހިނގައްޖެއެއް ހިފަިއގެހެޔޮވިސްނޭ ހަމަ އެްއވެސް ީމހަކު ގަބޫލުނުކުރާނެ އަުޅގަނުޑމެން މައްސަލަ

ހެކީގެ މައްޗަށް  ،މަތީން ޮގތުގެ ނޫނުއަސާސީގައި ބުނާޤާރީޢަތުަގިއ އަދި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާިއ ޝައެއީ އިސްލާމީ 

ށް ކޮންމެެވސް ީމހެއްގެ ކޮންމެވެސް އެްއޗަކަ ،ފެއް ކަމަކަށް. ކޮންެމެވސް ނުފޫޒެއް ސާޢަދުުލވެރި އިން ބިނާވެގެން ކުރެވޭ

ކަމާ ބެހޭ  ،ދިޔައީ ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ކަންކަން ނިމެމުން އައީ. މިކަން މިހެން ހިނގަމުން މިތަބާވެގެން އަޅުގަ

ދިޔަީއ. ދުވަސް މިހާރު މާޒީވެ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުުމގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އެ

ން ތިއްަބވާ ފަނިޑޔާުރންނަކީ ވެްސ ގާނޫނަށްވުެރ ކުަގއި ުޙކުމްކުރަްއވަ ކޯޓުަތކަކީ އަދި ކޯޓުތަ ޢީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރް

އުސޫލުަތކަށް  ،ަގވާއިދުތަާކއި ،ބޭފުުޅންނަކީ ވެސް ގާނޫނާއި  ުނވާނެ. އެ މަތީގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންަނށް ވެގެން

 މެދުހެންވޭރު  ،ކުރިން މުގެތަބާވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަށް ވާންޖެހޭނެ. އާދެ، އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލު

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުަމށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ 

އީުދކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ  ތާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ގަރާރަްށ ވެްސ ފުރިހަމައަށް

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނިކޮށް އަލުން އަނބުރާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންަފއިމެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ފުރުޞަތު ލަްއވަނީ އިފިއްތަވަ . އަލުން އަނބުރާ ނެކުން ނުފެންނާލަްއވައިިފއްޔާ އެ ުފރުޞަތު މި ޕޯޓަލައިފިއްތަވަ 

 ޙަސަން ތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ކަމަށް މި ސިސްޓަމް ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު ދިްއގަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ދޫކޮށްލަން

 ތޯ ދިޔައީެގއްލި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީތޯ ުނވަތަ ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑިއގަތުމަށް އުުޅއްވުުމގެ ތެރޭަގއި ފުރުޞަތު

 ސާފުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. 
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 ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން އިކްރާމް ވާހަކަެދއްެކވުްނ:ދިއްގަ

އެތެެރއަށް ވަދެ ކުޑަުކޑަ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހގަިއ ގަނޑު ލަްނޗަށްފަހުގައި ޅުރި ރައީސް. އައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

އަޅުގަނުޑ  ،ނަމަވާ ކަމަށް އަލުން ފުރުޞަތަށް އެދެންވެގެން. ދެން އެކަމަކު، އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިފި 

 ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. ކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަ ދިްއގަރު ،މި އަރުވަނީގަނޑު އަޅުމިހާރު ފުރުޞަތު 

 

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

 ވެސް  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ދާ މައްސަަލއާސްކުރެވެމުންހު ތެރި ަރީއސް. މިއަދު މަޖިލީހުގައި ބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ވެސް އެކަާމ  އަހަރުތަެކއް ވަންދެން އަުޅގަނޑު ،އެްއޗެއް ދަންަނވާލަންެވގެން ުފރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މި މަްއސަލައަކީ

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ދާއިރާ މި ؛ފުގެ ދާއިރާސާއިން ކަންބޮޑުވަމުން އަންނަ މައްަސލައެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ހަމައަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރި ނާއެ ޭބފުޅުން ،ިޑޔާރުންބޮއްސުންލާފަ. ކޯޓުތަުކަގއި ިތއްބެވި ފަނ

 ،ށް ހީފުޅުވަނީފެންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމުން އެ ބޭފުޅުންނަތަން  އަދާނުކުރެވޭ

އޮވޭ ެއ  އިބާރާތުން އެބަ ޙަވަރަށް ަޞރީ ،ސާފުކޮށްނޫނު ވަރަށް ގާ. ބޭނުންހާ އެއްެޗއް އެތާ ިތއްަބވަިއގެން ހެއްެދވޭނޭ

ވެްސ ށްއެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުތަްއ ބެހެއްޓުމަކީ ެއއްގޮަތކަ އިއިން ބޭރުގަ ބަޔާންކޮށްފަ. އެ ޞްތިޞާޚްބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އި

ކާ ވެސް ދައުލަތުން އެ ބަޔަ ލިއްޔަތަކީއޫބޫލެއް ނުކުރަން. ކޮންމެ މަސްގަ މަށް އަުޅގަނެޑއްކަމެއް ކަ ނެކުރެވޭ

ލިއްޔަތެްއ. އޫމަސް ނެލިއްޔަެތއް އަދާކުަރންޖެހޭއޫއެކުަގއި އެ މަސް ވާލުކޮށްފަިއވާއިުރގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާހަ

ބޭފުޅުންެގ  ރައްޔިތުންނަށް އެ ،ބަވާ ފަނޑިޔާރުން ގޭަގއި ިމ ތިއްފަނޑިޔާރު  ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އަޅުގަނޑު ިމއަދު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  .ދާކޮށްދިނުމުަގިއ ދެމިތިބުމަށްއަ އިއެކުގަ  ވަސީލަތްތައް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

ތުޅާދޫ ދާއިާރެގ ވެސް ައޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަން. އަދި  މް އެ ހުށަހެޅުްއވި ތިން ހުށަހެޅުމަށްޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ން. ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެްނ ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަ ރާރަށްގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ހުށަހެޅުއްވި 

ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުުރމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ  ،މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްވަރަށް އަވަހަށް 

  ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތެއް ކުރަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ލަބީބަށް. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ްލޔާސް ލަބީބްއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޅުހު

ވަރަށް  ސްކުރަމުންދާ މައްސަލައަކީހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަ 

 .ވަނީ މިމުޅި ދައުަލތް ހިންގަންވާ ގޮތުގެ އަސާްސތައް ކަނަޑއަޅާފަިއ  ންއަސާސީކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލއެއް. ޤާނޫނު

ެއކި މުައއްސަސާަތއް ެއކިއެިކ ދާއިރާތަްއ އެބަހުރި ާޤނޫނުއަސާސީން އުަފއްދާފަ.  ،އަސާސްތަްއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވިއރު

ރުޢީ ނިޒާމުގެ ދާއިރާ. ޕްރީމް ކޯޓު ނޫނީ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ހިންގާ  ާދއިރާ. ޝައޭގެތެެރއިން ެއއް ދާއިާރއަކީ ސު

ަވކި އިންތަެކއް  ،ރެއިންގެ ތެއް ދޫދެޙުވަކި ، ވެްސ ވަނީ ޕްރީމް ކޯޓަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިސު

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  .ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ،މަސައްކަތްކުރުން. ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދާ ކަމަކީ

މި ބާރުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން  ،ދުމުގެ ބާރުގެ ތެެރއަށް ވަދެހެނޫނުގާތުްނެގ މަޖިލިސް ނޫނީ ޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިސު

އެ ބޭފުޅުން  .ގެންދަވާ މައްސަލަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތްތައް ހަނިކުރަްއަވމުން ،ންތައް އުިނކުރަްއވަމުކަންތައް

ޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންެމހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަީނ އޮވޭ ޢަދްލުއިން ވެސް އެބަ  ނެރުއްވި ޙުކުުމގައި ފަށާއިރު 

ވަނަ މާއްދާއިން  ސާފުކޮށް އެނގެން  141ވަނަ މާއްދާއާއި  7 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަްށކަން

ކޯޓުަތުކގެ  ،ބުނޭއެބަ އިވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގަ 141ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ؛ވަަނ މާއްދާ 141 ،އޮތުމަށާއިއޮންނަ

މީހަކަށްމެ ތަންތަނަކީ ކޮންމެ  އެ ،މާޔަތްކޮށްދީހިކޯޓުތަުކގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު  ،ރައްކާތެރިކުރުަމށާއި ންކަންމިނިވަ

ގޮތެއްަގއި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ކަމަށް  ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަރުދަނާ  ،ފަސޭހައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ

ވެްސ ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުންނާއި ަދއުލަތުގެ   އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުންނޫނާިއ ަގާވިއދުތަކުގެ ާދއިރާއިންގާޓަކައި ހެދުމަށް

ިމ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކޯޓުތަކަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭނޭއެންމެހައި މީހުން  ލުެވ ތިބިވާހަކަންތައްތައް ހިންގުމާ 

ފައްދާފަ. ެއ އުަމތީން ވަނީ  ގޮތުގެ ބުނާޤާނޫނުައސާސީަގއި  މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް

ވަަނ  141ކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ ޮކމިޝަނުން މި ކުރި ކަމަ .ވަނީވާލުވެފައި ހަމަސައްކަތްަތކަށް  ތަކާސްކޮމިޝަން

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ެއ  ކަންމިނިަވން ؛ކޯޓުތަުކގެ މިނިވަންކަްނ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ؛މާއްދާގެ )ރ(ގައި މި ބުނާަކން

މާޔަތްކޮށްދިނުމަށް. އެ ކޯޓެްއެގ ހައިބަތާިއ ޤަދަރު ހިކޯޓުތަކުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު  .ވީބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރެއް 

ވެސް އިްއޒަތާއި ޤަދަރު  ގެ ން ށްދިނުމަކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އެ ކޯޓެްއަގއި ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރުމާޔަތްކޮހި

ކުރެވިއްެޖއްޔާ ެއ ތުހުމަތުން އެ ފަނޑިޔާަރކު ނޫނީ ަކމަކަށް ތުހުމަތު ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން. ފަނިޑާޔރެއްެގ މައްސަަލއެއް

 ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ކަރާމާތާއި އިްއޒަތާިއ ކަންތައްަތއް އެ ،ދީއިބަރީޢަކޮށްދޭން ފުރުޞަތު ހޯދަ 

 ށިއެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެ ،ފެނިގެންދިޔައީ ދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށްއިޤަދަރު ހިފަހައްޓަ
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ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް  ށް،ހަރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީތަން.  ޕްރީމް ކޯޓުން އެކަން ހުއްޓުވާލިތަނުން ސު

ށް ހުށަހެޅިގެން އެ މަސައްކަތް ބަލަން ފެށީމާ ކޮމިޓީގެ ހަކަމަށް މި މަޖިލީ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކަށް ހުރަހެއް އެޅުނު

 ބޭފުޅުން . އެލީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއިގެ މަަސއްކަތް ހުއްުޓވަހުންގެ މަޖިލީމި ރައްޔިތު ލީ.އިމަސައްކަތް ހުއްުޓވަ

ވެސް  ގެ ވަކިަވކި މެންބަރުންހުބުނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީވާ ލިޔުމުގައި އެބަ ތުަގއި ނެރުއްާވފައި މިއަމުރެްއގެ ގޮ

އިނީ އަުޅގަނެޑއް  އަުޅގަނުޑ މިތާ މި . މިކަމާ ގުިޅގެންނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްާވނޭނު އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން

ނަށް ފޮނުވާފައި ހުރީ މި ިދވެހިރާއްޖެ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި ތަ  ނޫން. މިއީ ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑު މި

ހުރި  އިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް. ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. މި ޝަރުޢީ  ދާއިރާގަހިނޫނުގެ ތެރެއިން ގާ

ްނ ގިނަ ވޯުޓ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ސަބަބަކީ. އެކަން އިޞްލާޙުކުރަ ކަންބޮޑުވާީތ އެއީ އެންމެ އިކަންތައްތަުކގަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ހުރަސްއަޅަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް ސު

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ ކަމެއްގައި އަުޅގަނުޑ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. އަިދވެސް މިކަން ޙައްލު

 ކުރަމުން ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ަގއި މަސަްއކަތްއެންމެ ކުރީ ސަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ބައެއް ބޭފުޅުން. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެ އާދެ! 

އިނާ އާދަމް ަވގުތުކޮަޅކަށް ުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބވޭ. ައދި އަޅުގަނޑަށް ދެ ބޭފުޅަ

ވަގުތު ނުދެިވ އެ ބޭފުޅާއަށް  ގެ ތެރެއިން އެވަރަްށ ކުރީގައި. އެހެންނަމަވެްސ، މި ސިސްޓަމުއޮތީ އެދިަވޑަިއގެންފައި 

. އެއަށްފަހުގަިއ ށްނާ އާދަމައިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ،، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއޮތީ. ވީމާ

މިހިރީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް. އެ ބޭފުޅާގެ  އިކޮށްފަތުސްގަ އަރުވަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

ެއކުަގއި  ިރޔާސަތު ބަލަަހއްޓަާވ ަގޑިތަުކގަޔާ  އިޝަކުާވއެްއ ވަީނ މި ރިޔާަސތަށް ލިބިފަ. އެީއ ެއ ބޭފުާޅ މިތަނުގަ

 އަޅުގަނޑު ގާުތގައި  ކުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިނުގަންަނާވ ކަމަށް. ދެން ގެލޮޅު އެހެން މީހަކުގޮސް ވާހަކަެދއްވެގެން 

އިާނ ރޮޒަ އަރުވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަިދއެްއ ނުދައްކާ ެއއްއެބާވަުތގެ ވާހަކަ

 އާދަމަށް. 

 

 ދެއްެކވުން:ިއނާ އާދަމް ވާހަކަމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ގޮތަކަށް  ެނއްއެ ޙުކުމް އަހަމަ އަެނއް ުދވަހު  އި،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެއްުދވަހު ެއްއގޮތަށް ޙުުކމްކޮށްފަ

ވުރެ ގަދައަށް އެބަ ބައިވެިރވޭ. މި މަޖިލީހުން  ލީޑަުރންނަށްއެބަ ބަދަލުކުރޭ. ސިޔާސީ މަސައްކަުތގައި ިސޔާސީ 

އަތްަމއްޗަށް  ލިއްޔަތު އަމިއްލައޫމަޖިލީހުގެ މަސް ލައި،ގޮތަކަްށ ހަދާ ބޭނުން ،ތަން އުނިކޮށްނޫނުތަކުން ތަންގާފާސްކުރާ 
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 މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާައކަށް  ސާފުކޮށް ވަޒީރުްނގެ ނޯކޮންފިޑެންސް ނެގުމަކީ މި މަޖިލީހާ ނަގާ. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އެބަ

ދެގެްނ ނއި އިނާމެން ކަމަށް އެބަ ކަނަޑއަޅާ. ދަށު ކޯޓުގަ ެވސް ފަހުބަސް ބުނާނެ މީހުންނަކީ ތިމަން ިއ ވާއިުރގަިއ ޭއގަ

ގޮތަކަްށ  ވަކި  ނދެގެންތާ އިއަެނއްާކ އެ  ،ކޯޓަށް ެދވިފައި ގޮތަކަްށ ޙުކުމްކޮށްަފއި ޭއގެ މަންފާެއއްެގ ގޮުތގަިއ ހައި  ވަކި

ތަށި އަަރއިގެންދޭ. ކޮފީ ރ ސްޕީުޑގައި އެބަސްޓަޕްރީމް ކޯޓަްށ ރޯލާކޯ އޭގެ މަންފާެއްއގެ ގޮުތަގއި ސުޙުކުމްކޮށްގެން

ކުޅޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާހިސާބަށް ދިޔައީމާ ދެން މި ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް އިތުރުާބރު ފިލްމު އެބަ .ބަންޑުންވޭ

ދައްކާ މީހާއަށް އެބަ ، ފަހަރަކު ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ މި .ރައްޔިތުންގެ އޮންނާނެ ގޮތެްއ އަޅުގަނަޑކަށް ނުވިސްނޭ

ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް ންޏާ، ވަ ށްދަްއކައިފި ކަމައެ ވާހަކަ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުމެއް އާދޭ. ޙު

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ިކޔަން އެބަ ފަށާ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެވޭނެ ،އަރަިއގަނެ

 ޤާނޫނުއަސާސީައކީ ެވސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ،ޤާނޫނުއަސާސީ ކަާޅއި ހުދުން ލިޔެފައި އޮްތއިުރގައި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން. ގާނޫނުތައް ހެދުމުެގ ގެންނަނީ  ފަިއވާ އެްއޗެއް. މިއަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ވެސް މިއިލާއެކުަލވަ

ޔެފައި އޮތް އެްއޗެްއ . އެހެންނަމަެވސް، ތަކުރާރުކޮްށ އަުޅގަނުޑމެން ލިއިއޮންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަ ބާރު މި

 ރައީްސ، އިއްޒަތްތެރިުކރޭ. ކުމްޙުއެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ހެދިގެން

 ،ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ިޒންމާތައް ވަރަށް ސާފު. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ

 ،ބަލާނީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ފަނޑިޔާރުްނގެ މަްއސަލަތަކާ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންަގނޑާއި

ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ  ،ެއހެން އެކަން ޮއއްވާ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަަރށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަމެްއ.  އީމި

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ޖުޑީއަޅުގަނޑުމެން  އަމުރުތައް ނެރޭ ކަމަށް ވަންޏާކޯޓުމަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮަތށް 

މި ކަމަށް ފިޔަވަޅުައޅަން އެބަޖެހޭ. ކަން ްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މި ރަ ،އިދާރާއެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ބަލާ

ބިރުދެއްކުމުގެ  ،ދައްކަން ފަށާއިރަށްދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެކެން އެބަޖެހޭ. 

އިންސާފާިއ ހަމަހަމަކަން އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންާވ އަމުރުތައް އައުމަީކ ށް ކޯޓު އަ ދިމާގަނޑުމެންނާައޅުއުސޫލުން 

ބޭނުންވުމަށް ޮއންނަން ބޭނުންވާޤައުމެއްގެ ސިފައިަގއި އަުޅގަނޑުމެން  ޓިކް އުޫސލުތައް ދަމަހައްޓާޑިމޮކްރެދެމިއޮންނަ 

މް ހުށަހެޅުއްވި، ޡިޢާައޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ  .ިރ ރައީސްތްތެިއއްޒަކަމެއް.  ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ެއޅިގެންދާ

މަށް ތާއީދުކުރަން. މި އްވުސާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުޙި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މް އަދި ޡި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާ

އުާފވެރި ޤައުެމއް ވަރަށް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދަކީ ިއއްެޔއެއް ނޫްނ. މިއަދަކީ މައްސަލަތައް އެބަ ބެލެންޖެހޭ. 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ މި ޤައުމުގެ ެވރިކަން މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ލިބި، ބުނެގެން ބިނާކޮށްދޭނެ ކަމަށް 

ރައްޔިތުންނަްށ ޖެހިގެން  ނުކުތް ކެންޑިޭޑޓަށް ލިބިފަިއާވ ދަނޑިވަެޅއް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ދައްކާ ބިަރކަށް ފަހަތަށް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ވިޔަސް  ގޮތް ހުއްުޓވަިއގެން ތިބެޭވކަށް ނެތް. ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަިއގެން  ލިބޭނެއިންސާފު 

 ބަޖެހޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރިއަށްދާން އެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 އަށް.هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވެސް ޤާނޫނުއަާސީސ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަަގއިމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ކުރާ ފަރާތާދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންއި މަޖިލީހާރައްޔިތުްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލަށް އިޞްލާޙުވީ ފަހުން އަ

ވެސް ޤާނޫނުައސާސީ  ހަމަަގއިމު .ކަމުަގއި މި ކިޔަނީ އަލަށްމި އެކަްއޗެއް ބާރުން  މި ދެރިއްޔާާއއި ހޫރައީސުލްޖުމް

ދުވަހުްނ  ރިއްޔާ މީެގ ދެހޫ، ަރއީސުލްޖުމްވީ ުދވަހެްއ ކުރިން ވިދާޅު މީގެ ދެ ރިއްޔާހޫރައީސުްލޖުމްއިޞްލާޙުިވ ފަހުން. 

ރިއްޔާ ވިދާުޅވީ. ހޫނުޖެހި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުފަހަަތށްކުރުމުަގއި ގެ އިޞްލާޙުހަމަ ފަނޑިާޔރު ،ކުރިން ވިދާުޅވީ

ދަނީ. ގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި

ވެއްޖެ. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލިބެން ، މިާހރު މެސެޖުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިާތގެ  ،އަަހރު 10އަހަރު. ފުރަތަމަ  10އަހަރު، އަުޅގަނުޑ ވެސް މިތާ އިނިން ވޭުތވި  10ވޭތުިވ 

ުޅގަނޑު ބަލަން އިނިން. އަަހރު އަ 10ގެންދިޔައީ. ދެވަނަ ފަހަރަކު ބާެރއް ަނގަމުން ،ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ފަހަރަކު ާބރެއް

، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަހަރަކު ބާރެއް ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ،މަޖިލީހުން ފަހަރަކު ބާރެއްމި ތަނުން މި ރައްޔިތުންެގ 

ލަތު ހާމިއަދަީކ އިއްެޔއެއް ނޫން.  ،ޑެިޕއުޓީ ލީޑަުރ އެ ވިދާޅުވިހެންގެންދިޔައީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ދެމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ  ދަުކރެއްިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީކީ މިއަދު އިރާވެއްޖެ. ބަދަލު

ލާ އިލަދީ .ރަްއޔިތުންެގ ބާރުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދޭގޮތަކަށް ނޫން ،ހުގެ ބާރުތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީމަޖިލިސް

ހުރިހާ  ،ދިވެހި ދައުލަުތގެ ެއންމެހައި ބާރުތަކާއިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ގޮތަކަށް ނޫން އަުޅގަނޑުމެން މިއަދަކު މިތީބީ

ލުމަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އިޮގވައިލާގޮވަ  ކުރުމަށްތިރާމްހުއިޤާނޫނުައސާސީއަށާއި ގާނޫނުގެ ހަމަތަކަށް  ،ަތކާއި މުއައްސަސާ

، ުނވަތަ މުައއްސަސާތަުކަގއި ތިބި ަދްއކާ ވާހަަކއެްއ ވެްސ ނޫންކުރަން އެކަނި ތިރާމްހުއިމި ފޮތަށް  ؛މި ފޮތަށްފޮތަކަށް 

ކުރާށޭ ެއ ތިރާމުހުއަާށއި މުައއްަސސާތަކަށް އިކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ާޤނޫނުއަސާސީމުތިރާހުމީހުންނަށް އި

ދިވެިހ  ،ކުރުމުގެ މާނައަކީ ތިރާމުހުސީއަށް އިޤާނޫނުއަސާކުރާ ވާހަކަ. މުތިރާހުދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އި .ބުނަނީ

ކުރަން ނިންމާފައިާވ ިދވެހި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ،ށާއިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބާރުަތކަ ،ސާސްތަާކއިއްޔިތުންގެ އިހުރަ

ތުންނަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔި ކުރާ ވާހަަކ އެ ދަްއކަނީތިރާމުހުއިނިޒާމަށް 

ބީ މަިއގަނުޑ ތި އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެފައި މިމިއަދު ޔަޤީންކަމެއް އަރުވަްނ ބޭނުން. 
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އަާސސީ ެއއް ވާހަކަެއއް ދައްަކިއގެން. ެއއީ ިއޞްލާޙުގެ ވާަހކަ. ޭއގެތެޭރގަިއ ގޮތުަގއި އެއް ވާހަަކއެއް ަދްއކަިއގެން. 

ރިއްޔާ ވެްސ ހޫހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްަކ ވެސް. އަދި ދިވެކުާރ ވާހަގެ އިޞްލާޙުނިޑޔާރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ،ހިމެނޭ

ކަމުގެ ވާހަކަ ދަްއަކވަމުން. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ގެ އިްޞލާޙުކުރާނެވަަޑއިގެން އެ ހުްނނެވީ ހަމަ ފަނޑިޔާރުއިންތިޚާބުވެ 

ތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރަްއޔި ދެބައި މީހުންގެ ވެސް ަމއިގަނޑު ައސާސީ ވަޢުދަކީ.

ކްރައިސިސްައކާ ހަމައަށް ދާކަށް ނޫޅޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓިޓިއުޝަން ކޮންސް ،މިހާރަުކ ނޫޅޭ ،ގެންދަނީންމުއަރުވަ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ެއ މީހުންެގ ބާރުތައް ގެއްލެން އުޅޭކަްނ އެބަ އެނގޭ. އެ މީހުންެގ ވަގުުތ ައއިއްަސ އަާރ އެބަ 

ާލނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ އިަގއި ކުޑަކޮްށ ބަކަތަޅަ އަިޑއަށްާދ ަވގުތުަގއި ގެނބެމުންދާ ަވގުތުނގޭ. ހަމަވާކަށް އެ

ކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކަން ބަކަތަޅާލުން އަޅުގަނޑުމެންަނށް މިހާރު މި ފެންނަނީ. އެކަމަ

ެގ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރު  ،ންއިއަޅުގަނޑުމެން ވަޢުުދވީ ަފދަ ،އަރުވަމުން މި ގެންދަނީ

އިޞްލާޙުކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ ގެ ނިޒާުމ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންޞާފު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓ ހިމެނޭ ގޮތަށް

 އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މަސައްކަެތއް ނުހުއްޓާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަރުވަީނ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުުރސަތު މިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

 هللا. ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އެޖެންޑާއެއް. އެީއ  ތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއަދު އޮީތ އެންމެޤީޤަޙަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

. އަުޅގަނޑުމެން މި އެޖެންޑާ ތަންފީޒުކުރުން ނޫން އިތުރު އެްއވެސް ކަމެްއ ނެތް. އެޖެންޑާަގއި އެންެމ 19އެޖެންޑާ 

 ،ވެސް  ، މިއަދުވެސް ނދުން މިހިނދަށްކުރުން. މިހިޙުލާޞްފަނޑިޔާުރގެ އި  ،މުހިއްމު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަނީ

އަުޅގަނުޑ ޮގވާލަން  ،ވެސްނަމަ މިތާނގަިއ ތިބެގެން  ވީކެްނުޑގައި  ނީ މި އަންނަނޫހަފުތާަގއި ވިޔަްސ،  މިއަދި 

ތްތެރި ބަޔަކު އެތަނަށް އެހެން ބަޔަކު، ނަޒާހާ ،ކޮށް ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްޞައްޚާފަނޑިޔާރުެގ، 

ވެސް މިހާރަކު ނެތް.  ފަނިޑޔާުރގެެއއް ،ވެސް ބޫލުކުރާ ސުޕްީރމް ކޯޓެއްގަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑު ޙަކުރަން. އްޔަންޢަ

ދާއިރާައްށ  ދާންދޫ އަދި ވިލިނގިލީކޮށް، ޞަ އްޚާ ؛، ހުވަދު އަތޮޅަށްކޮށްދިމާ ކާއިންތިޚާބަނީ ކޮންމެ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

ަހއި  .ދީދީهللا ޢަބްދު ،ބެއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންޚާއެގޮތުން ކޮްނމެ އިންތި ތަން. ހުރިހާ ފަނޑިޔާުރގެެއއް ދާ ؛ފަނޑިޔާރު

ދަްއކަން އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރުޭއގެ  .ކޯޓުްނ، ޙަސަން ނަޖީބު ކްރިމިނަލް .ނާއި ަޙސަން ޢަލީޢުޘްމާ ޢުކޯޓުން ސުޖާ

މީހުން ކޮންމެ  5މި  ؛އްންތިާޚބެކޮންމެ އި މީހުން ގޮސް 4މި  .މީރާއިން ކަމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
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 ތަން. އެންމެ  ްމ ޖަހަމުންދާކުޙު، އެތާނގައި ަފނޑިޔާރުގެ ާޤއިމުކޮށް އި ދައްކައިންތިޚާބެްއގައި ަރއްޔިތުންނަްށ ބިރު

ޭރ ެއ  ޕެއް ޤާއިުމކޮށް، އެތް ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ ވެްސ އަުޅގަނޑަްށ ދިމާވީ ާދންދޫގައި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ގޮ

ދީދީގެ هللاދިމާވީ އިއްތިފާޤުން. ދިމާެވގެްނ އަޅުގަނޑު ޢަބްދު އުޅެނިކޮށް، ައޅުގަނޑާ ނިްނމަން ކުމްތައް ކުރަންޙު ގޮފިން

ފަނޑިޔާރު، ޭރ، ެއ  ހިސާބުން ނަސީބުން ދާންދޫގައި އެނަގާަފއި ސޯޝަްލ މީޑިއާއަށް ޫދކޮށްލީމާ، އެހާ  .ގީނެފޮޓޯ 

ރޭ އެ ޮގފި ޤާއިމުކުރީ ނިލަންދޫަގއި.  މަނިކުފާުނ ބިރުފުޅުން އެ ނުދިޔަ. އެޕެއް ާޤިއމުވެގެންތްފަނޑިޔާރުޭގގެ ގޮ

ނުކުރަްނ ެއއީ، ފަނޑިޔާރުން ކަަމކަށް. އެއީ  ބޫެލއްގަ ؛ އަުޅަގނޑުމިހާރުން މިހާރަށްިމއީ އަުޅގަނޑުެމން އެހެންވީމާ، 

ާރއްޖޭގެ  މި ، ނިޒާމާއި ކުރަނީ ިމ ރާއްޖޭެގ ވެިރަކމުގެއެ  ވާދަ  އަުޅގަނޑުމެންނާސިޔާސީ ޕާީޓއެއް. ސިޔާީސ ޕާޓީން 

 މީހުންގެ އަތްދަށަށް ގެނެވޭތޯ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް  5އެ  ؛މީހުންގެ އެ ،ހުރިހާ އެއްެޗއް މި ،ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމާ

ވެސް  ޤީޤަތުގައިޙަ ާޔލަށް.ޚިތާއީދުކުރަން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި 

 ޕްލޭނުން  ނަކީ ބާސެލޯނާ. ައޅުގަނޑަްށ އެނޭގ، އެ ގޭމްޕްލޭ ގޭމް  ހާރުގެމިހިތުން  ަގނޑުމިހާރު ައޅު ،އަޅުގަނޑުމެން

 ،ޑަ އިރުކޮެޅއް ވަންދެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންވެސް ައޅުގަނޑުމެން މޮޅުވާނެކަން. ފަހަރެްއގައި ުކޑަކު

ސްވެދާނެތީވެ، އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ސަޕޯޓަރުން މާޔޫ ،ޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއިންތިޒާރުކުރަން

ޯކޗު، ވެސް އޮތްކަން. މިސާަލކަށް ލިވަޕޫްލގެ ޕްލޭން. ައޅުގަނޑަްށ އެނގޭ  ެއއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭން ބީ 

ވެްސ އަށް ކޯޗު ޕްލޭން ބީ ނުކުރެިވއްޖެްއޔާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޯކޗު ަވގުތު ކައިިރވާން ދިޔައިމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސްކޯ

އެދުމަކީ ވީހާވެސް އަވަަހަކށް، ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި  ، ައޅުގަނޑުގެ ން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑގެބަދަލުކުރާނެކަ

އޭގެ  ،ފަނިޑާޔރުން ބަދަލުކޮށް، އެތަނަށް ެއހެން ބަޔަކު ގެނެސް 5ޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮްށ، ސުޞައްޚާ ؛ފަނޑިޔާރުގެ 

ފަނޑިޔާރުން  5ވެސް ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ  ޤީޤަތުގައިޙަ. ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުަރން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ފަހުން

ހުރި އަކީ ދެނ50ް%ޔާބުކޮށްލެވުނީ، ބާކީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކާމި 50%ގެ 19ބަދަލުކޮށްލެވިއްޖެްއޔާ އެޖެންާޑ 

 ކަންތައްތައް. ުޝކުރިްއޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ތުޞަ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ޙުސައިނަށް.މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: 

އްކަީނ ސަބަބުތަކެއް ނެިތއެްއ ނޫން. ދަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ފަނިޑޔާުރގޭެގ ާވހަކަ އަުޅގަނުޑ މި

އި އޮންނަ ސަރުކާރެްއގެ ވެރިން އަދި ެއއިރެްއަގއި ތިބީ އެއިރެްއގަ ޒަމާނުއްސުރެ، ފަނޑިޔާރުން ތަރުބިއްޔަތުވެަފއި މި
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އަުޅގަނޑު މި  ގެންުގޅުްއވާ ޭބފުޅުންގެ މައްޗަްށ، ބިނާެވެގން. އެހެން ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފައިާސ ތަނަވަސްކޮށް

 ތިން  ެއއްެވފައި އޮތް ވެރިކަމެއް ޒަމާނުްއސުރެ ރާއްޖޭަގއި އޮތީ. ބާރުތިން ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެިތއެއް ނޫން. ދަންނަ

 ތިބުމުގެ ސަބަބުން، ފަހުން ޤައުމުގަިއ  މި ަތރުބިއްޔަތު ދީފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންތަެކއް ،ބާރު އެއްވެފައި އޮްތއިރު

ދަނީ. އެއިރެްއގައި  ތަރުބިއްޔަުތވަމުން މިހަމަ  ތަރުބިއްޔަުތގެ ތެރެއިން ވެސް ހަމަ އެ އަންނަ ފަނޑިޔާުރންއުފެދިގެން 

ޖަހާލަން  ކުމްޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ިމވެނި ގޮތަކަށް، މިވެިނ މީހަކަށް  ހުންނަ އިރު ތް އޮތިން ބާރު އެްއވެފަިއ 

 ހިތާމަކުރަން މިތާނގައި ދެން އަުޅގަނޑު އެގޮތަށް ކުެމއް ޖަހަމުން ފަރިތަވަމުން އަިއސްފައި ިތބީ. ހަމަޙު ބުނީމާ، އެ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ ތިއްބެވި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ިވޔަާފރިވެރިން ތިއްބެވީމާ، އެ ިއއްޒަތް ވެސް ބައެއް 

ވެސް ފަނޑިޔާރުން  ކޮށް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާިރެވރިންލަދަންނަވަނީ. ޖުމު  އިޝާރާތްކޮެށއް ނޫން އަޅުަގނޑު މި

ެއގޮތަްށ  ޭބފުޅުންގެ ިވޔަފާރި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. ހަމަެއއާެއކު، ފަނޑިޔާރުން ރޯލްކުރޭ. ެއއީ އެކޮންޓް

 މިތި މީވަަނ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ތިން .ތަރުބިއްޔަތުވެަފއި ތިބުމުެގ ަސބަބުން، އެ ތަަނވަސްކަން ަފނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް

ދަނީ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް، ކުމްތައް ިއްއވަމުންޙުދަނީ.  މި . ެއގޮތަށް ކަން ހިނގަމުންބައްޓަްނވެފަ އޮތީ

 ޖެހުނު ފަހަރަށް ބާއްވަންހަތަރު ވަނަ ައހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013 މެންގަނޑުއަޅު މަ،މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަ

ވެްސ  މީހުންގައި ތިިބ، ބަލިލުމަށްޓަަކއި ބަލި އެނދު ވޯޓުބޭނުންވާ ގޮަތށް ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި. ހަމަ ީއ އިނގޭތޯ. އެ

ކަމަކަްށ  ތެްއ މިތާނގައި ހިނގާޢަވެރި ޝަރީއެ ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހިފައި ޮއތީ. އެހެންވީމާ، ެއްއގޮތަކަށްެވސް އިންސާފު

ކުްމ ޙުަވކި ގޮަތކަށް  ،ހަގަުކރެއްވި ދަްއކަވަމުން ފާބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގަ

 ، ބަޔަކު ވެސް ވަކި އެ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރައްާވ ވާހަކަ. ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ހަމަ ކުމްޙުކުރަްއވާފައި، އެ 

 މިނިވަންވީ ،ކުމެްއ ކަމަށް ބުނެޙުކުރަްއވާފަިއ، އެއީ ނުރަނގަޅު ކުމްޙު ވަިކ ގޮތަކަށް ވަކި ފަނޑިޔާރުންޮކޅެއް

ހިނގަމުން އެބަދޭ. ރާއްޖޭގައި މިކަން   ކަމެއް، ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސެްއ. އެކަަހލަ ކިތަންމެ

ބަލަނީ އެންމެ ބޮޑެިތ  ސް މިގޮ  ނެެރފައި ތިބޭ. އެ ބްޯރކަރުން ށްޓަކައި ބުރޯކަރުންަތކެއްހިނގާ ގޮތަީކ، މިކަން ކުރުމަ

 ،ނަގާފައި މިލިއަނުން އި ތިބި ކުްށވެރިން ގާފަޖަރީމާ ހިންގާފައި ތިބޭ ކުްށވެރިންނަކީ ކޮަބއިތޯ. އެފަދަ ޖަރީމާ ހިން

އެްއގޮތަށް އެންމެ ދަނީ ފަނޑިޔާުރެގއަށް. ހަމަ އެއާ  ފައި، އަެންއބައިަނގާ ވަރަކަށް ޕަސެންްޓ ބްރޯކަރަށްދިހަ ން އިއެ

ޓުގަިއ ކޯއަހަރު ވަންދެން  ، ތިން އަހަރު ދެ ކުޑަމިނުން، މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަކޮށްފައި ހުންނަ ތަރިކަމުދާ،

ންކޮޅެއް ކުަޑ މިންގަނަޑކުން ނޯވޭ. އޭތި ތަ  ގެއް ނޫނީ ކުރެވޭނެ މަ  މެދުވެިރކޮށް ބުރޯކަރު . ެއވެސް ނުލާއިއެބަޮއވޭ ނިންމަ

ނީ ޑްަރގު މަްއސަލަ ދަ؛ ޑުަރގު މަްއަސލަ އަކަށް،ހާހަކުން ދަނީ. ދެން މިއޮންނަނީ އަނެއް ާބވަުތގެ މަްއސަލަ

 އެއް އަނެއްަބއި ފަނިޑޔާރަށް. ެއގޮތަށް ތަރުބިްއޔަތުެވފައި އޮތް ފަނިޑޔާރުގެ  ،ަފއިނަގާ 10%ބްރޯކަރު  އީލައްކައިން. އެ 

ފުެގ ފޮނި މީރުކަމެއް ލިބިގެެންއ ޞާއިންދުލުޢަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވެސް މި ާރއްޖޭަގއި ނުކޮށެްއ ހަމަގައިމުޙުލާޞްއި

ގޮުތަގއި ތަނެއްގެ އަމާން އިންސާފުވެރި އްޖެ މި ރާވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ބޭނުން މި ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން
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ދިނީ މިސަބަބަށްޓަކައި. ށް ވަންނަން ޖާގަ ރައްިޔތުން ހަމެންބަރުން މަޖިލީ 65ފަހަރު  ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މި

ށް އަުޅގަނޑުމެންނައަުޅގަނޑު ނުބުާނނަން މިއީ ދެން ފަސޭހަ ގޮތެްއގަިއ  ،ނަމަ މިފަހަރު މިކަން ނުކުރެވިއްޖެ 

މިހާރު ތިކުރައްާވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޭނުންވަނީއަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ އެހެންީވމާ، ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ. 

ގެ ރައީސެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން ޖޭ.އެސް.ސީ.ައށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ފުރުސަތު ހުަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީމަސައްކަުތގައި 

 ،އެހީތެރިވެދޭށޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ށްދިނުމުގައިތައް ކޮކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެްއވާފައޭ ހުރީ، އެ

ގެ ަފރާތުން ޖޭ.އެސް.ީސގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުގެ ހުވެސް އަދި މަޖިލީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިުހން

 ދަންނަވަން ެވސް އަުޅގަނޑު މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެހެން ޖޭ.އެސް.ީސގެ ތިއްބެވި ވެސް އަދި ދެން އަރިހުން

ހުރި ުހރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެްއވާށޭ.  ކޮށްދެވެން މަގަށް އަުޅަވއިދެްއުވމަށްފަނޑިޔާުރގެތަްއ ހަމަބޭނުންވަނީ 

 ތްތެރި ރައީްސ. ހުންނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަައޅުގަނޑު މި މަސައްކަތުަގއި ދެމި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއވުން: 

. އަުޅގަނުޑގެ ންަގއި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ިމއަދު ދާނަ 2:30ެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްއާދެ

އަރުވަނީ، ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މި އާދެ! އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުސަތު  ޖޭ.އެސް.ީސގެ ަވގުތަކީ ެއއީ.

މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވުުމެގ ކުރީަގއި އެ  ނެވުމުގެން މެންބަރަށް. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކޮމެޓީއަށް ވަަޑއިގެ

ަގއި  2:30. ޖަހާއިރު 2އޮތީ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިޓީ. ެއީއ  ަގއި މި 5ނިޔަތުގަިއ. ކޮމެޓީ ކޮޓަރި 

 ަގއި ވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ  3:30ަގއި.  5ވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ޮކމިޓީ، ހަމަ ކޮމެޓީ ނަންބަރު މިނި

 هللا. ަގއި. ބާރަށު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 5ހަމަ ކޮމެޓި ނަންބަރު  ،ކޮމިޓީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاމެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ 

ޤަތުގައި މުިޅ ޤީޙަކުރެވެމުންދާ، މައްސަލަައކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، މިައދު މި ބަހުސް

އަޅުގަނޑުމެން މި ފެހި  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ތާޙަލަޞްމަރަްއޔިތުންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބާރު ވަކިވެަފއިާވ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭަގިއ  ތިންވަރަށް މަތިވެރި މަޤްސަދެއްަގއި.  ލީއިއަސާސީ އެކުަލވަނޫނުޤާ

ޤީޤީ ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޔަތާއި ޙައްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް އެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ރާ ،އިމުކުރެވި ޤާ

ކަމާއެކު ބާރު މިނިވަން ތިން އެ  އިލަިއ،ބާރު އެކުލަވަ  ތިންއަސާީސަގއި ނޫނުޤާދުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޞަޤްމަ

މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއެއް ނޫން. ވަނީ އަުޅގަނޑުެމން ނޭނގި ތިބެ ކުރި  ލެވިފައި މިއިއެކުަލވަ  ކުރުމަށްމަސައްކަތް

ިމއީ މިނިވަން  ؛ފުގެ ބާރުޞާ ދުލުއިންޢަ ،ހެދުމުގެ ބާރާއިގާނޫނު ،ވެިރކަްނ ހިންގުމުގެ ބާާރއި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޤީޤަތަކީ، ަރއްޔިތުްނގެ ާބރަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ޙަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަބާރު. ައޅުގަނޑުމެން  ތިން މުސްތަޤިއްލު
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 ޢީ އަދު ޝަރުތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ މި ތަމްސީލުވެގެންދަނީ، މުޅި ދިވެހިރައްޔިތުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިރައްޔި

ނިޒާމުގެ ކަްނކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް އަދި ީމގެ އަހަރުަތކެއް ކުރިން ފެިށގެން ރަްއިޔތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ 

ފުގެ ނިޒާުމގެ ދޯދިާޔކަމާއި، ިއންސާފު ލިބުން ލަސްވުމުެގ ޞާއިންދުލުޢަދިވެހިރާއްޖޭެގ  .ވެފަިއ އޮތީ ށްޝަކުާވއަކަ

އިލަިއ، ންކަން ނެތް ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޯަޓކަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަޔަޤީ އިއިންސާފު ލިބުމުގަ  ،ވާހަކަާޔއި

ކުމެއް ކުރާނެ ދުވަހެްއ ޙު. ފަވާުނވާެއއް ނޭނގި .ތިބެނީ ތާށިވެފަ ވަންދެން މީހުން އެކަމުަގއި މި އަހަރުތިންހަތަރު 

،  ނޭނގެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީކީ ވާނެ ގޮތެއް  . މައްސަލަ ާބްއވާނެ ުދވަހެއް ނޭނގެ. މަްއސަލަިއގަިއ ދެންނޭނގެ

ވަަނ 154އަސާީސގެ ނޫނުޤާބޭނުްނވާ ގޮތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނޫން، ގޮެތއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ އެދޭ 

 ,ބަބުނޭސާފުކޮށް އެގައި ވަރަށް )ށ(އެ މާއްދާގެ  ,ނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިރުފަނޑިޔާރުން ވަކިުކރާ މާއްދާގައި

 ްއގެވެސް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް، އެ ފަނޑިޔާރެ  ބޫލުކުެރވިއްެޖއްޔާ ގަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަށް ޖުޑީޝަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެކަްނ  ،ކުރެވިތުހުމަތު ދޭތެރޭަގއި ކަމެއް ތްތެރިކަން ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަކާނަޒާހާ

ކަމުގެ ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ފޮުނވިދާނެ ށް އެމަޖިލީހަ ވެސް މި ބޫލުކުެރވޭ ހާލަތުގައިގަ

 ،ބެވި ބޭބޭފުޅުންކަްނކަން ކުރަން ތިއް ެއއްގޮތަށް އާއަާސސީނޫނުޤާގޮތަށް އްއެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ގާނޫނާ

ދައްަކވަން އުުޅްއވާ  އީ ގާނޫނު ކަމަށްއެ ކަންކަން ނިންމަވާފައި، އަސާސީާއއި ގާނޫނުން ބޭރަށް ވަަޑއިގެންނޫނުޤާ

މަލުުކރަން އޮތް ެއއްަޗކީ، ބަލަން ޮއތް އެްއޗަކީ މަަސއްކަުތަގއި ޢަެވސް  ފަނޑިޔާރުން .މައްސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ނުނު، އަސާސީގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކެން ބަލާބަލާ އެއްެވސް މާއްދާއެއް ނުފެނޫނުޤާާސސީ. އަނޫނުޤާ ގާނޫނުތަކާއި

 އަސާސީންނޫނުޤާެއއްގޮތަްށ،  ބެލެނިވެރިކަން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ދީފައި އޮތް ތަނެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނާ

ދެނީ ސުޕްރީމް  ބަސް ުބނުމުގެ ބާރުތުގައި ފަހުޢަޝަރީ ނީކުރުމުެގ ބާރު ނޫ ކުމްޙުކަނޑައަޅާަފިއވާ ތަރަހަިއގެ ެތރޭގަިއ 

ކަމެއްގަިއ، ރާއްޭޖގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ގާނޫނުން ބޭރުން ފަހުބަސް  ހާއެރިހިތަށް އީކީކަމަށް ވިޔަސް، އެ  ކޯޓަށް

ބޫލުކުރަްނވީތޯ ގަިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެން  ބޫލެއް ނުކުެރވޭ.ގައަޅުގަނޑަކަށް  ކަމުގައި ބުނަން އޮތް ތަނެއް

ފަނޑިޔާރުން ެއ  ، ތިންފަހުން ދުވަސް ދެ ޭއގެ  ،ފަނޑިޔާރުން ބުއްދި ަސލާމަތުން ތިބެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިފަސް 

 .ސްިއއްޒަތްތެިރ ރައީ ؟ބޫލުކުަރންވީތޯގަެވސް އަުޅގަނޑުމެން  ބުނުންގޯްސ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާބާތިލު، ނިންމުމަކީ 

 ކުދެްނމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ،ަފއިރަދުކޮށްޚައެތައް ާލރިއެއް  ްނެގ ބައިތުލްމާލުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު

 ؟ބޫލުކުރަންވީތޯގަވެސް  ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހަދަންދެން އި،ފަހަރަށް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަ  ފަްސހަ ،ރެްއވި ފަދައިންފާހަގަކު

 ލާފަށް އެހެން އެތައް ކަމެއް ޚި  ނޫނާގާ ަޑއިގެްނގޮސް،ވަތެެރއަށް ަވދެ ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ؟ކަުމގައި ތިބެްނވީތޯއެބޫލުކޮްށެގން ގައަުޅގަނޑުމެން  ހަމަ  ވެސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ބުނީމާ ރަްއވަިއގެންކު

ާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ީކ މިއަދު ދިވެހި ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަޢީވަގުުތ ފާއިތުެވއްޖެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޫލެްއ ނުކުރަން. ގަދެ ބަްސާވނެ މީހަކު ހުރި ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު  މީދު. މިކަމާއްވެސް އު ރައްޔިތުންގެހުރިހާ 
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އޮީތ  އެ އިގޮނޑި ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ދީފައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފަ 65 މިއަދު ަރއްިޔތުން ލޮުބވެތިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއާއެްއކޮށް، ދިވެހި ދައުލަުތެގ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ. އަދި. ށޭަތއް ސާފުކުރާފަނޑިޔާރުގެ

ކުރިއަށްދާށޭ. އެހެންވީމާ، ފަސްނުެޖހި ކުރުމުަގއި  ޒާނާއިން ގެއްލުނު ަފއިސާަތއް ހޯދުމުގަިއ ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތްޚަ

ިމއަދު ޮއތް އެއީ ހަތަށް ފިޔަވަެޅްއ އެޅުމަކީ ދިއުން. ފަން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ެއ މަސައްކަަތއިގެ

ައޅުގަނޑުމެން މިދައްާކ ވާހަކައަށް ަރއްޔިތުން ތިީބ  .އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަށްތެއް ކަމަޞަފުރު

ސީލުނުކޮށް މީހުން ތަމް ފަސްދޮޅަސް ހާސްރައްޔިތުންެގ  އަުޑައހައިގެން. މި މަޖިލީހުަގއި ދިެވހި އިވަރަށް ބޮޑަށް ކަނުލަ

 ތިން އޭރު ެއކަުކގެ އަތުަގއި ؟ ނުކެރުނީކީްއެވތޯ އެްއެޗއް ބުނަން ؟ރާއްޭޖގައި ދިޔައިރުަގއި، ކޮަބއިތޯ ފަނޑިާޔރުގެތައް މި 

އެއްގޮތަށް  ނޫނީ ގާނޫނާ ،ވެްއޖެއްޔާ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ނޫނީ ެވ،ބާރުފިތިބާރުގެ ތެރޭގައި ތިން ބާރު އޮތީމާ، 

 . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަށް ނުޖެހޭމަޖިލީހަ ޒިންމާ އުފުލާކަްށ މި  ކެރިވަަޑއިނުގަތީމުގެމެއް ނިންމަވަންނިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ީނ މި ދައުލަތުގެ ވާޖިބު. ވަނަ މާއްދާ ިކޔައިދެައށާރައަސާީސގެ . ގާނޫނުެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

ރަސްކަާލނގެ ގަންދީ ުހވާކޮްށގެން ތި ހުއްަޓއެއް ނުެލވޭެނ. ތިޔަ ބޭފުޅުން މާތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވާޖިބު އަދާކުރުން

ެވސް ކަނޑުަވއެއް ނުެލވޭނެ.  އަސާސީގެ ބާރެއްނޫނުޤާދައުލަތުގެ ވާިޖބު އަދާކުރުމަށް. އަދި މި ތިއްބަނީ މި 

 މް ނަޞީރަށް.ބްރާހީއިންބަރު އަރުވަނީ، މުލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެތުޞަގަނޑު މިހާރު މި ފުރުއެހެންވީމާ، ައޅު

  

 މް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ްބރާހީއިމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މެދު ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ  އާ ވެސް މިއަދު މި އުފެދިގެން އުޅޭ ަމއްސަލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު

ވަރަްށ ންނަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދީ. އަޅުގަނުޑމެ ތުޞަދަންނަވަލުމުގެ ބޭނުމުގައި މި ފުރު

ތުންގެ ބާުރެގ ވަނަ ާމއްދާަގއި ރަްއޔިހަތަރުޭއގެ  ،އަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގައި ނޫނުޤާރަނގަޅަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. 

 ބާރުތައް ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގައި މިހަތަރު .އޮންނަނީ ބަޔާންކޮށްފަ ވާހަކަ މި

ންގެ ިކބައިަގއި ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ވެސް ރައްޔިތު ޮއންނާނީބާރުތައް ދެމި އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއންނޭ. އަދި އެ

 އަސާސީގެ ބާރުގެ ތެެރިއން މުޅި ރައްޔިތުންނަށް މި ނޫނުޤާ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިީއ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން. 

، ެއއަްށ އި ވޭތީ، އެ ރައްޔިތުން ކަނަޑއަޅާފައި ިތބޭ މަންދޫބުން އެ ގާނޫނުތައް ނައްގަަހއްޓަނުވެތަނަށް ހާޒިރު

ތިީބ.  ފޮނުވާފައި މި މަޖިލީހެއް މިތަްއ ގެންނަން އަުޅގަނޑުމެްނ ކަނޑަައޅާފައި ޙުލާޞްހޭ އިގެންނަންޖެ

 ކަން އެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިގެްނވަނީހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތަްއ ލިއެއާެއއްކޮށް، ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ގާނޫނުހަމަ

ފެންނަނީ  މިއަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ން ހުރިއިރުމިހެ . ަކންވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ ވަަނ މާއްދާަގއިފަސްބާބުގެ 
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ތައް ބާރުތައް ހަނިކުެރވޭ ގޮތަަކށް ކަންތައްތަްއ، ޢަމަލު ހައިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ދައުލަތުގެ އެއްބާރުން

 ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މި ދެންެނވި ޯކޓުތަުކގެ ބަލަދުވެރި  . އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ތަން ހިންގަމުންދާ

ޖެހޭ ހަދާ މަޖިލީހުން އެބަމި ާގނޫނު ،ބެލެިނވެރި ފަރާތަށް ކިޔަމަންނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންއެ ބެލެނިވެރިޔާ. 

އްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ހަދަން. އެކަން މާ ފަސްވެއް ވެއްޖެ. ބަެއއް އި  ކުރާނެ ގާނޫނުތަެކއް މިއަދުކިޔަމަން

ތަނަަވސް ޚިާޔލުފުޅަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް އެކަމަށް ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް. ޖުޑީޝަްލ  ،ޚިޔާލުފުޅަކީ

ބުނޭ  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަވަނަ ބާބުގެ )ށ(ގައި  7ނޫނުއަސާީސެގ ޤާެއއީ  ؛ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ގާޫނނުގެ

ސް، ޖުީޑަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މަސްއޫލިްއޔަތު. އެއީ ކަމެއް ޯގސްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ުނވަތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ކަމާ ،ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް މެދު މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަެއއް ފަނޑިޔާރަކާ

ނޫނުއަސާސީްނ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބާާރއި ޤާވެްސ  ކޮންމެ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިަޝކަށްައއްސަސާ. ފޮނުވަން އޮތް މު

ނޫނުއަސާސީ ަބއްޓަންކުެރިވފައި މި ވަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ުޖޑީޝަލް ޤާއިޚްތިޔާރުދެްއވާފަިއވާ ގޮތަކަްށ 

ަޑކޮށް މި މެދު ލިެޔފައިވާ ިލޔުން ކު މެން ެއ ބާބާއަުޅގަނޑު ،މެދު ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ )ހ(ަގއި ެއ ކޮމިޝަނާ

ތަޤިއްލު ސްލާނަން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާތަަކށް ބުރަނުވާ މުއިމަޖިލީހަށް އިއްވަ

އާިއ ނޫނުއަސާސީ ޤާވާނީ މުއައްސަާސއެެކވެ. އަދި ެއ ކޮމިޝަންެގ ވާޖިބުތަާކިއ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާުކރަން

މަތީންނެވެ. )ހ(ގައި މި ބުނަނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮުތގެ  އެްއގޮތްވާ ޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނާރައްޔިތުންގެ މަ

ޚިލާފަށް ކަންކަްނ  އާނޫނުައސާސީޤާމި  ،)ށ(ަގއި މި ބުނަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަދުވެރި ފަރާތް ފެއިލްކޮށް !ކުރައްވާފުމާ

ންބަރު، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންނަށް ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެިރ މެހިނގާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މި ބަޔާނުން އަޅުގަނޑު

ރާރަށް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ގަސާްނ ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުްއވި ޙިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިއއްޒަތްތެިރ  ޖެހޭ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މިތާއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑަށް މާ ފަސްވެްއ ެވއްޖެ. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ

ލާޙެއް ގެނެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޞްއަރާފައި ހުރި ހުރިހާ ގާނޫނުތަކަށް އަަވސް އިފުށުމަޖިލީހުން 

ތްތެރި މަޖިލީހެއް ގެންނަްނ ވަނަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ަނޒާހާ 19 ،އެޖެންޑާަގއިާވ ފަދައިން 19އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރީމް ކޯުޓ ައޅުގަނޑުމެން ހީާވވެްސ ައވަހަކަށް ސު ،ގެެނސްލާޙުޞްވި ގާނޫނުތަކަށް އި މިދެންނެ ،ބޭނުންކަމަށް ވާނަމަ

  ޖެހޭކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިސްލާޙުެވގެން ދާން

 

 ން{ހަވާލުވެވަޑައިގަތު هللا ބްދުސް އީވާ ޢަ}މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީ
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މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ މި ގަޑީަގއި ހިނގަމުންދާތީ ައދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ އެތައް މެންބަރުންނެްއ 

އަިރހުން އެދޭނަން ކޮންމެވެސް  ގެައޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއެޓު  ،ވާތީވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ެވސް އެދިަވޑަިއގެންފައި 

ކުރަްއވާފައި އޮތީ. އޭރުން ބޭފުޅުންނެއްތޯ ރިކުއެްސޓުއްސަސާ ކޮމިޓީެގ ކޮންރަކަށް ެޗކްކޮށްަލއްވަން ިމނިވަން މުއަވަ

ކޮށްލަން. އަދި އެހެން ކޮމިޓީެއއް ެވސް  . މިނެޓެއް ދެއްވާ އަުޅގަނޑުެމން މި މަސައްކަތްނެވޭދެ އެބޭފުޅުންނަށް އިސްކަން

ގަނޑުމެން ިއސްކަންދޭނަން. މިީޓއެްއެގ މެންބަރުންނަށް ވެސް ައޅުއެ ކޮ ،ނަމަ ދާމި ގަީޑގައި ހިނގަމުން

 އަޙްމަދު ނަސީމް. މެްނބަރު މީކާއީލުިއއްޒަތްތެރި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް

ނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ޤާގެ މަޖިލިސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަދި އެ ބާރުތަްއ  ،ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ަކމަށާއި

ފެދިގެްނ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އު ،ބަޔާންކުރާއިރު  ަގއި ކަމަށް ސާފުކޮށްއި ދެމިއޮންނަނީ ވެސް ދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ ކިބަ

ނޫނުއަސާީސަގއި ޤާއަންނަ އެންމެ މަތީ ގެައީކ މި ގެ. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ފު ޤާއިމުކުރުުމގެ ބާބުެގ ެވސް ކުރިން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާބު ޞާދުލުއިންޢަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބާބާއި 

ނޫނުއަސާސީން ޤާއިންސިޑެންެސއް ނޫން. އެ ސަބަބަކީ މި އް ނޫން. އެއީ ކޮ އޮވޭ. ެއއީ ިއއްތިފާޤެއަންނަ ސަބަބެއް އެބަ 

ނޫނުއަސާސީން ބާުރއަޅާ ޤާއަދި ބާރު ހިމާޔަްތކުރަން ިމ  ،މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ާބރަށް ދޭ އަހައްިމއްޔަތުކަާމއި

ެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ވެހިރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭ މިންވަރު. މިހާރު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ދި

ުޙކުމަކަށް ފަހު  އި،ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް ގޮންޖަހަ ،ތިޞާސްެގ ތެރެއަށް ވަެދގަނެޚްއި

ވަނަ އަހަުރ  16 އަހަރާއި، ވަނަ 2017 ،ދާ ދަނޑިވަުޅަގއި ައޅުގަނޑުގެ ހަނާދނަށް އަންނަނީ ޙުކުމެއް ނެރެމުން މި

 ށް ގެްނދެވި ޙުކުމްތައް. އަުޅގަނޑަނެރުއްވަމުން ދެކޮޅަށް ޝަރީފާ އުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަވާޒްޤަޕާކިސްތާނުަގއި އެ 

ބޭފުޅުން ކުރައްވާ  އެ ،މަލުތައް ސިފަވަމުން މި ދަނީޢަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރުގެ  ހަމަގައިމު

ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ބަޣާވާެތއްެގ  ދެކޮޅަށް އެ ވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނާދެކޮޅަށް، ދި ގެ ގޮތުަގއި. ިދވެހި ދައުލަތާބަޣާވާތެއް 

ެވސް ސިަފވަނީ  ބޭުފޅުން އެ ނެުރއްާވ ކޮންމެ ުޙކުމެއް މިހާރު ައޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމު އަުޅގަނޑު އެ .ގޮތުަގއި

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޖުޑީޝަލް ކޫެއްއގެ ގޮތުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރަ 

ެއކު. އެ މެންޑޭުޓގަިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ގާތު ވަރަށް ސާފުކޮްށ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރީ މެންޑޭޓަކާ

 އި ކަންކަން ހުއްޓާލަ ށް. އެލާޙުކޮށްދިނުމަޞްމި ދައުލަތުގެ ފަނޑިާޔރުގެތައް އި  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުން ،އެދުނު

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންެގ އްެވސް ުފރުޞަތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ދެވޭކަށް ނެތް. ޖެހުމުގެ އެ ފަހަށް

ގެންދެިވ ނެރުއްވަމުންބޭފުޅުން  މީގެކުރިން އެ ،މުންދާ ކޮންމެ އަމުރަކާއި ނެރެ މިހާރު އި،މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް ގޮންޖަހަ
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ކުރާނެ ހަމަ ޒުބަލައިަގންނާނެ ފަރާތެއް ނެތް. އެ އަމުރުތައް ތަންފީމިހާރު އެ އަމުރުތައް  ،ރުތަކާއި ހުރި ތަފާތަކީމުއަ

ލާނެ މީހެއް ެވްސ މިހާރު ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް އިލާ ހިނގަނުކޮށްއެކަކު ވެސް ނެތް. ަމގުމަތީަގއި އެ އަމުރަށް މަލާމާތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވުން:ކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.ިއއްޒަތްެތރި  އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެބންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުެގ ޤައާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދައްކަމުން މި ދަނީ މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ތިޞާްސތަކަށް ވަންނަމުންދާ ވާހަކަ. ޚްމް ކޯޓުން މިާހރު މި މަޖިލީހުގެ އިސުޕްރީ ގެ ވާހަަކ. އަދިޓު ވާހަކަ. ސުޕްރީމް ކޯ

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ޙުކުމްަތއް ބަލައިުނގަެނ،  ހުރެ. އާދެ! ދިވެހި ރަްއޔިތުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ެއންމެ ސަބަބަކާ

ލާުޙކުރުމަށް ޞްއެ ކަްނކަން އި ިއ،ލު އުފައްދަމެދު ސުވާ ތްތެރިަކމާޒާހާސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަ ،ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަނެ

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސުޕްރީމް ންއެ މަަސއްކަތް މި ަމޖިލީހުން ކުރަން ފެށު ހަވާލުކުރީމާ ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހާ

 ،މަކީ ެއއީ. އެ ކޯޓުގެ ޙުކުނެޖެހޭވާން ރަްއޔިުތންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަމެއް ލިއްބައިދޭ ޙުކުމަކަށް ،ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ެއއީ

ަފހުގެ ތާރީޚުތަކުަގއި ޢިލްމީ  ،ންޖެހޭނެ. އެ ކޯުޓގެ ޙުކުމަކީ އެއީ ޮކށްދޭ ޙުކުމަކަށް ވާރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތައް އާ 

 އުެފއްދޭނެ، ޝަްއކު ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޙުކުމަކަށް ވާްނވާނެ. އެ ޯކޓުގެ ޙުކުމަކަށް ަރއްޔިތަކަްށ ސުވާލު

ލަީކ ހާެގ ޙުކުމްތަުކގެ ންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ިމއަދު މި ަގއުމުެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުދޭނެ ޖާަގއެްއ ޮއެވގެއުފެއް

ރައްޔިތުން ކައިިރއަށް އަންނަނީ ހިނި.  ،އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ިނކުންނަ ހިނދު ،ހިނދު ޙުކުމެްއ ކުރާ ؟ކޮބައިތޯ

 5އެ އަމުރުތަކަށް މަލާމާތް ރަްއދުކުރޭ. ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ  ،ކަށް މަގުމަތީގައި އުޅޭ ކުދިކުދި ިހނި ވެސް އެ ޙުކުމުތަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަދުފަނޑިޔާރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި 

 ރެޓިކް ޕާޓީމޮކްނޫން. މޯލްޑިިވއަން ޑިވެސް ން ކުެރވުނު ކަމެއް ދިނީ އިއްތިފާޤަކުން ނޫނޭ. އެއީ އޮޅުމަކު

ކުރަމުން އަންނަ ޕާޓީއެއް. އެ ޕާީޓއަށް މި ފަށް ވަކާލާތުޞާއިންއުމުގައި ޢަދުލުޤަ މި ފެށުނީއްސުރެ (އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ)

ފަނޑިޔާރުން ވަިކކުރުމަށް.  5ޕްރީމް ކޯޓުގެ ުކރުމަށް. ސުލާޙުޞްމަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އި

މެންނާ ހަވާލުކުރި ޒިންމާެއއް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިކަްނ ހިރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމިއީ ދިވެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް. ރައްޔިތުން އެކަންކަްނ  ،ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުލިބޭ އެތައް  5ގެ ޕްރީމް ކޯޓުދަނީ ސު ތަކަށް. އަުޅގަނޑުމެން ފެންނަމުން މިބަލައިގަންނާނެ ގޮ

ކަްނކަން  ރައްޔިތުން މި ކުމާ ނެރެމުންދާ މަންޒަރު. ދިވެހިޙު  އިބައިވަރު ބާރުތަެކއް އަމިއްލަައށް ހޯއްދަވަިއގެން އަމުރާ
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 ،ކަމަކީ އިގަންަނވަންޖެހޭފަނިޑިޔާރުން ވިސްާނވަޑަ  5އެ  ،ސް ުނގަނޭ. އެހެންނަމަވެބޫލެއް ުނކުރޭ. މިކަންކަން ަބލައެއްގަ

 ކުރާނެ. ދިވެހި ޙުލާޞްރައްޔިތުން އެ ފަނޑިޔާރުގެ އި ރައްޔިތުންނަކަށް ގޮެތއް ހުހެއް ނުވާނެ. ދިވެހި ދިވެހި

ރައްޔިތުްނ ދިވެހި  ށްއްޔަންކުރާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަޢަޕްރީމް ޯކޓަށް ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން އެ ސުރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު 

ކުރާ ރައްޔިތުން އިތުބާރު  ،ައސާސީން ހަވާލުކުރި ޒިންމާައކީނޫނުޤާ ށްގަނޑުމެންނައަޅު ،ހަވާލުކުރި މަސްއޫލިްއޔަތަކީ

ކޯޓުގެ ހެދުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުްނ  ްޕރީމްޖޭގެ ސުތަނަކަށް ދިވެހިރާއް

ޔިތުްނ ަރއް ،ން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭކޮށްދޭނޭ ޝަރުޢީ ނިޒާމަކަށް ހެދުއިމުޤާަގއި އުމުޤަ ފު މި ޞާދުލުއިންއެދޭ ޢަ

 ކުރަން. ސާފުލާޙުޞްޕްރީްމ ކޯޓު އިއުުމގެ ސުޤަ ބޭނުންވަނީ މިއަދުން މިއަދަްށ މިކަން ކުރަން. މިއަދުން ިމއަދަށް މި

ފަނޑިޔާރުން  5މް ކޯުޓގައި ތިބި ޕްރީއުމުގެ ސުޤަ މިއަދުން މިއަދަްށ މި ،ރީތި ރީތި އިބާރާތުން ދަންނަވަނީ ނަމަ

ރަްއޔިތުން  ،ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ދަްނނަވާލަން އޮތީ ގަނޑު އަޅު  ،. އެހެންނަމަވެސްން ކޯޓުން ަވކިކުރަޕްރީމްސު

ތިޔަ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރާނީ މި  ކެތްތެރިވެލަްއވާށޭ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހާ

ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނާ ދިވެހި ދައުލަުތގެ  4އަސާސީެގ ޫނނުޤާ ،ގޭައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނ .ސާސީގެ ތެެރއިންއަނޫނުޤާ

ކަން. އިބާރުތަްއ ދެމިއޮްނނާނީ ވެސް ކިަބއިގަ  . އެކަންންބާރުތައް ފެިށގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ ކިަބއި  އިއެންމެހަ

 ،ކުރާއްޔިތުން އިތުބާރުރަ ،ފުގެ ނިޒާމަކީޞާ ޢަދުލުއިންކޮށްދޭނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކަށަަވރު

 ... ޕްރީމް ކޯޓަށްދޭނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުއިރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ނިޒާމަކަްށ ހަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.  

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދުކުރަން. އީން ތާހުރޫ އިސައިންެގ ގަރާރަށް ހިތާސާން ޙުޙިގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު ޝު

ދުވަހެްއ ކުރިން އަުޅގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކުްށކަމުަގއި  ީމެގ ދެ ،އޮންނަނީ ޔާ ވިދާޅުވެަފއި މިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

ސަރުކާރުގެ އެްނމެ އަސާސީ ވަޢުދުކަމުަގއި  ކުރުމަކީ މިފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާޞާންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަުދލުއި ،ނުވާނަމަ

ގެްނދާނެ ވާހަކަ. އެ ޔަޤީްނކަން ކުރަމުން ަތއްކަތްމަސައް އި ެއ ވަޢުދު ުފއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު އެންމެހަ ،ވާއިރު 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  ،އިބު ވިދާުޅވެފައި ެއބައޮތްނަ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި އޮތީ. ހަމަ މިއާއެއްކޮށް ރާއްޭޖގެ ބަންޑާރަ

މަސަްއކަްތ   އެކޮށްގެންތިބެނީ ހުވައި  ކޮށްދޭން ޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިތާ މި

ހުރި ކަންަތއްތައް ތެރޭަގއި ހިފަިއގެން. ޭއގެ 19ައީއ އެޖެންޑާ  ތުންނަށްޓަަކއި. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިކޮށްދޭން ރައްޔި

ކުރުން. ސާފު ލާޙުޞްކަމަކީ ފަނޑިާޔރުގެ އި ވެސް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެްސދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެހާ
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ތްތެިރ ފަނޑިޔާރުން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަރަށް ނަޒާހާ ،ެގއެއް ފަނޑިޔާރު

ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ގޮތް އެބަހުރި. އަުޅގަނުޑ  ނަށްއިންސާނުން ކިބައިން ވެސް ޝައިތާނުންންނި ވަރުގަދަ ބަެއއް. ޖި

 ަރއްޔިތުން  ިދވެހި ފަނޑިޔާރުްނ ކައިރިން 5ކޭ. އެކަމަުކ މި ންނި ަޝއިތާނުންނެޖިއެއީ ނުބުނަން އެްއވެސް ގޮތަކަށް 

 ،ކަމަކީ ކުރެވުނުނުނު. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަިވސްނާ ނުފެއި ކުރެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަނޑަކަށް ހަމަ ވިސްނަ ސަލާމަތް

ހި ބަހުގަިއ ދިވެ ،ގޮތަށް  ދު ވިދާޅުވިޙީރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަތެއަޅުގަނޑުމެންގެ އަްޚ، އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

ބޭނުންކޮްށގެން  ލަފްޒުތައް އަުޅގަނޑުމެން ދުވަހަކު ނާހާ  ،އެންމެ މަދުން ބޭނުންކުރާ ،ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ލަފްޒުތައް 

ރަްއޔިތުން އެަބ  ލީމާ، ދިވެހިއި ކިޔަ  ެއއްޗެހިތައް  ދެނީ. އެއިރައްޔިތުންނަށް އެިކ ާގނޫނުގައި ހުރި ނުކުތާަތއް ިކޔަ  ދިވެހި

 ތާހިރުެވގެންނޭ ވެސް. އެ އި ހިނަ ،ަރންޖެހޭނީ ވުޟޫކޮށްގެންކުރިމައްޗަށް ތިމަންނަމެން އަ ގެރުންފަނިޑޔާ 5ހިތަށްއަރާ 

އަކީ ބިރުދެއްކުން. ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި އެ ދުއްވާލަނީ. އަސްލު ކަންތައްތައް  ރަޖައަށް އެދަ

 އްވެސް ކަމެއް ނެތް ކުރެވޭކަށް. ދިވެހި ހަރުހުރި އެނުކޮެށްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން ލާޙުޞްގެ އިފަނޑިޔާރު

ެގއްލިގެންދާ އެންމެ  ންއަުޅގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތު ލާޭނ.އިކަިއވަެތއް ދީފިއްާޔ ފޫޓެއް ދަމަ ،ބަހެއްގަިއ އޮންނާނެ

 ގެންދާނެ ކިތަްނމެ ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭުފޅުން ކުރަމުން ވަގުެތއް ނޫނީ ސިކުންެތއް ނޫނީ ގަޑިއިެރްއގައި އެ

ވާލަން އަމުރެއް ތަން އު ކަން ހުއްޓާ މިވާހަކަދައްވެސް ނުލެވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ގެރެންޓީއެއް މިތާ  އިވިސްނަ

ދާ ަވގުުތ  މިއަށް ،ކަންތައްަތއް ކުރުކޮށް ވެސް ނެރެފާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް މި

ކަންތައް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ،  އެްކަޝނެއް ނަގަން. ނަގާފަިއ މި މިއަށް  ،ކުރުކޮށްފައި

ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ،ލާޙުކޮށްޞްހަކަްށ މިަކންތައްތައް އިވީހާެވސް ައވައަޅުގަނޑުެގ އެދުމަީކ ހަމަ 

 ިއ،ަތއް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ނިންމަކަންތައް މި ،ދެޭވނެ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ބައްަޓންކޮށްގެން ކުިރއަށްއި މަސައްކަތާ

ކުރުން. ދެއްިވ ވަގުތުކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އްކަތްމީރުކަން ހޯދައިދޭން މަސައަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ބުނެފައިވާ ފޮނި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބައެްއ  ،ދައްކަނީ ދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާހަކަ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

ބޭފުޅުން އެބަފެނޭ މިހާރު  ވަނީ. ބަެއއް  ނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ އެބަ އަހާ. ކީއްހޭ މިއުޅެރައްޔިތުން ވެސް މިހާރު ެވެގން

އުޅެނީ  ން ވެސް. ޙަީޤޤަތުގައި ވެގެން މިކަތިބިށްފައި ލާފައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ބަލަން ދިމާކޮއިނެޓްފްލިކްސް ކަނޑަ
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ކުީރެގ ރިޔާސީ ގަނުޑވަރުަގއި ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންނަށް ޙުކުމްކުރަން ތިބެވޭ ގޮްތ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންނަށް  ،ތެނީނެވަނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ހަނދާން ގޮތެއް މި ވާ ،ވީމާ

މަތީގައި ތިމާމެން އުޅެން  ޓިކް އިްނސްޓިޓިުއޝަނެއްކަން. ނިަކގަސްތަކަށް ވުރެތެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޑިމޮކްރެނެހަނދާން

އެންެމ  .ނިކަގަސް ނީއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ުއސްޮކށް ހެދެ ދަންނަން މި ؛ނަމަދިމާކޮށްފި ކަމަށް ވާ

 ހުންނަ ކޯޓެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ބަލައިގެން އުޅެން ފަށައިފި ވެސް މަތީގައި ގަސްތަކަށް ުވރެ ހެދޭސްކޮށް އު

ސުޕްރީމް ކޯަޓކީ  ،ނަމަ، ދިމާވާނެ ހުިރހާ ކަމެއް މި ދިމާވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީކަމަށް ވާ

ެއއް  ބާރުން ކުރެ 3 ހިމެނޭ ޝަނެްއ. ސުޕްރީމް ޯކޓަކީ ވެްސ ހަމަ ދައުލަތުަގއިިޓކް އިްނސްޓިޓިއުވެސް ހަމަ ޑިމޮކްރެ

އޮންނަނީ ސަރުކާރު ނުވަތަ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮތޯރިީޓ.  ދެން މި އި،ބާރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓާ

ބަލަން ހުންނަ މިނިވަން  ކުރޭތޯ ކަންތައްތައް  ރަނގަޅަށް ބާރު  3ހުންނަނީ މި  ހުންނަ މުއައްސަސާތަްއ މިދެން 

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާނުވަތަ  ނޫނުއަސާީސގެ މައްޗަށް އަރަން ފެށީމާޤާއެހެންނަމަެވސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން . ަތއްމުއައްސަސާ

ން ުސޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަ ،ނެތި ދެވަނަ ބާބުގަިއވާ ކަންަތްއތަކަށް ބަލައިލުމެއް ،އެންމެ މުހިއްމު ބައި ކަމަށްވާ

ޅުަގނޑުމެން ވާންވީ ގޮތަކީ ކޮބަިއކަން ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އުޅެނީ. ދެން އަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވގެން މި މާ ވާ ގޮތްފެށީ

ފަހުން  ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ދިމާވާން ފެށިމި އްމުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ުގޅިެގން އާ  ؛ހުރިހާ މައްސަލައެއް

ސީެގ ނޫނުައސާޤާ ،އޮތީ ނަށް ފެންނަން މިއަދި އޭެގކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

 .ްއޒަތްތެރ ރައީސްއި ކަން.ނަލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަމުން އަންޚި ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތަކާ ބާބުގައިދެވަނަ 

ނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ ޤާވަނަ ާބބު.  2ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ބާބަކީ އެންމެ މުހިއްމުނޫނުއަސާީސގަިއވާ ޤާމި  ޙަޤީޤަތުގައި

ދެވަަނ ބާބުގަިއވާ މިނިވަންކަމާއި ދެވަނަ ބާބުަގއިވާ ަޙއްޤުތައް ކަަށވަރުދޭން. ފުރަތަމަ އޮންނަ ބާބު ވެސް އައީ 

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ނޯންނާނެ.  ނޫނުއަސާސީއަކު ޤާމަތީަގއި އޮްނނަ އެއްވެސް ބާބެއް އެްއވެްސ ކަމެއް މި  ވުރެޙައްޤުތަކަށް

ލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވާހަަކޔާިއ، ކޯޓުަތކުެގ ދެވަނަ ބާބުގެ ފަހުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ާވހަކަޔާިއ، ރައީސު

 ،ކުރުމަށްއަންނަނީ ދެވަނަ ބާބުގައިާވ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރު ވާހަކަާޔއި ދެން އަންނަ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކްއގެ ވާހަކަ މި

ކޯޓުަތކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި ރާްއޖޭގެ އެންމެހައި  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ންކަން ޔަޤީންކުރުމަށް. ދަންނަވަން މިމިނިވަ

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ަޙއްޤުގެ ވާހަކަ  42ވެސް ދެވަނަ ބާބުަގއިވާ ވަަރށް މުހިއްމު ޙައްޤެއް އެބަ ނަފީކުރޭ. އެއީ 

ަލިއގެން އެންމެންނަށް އިއްމުކޮށް ުހޅުވައާތް ހިންގަންޖެހެނީ ުއޅެނީ. ކޯޓުތަކުން ޝަރީޢަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

 އަމުރުތައް ނެރޭފެންނަނީ ދަންވަރު ކޯޓު  ަލއިގެން ހާމަކޮށޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއިއްމުކޮށް ހުުޅވައާ ވަދެވޭ ގޮތަށް. 

މުކޮްށ އްއާޙަޤީޤަތުގަިއ އެންމެންނަށް  .ތަން ދަންވަރު ޙުކުމްކުރާ ،ފެންނަނީ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ރީެއއް ަރނގަޅެއް ުނވާނެ. ކޯޓުަތކުން ަލއިގެން ޝަރީޢަތްކުެރވެން ފެށި ދުވަހަކުން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުިޑޝައިހުޅުވަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ  ންބާރާތުއި ޙަރީޞަ ،ހަމަ ސާފުކޮށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ  މި
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މް ކޯޓުން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެެރއަށް އަރަްނ ސުޕްރީ ،ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  ،ތެރެއަށް

ކޮންނެއް ނުތިބެވޭނެ. އެ ވާހަކަ މިއަދު މި ގަރާުރަގއި  ކަށް މަެޑއް އަޅުގަނޑަ ކުންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަދިމާކުރީ

 ެއއީ  ،ގެންވާ ބާެރއް ނޫންއަދި ހާމަކޮށްދީފައި އޮތީ. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެްސ ލިބި .އޮތީއެ ސާބިތުކޮށްދީފައި 

ގޮތެއް ކަނޑަެއއް  ަމޖިލީހުން އޮންނަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާނެ  ންގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަންކުރާނެ ގޮތް ރައްޔިތު

އެއީ  ،ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން މުސްތަޤުބަލުަގިއ ނިންމާނެ ނިންމުމަކީ ،އަދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް .ނޭޅޭނެ

ގެންނެއް ނުވޭ. ެއީއ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު އެްއވެްސ މީހަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަަކށް ލިބި އްބާތިލު ނިންމުމެ

ނުބެލޭޭނ  އެއްތި މައްސަލަދެން  ނ،އާ ން،ހުން މައްސަލައިެގ މެދުތެރެއިއެ ފުލު ،ފުލުހުން މައްސަލައެއް ބެލީމާ

އަޅާ ހުރަސް،  އެހެންވީމާ، ަދއުލަތް ހިންގުމަށް ނުހިންގޭނެ އްކުރަން ފެށީމާ ދައުލަތެޕްރީމް ޯކޓުން ޙުުކމްކިޔާފައި ސު

ހަދަން. ދެއްިވ އަޅާ ހުރަހަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާޅުގައި ދެޮކޅުޕްރީމް ކޯޓުން  ހިންުގމަށް ސުސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

 ކުރު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ނުދެކު ކުޅުދުއްފުށި

މައްސަލަިއގެ އުމުރަީކ ވަރަްށ  މުންދާ ބަހުސްގެވެކުރެ  ،ަރއީސާ. ހުަށހެޅި އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިްއޔާ  لل   دمحال ،ّللاَّ  مسب

ރައްޔިތުްނގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއީ  ކާ ހިސާބުން.ނައިބުގެތަމައްސަލަ ފެށިގެން އަންނަނީ ދިވެހި  .ވެސް ދޮށީ އުމުރެއް

ވެސް ކުރި. މައްސަލަައީކ މިހާ ކުރީގެ މައްސަަލއެއް.  ންއުފެދުނު ހިސާބަށް ވުރެ އަހަރު  ނަވަ 1932ސް މަޖިލި

މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ހިތް. އިންސާނާ  ،ޅުގަނޑުމެން. އެނގިަލއްވާެނ ފަދައިންއަ މިއަދުތިބީ  ޙައްލުކުރަން މި

މި  ،މިހެން ހުރިއިރު އަންނަ ކޮންމެ އުނދަގުލަކީ އޭާނގެ މުޅި ހަށިގަނޑަށް އަންނަ އުނދަގޫ. ކަން އޭނާގެ ހިތަށް

އެއި މި މަޖިލީހަށް  ،ނަމަޮއތްއެކަން  އެހެން ،ނަމަށަހެޅިަގންނަ ހު މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން

ދިވެހި  އެހެންކަމުން، މިަކން ތަހައްމަލުކުރާނީ .ތްދަތިކަމެއްހި ،އުނަދގުލެްއ، ތުރާލެއް، ވޭނެއް  ،ލިބޭ ގެއްލުމެއް 

ވެސް އިނގޭ. ކިޔަން  ނޫުނއަސާސީ އިނގޭ. ފޮތުަގއި ިލޔެފައި އޮތް ެއއްެޗއްޤާރައްޔިތުން. އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

 ލުން. އެނގިަލއްވާނެ އިއަޅަެއއަށް ޢަމަލުކުރުން. އެއަށް އަހުލުވެިރވުން. އެއަްށ  ،. އެކަމަކު ނޭނޭގ އެއްަޗކީވެސް އިނގޭ 

ނުވަަތ  ،ލްމެއް ވެސް ނޫން. ކަންކުރަން ނޭނގުންޙިއަުޅގަނޑުމެންގެ ައތުގައި ނެތީ ޢިލްމެއް ެވސް ނޫން.  ،ފަދައިން

 ، ވެިރވެށްދައުލަތުްނ ދިވެހި ދައުލަތަ . ޕޯްޗގީޒްމިހިރީ ވެފަ ނުކެރުން ނުވަތަ ކުރަން ނޫުޅން. މި ކަންކަން ވީމާ

އޭރުެގ ؛ ތަކުރުފާނު ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރި ރޭ އްމަދު ޙަމު ،ންދެން ތިބުމަށްފަހުއަހަރު ވަސަތާރަ 
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ނަމާދުަގިއ  ،އެނިގފައިވާ ގޮތުން ގެ ޢިލްމުގެ ހާލަތަކީ. އޭނާ ލިތަކުރުގެ އަބޫބަކުރުޮކރަ ނީކަލޭގެފާނަށް ިކޔައިބުނަ

ދޭކަށް ނޭނގެ. ެއަކމަކު އޭރުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަރުޟާއި، ސުންނަތާއި ވާޖިުބވާކަން. ެއކަމަކު އެއީ ކޮަބއިަކން ކިޔައި

މަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކޫމަތްތައް ރަނގަުޅވުން. ހިތްހަޙުއިބުކަޭލގެފާނުެގ . ސަބަބަކީ ނައުފަލުން ހިތްހަމަޖެހިފަ

 ،އްޓަސް ތިބީ. ޢިލްމަކީ އޭނާ ޢަމަލުކުރާ ގޮތް. ެއއީ އޭަނގެ ޢިލްމު. ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޢިލްމެއް ހު ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެ

ޝަްއކެއް  ނުވާ ނަމަ، އެއީ ޢިލްމު ނެތް މީހާގެ ގޮތުަގއި ސިފަކުރެވިދާނެ.ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންރަން ކުޢަމަލު

ދިވެިހ  ،ވިދާޅުވީ  އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުާވކުރުމުގެ ދަރުބާރުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސްޭޓޑިއަމްގަ އަދުގެ ރައީ .ނެތް

. އެއީ އެންމެ ރައްޔިތުންަނށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަޖުޑިޝަީރ  ،ފަނޑިޔާރުގެަތއް

 . މި ސްތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ކަން ކުރަން މިމެއް. އެިހނދުގައި ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަ ވީކަމަށްވާހަކަެއއް. އެހެން

މި  ،ެއކަން ކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެން ގައި،ހިނދުަކމަށް ވީ. އެހެންމަޖިލީހަށް އޮތީ ރައްޔިތުން އެ ބާރު ދެއްވާފަ

ެއއީ އެްއވެްސ . އެކަމަކު މެ  ވެސް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުންނާނެ އަދި ކެރޭނެ މި މަޖިލީހުގައި ެއކަން .މަޖިލީހުން

ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި  ،ދަރަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ފަދައިންޤަސާއި އްޒަާތއި ނަފުއި އެ ބޭފުޅެްއގެ  ،ޅެއްގެ ބޭފު

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހެން އޮތްއިރު، ކަން މިން. ދެކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަގުތު އެބަ އިތުުރކުރަންޖެހޭހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީއަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި

 އިދައްަކވަފުޅުމެންބަރުން ވާހަކަ އްޒަތްތެރިއި  އެދިވަަޑިއގެންފައި ހުރިހާދައްަކވަންޟޫޢުގައި ވާަހަކފުޅުއުއެއީ މި މަ

 ނެ ކަމަށްގެންދާކުރިއަށްޟޫޢު ވެސް އުކަމަށް އަދި މި މަ ވާނޭގެންދަ ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް

ނަން. އެއީ ގަާވއިުދެގ ގައި އެ ޯވޓަށް އަހ2:30ާއަުޅގަނޑު  ،ިއއްވާަފއިވާތީ  އިރިޔާސަތުން ކުރީގަ  ގެމެންއަޅުގަނޑު

އެ ވޯުޓ  .ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުުރކުރުމަށް އަހާ ވޯެޓއް ،ެގ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ށ(36

ފުރަތަމަ  ދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބީުލ ޖައްސަަވއިމިނެުޓގެ ރަނގަ 5 މޭޒުން ަގއި އޮންނާނެ. އިދާރ2:30ީ

 ދާއިާރގެ ގައްދޫ ،ޑަިއގެންފަިއ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ތަޅުމުގައި އިންނެވީފުރުޞަތަށް އެދިވަ

 .ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ،ވާ މައްސަލައަކީ މިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ދިމާވެފައި އިޝުކުރިއްޔާ 

ިއއްެޔއަކު ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާ  ،މިއަދަކު. ދަްއކަުމން އަންނަތާ މައްސަލައިގެ ވާހަކަ މި  ،ވާހަކަ ެވއްޖެ މި ދުވަސް

 މިންގަނުޑގެ  ފަނޑިޔާުރންގެ ސްލޫކީތިބޭ ުރެގތަކުގެ ވާހަކަައކީ. ފަނޑިޔާުރންގެތަުކގައި ވާހަކަެއއް ނޫން ފަނޑިޔާ
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މިއަދަުކ، އިްއޔެއަކު އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ  ވާހަަކއަކީ ގެންދާ ގޮުތގެކަންކަން ކުރަމުންގެއިން ވާހަކަައކީ. ފަނޑިޔާރު 

ނޫނުއަސާސީއަށްވުރެ މަތީަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންތަކެކޭ އެތާނަގއި އެ ޤާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހީވާ ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ނޫން.

ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ ނޫނުއަސާސީއަްށވުރެ އެްއވެސް ފަރާތެއް މަްއޗެްއ ނުވާނެ.ޤާ .ތިއްބެވީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ނިޒާމު  މި އޮތް ބާރު ވަިކވެފައި ނުކުެރވޭނެ. ތިން ކަށް ކަްނކަމެއްޚިލާފަށް އެްއވެސް ފަރާތަ ބުނެފައި އޮންނަ ފަރާތާ

 .އޮންނަނީ ވަކި ބާރެއް މި ފަނޑިޔާރުގެަތކަށް ،އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާއިރު  ނޫނުއަސާސީންޤާ

އޮންނަނީ ވަކި ބާރެއް. މި  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިއޮންނަނީ ވަކި ބާރެއް.  މިސަރުކާރަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ،

އޮވޭ. އަދި ކޮށްފައި ިމ މަޖިލީހުން އެބައްޔަން ޢަަވކި ބަެއއް އަށް ފާރަވެިރވާން ގެ ަފނޑިޔާރު ،ތިން ބާރު އޮންނަ ގޮތުން

ފަނޑިޔާުރގެއަްށ  މި ،ވޭ. އެހެންނަަމވެސްކުރަން މި މަޖިލީހުން ކޮމިޝަންތަކެއް އުފައްދާފައި އެބަ ފާރަވެރި ށްކާރަސަރު

ނޫުނައސާސީއަކު ޯނވޭ. މި ފަނިޑޔާރުެގއިން ކަންކުރާނެ ގޮތް ޤާގޮތުގެ ވާހަަކއެއް  ، ކަންކަން ކުރާނެކިޔާނެ ގޮތް

އިނގޭނީ ަރއްޔިތުންެގ ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ކަންކުރަންވާނެ ގޮތް ރައް  !ފުކުރައްވާތިމާ ؛އިނގޭނީ، މި ފަނޑިޔާުރގެ

މެދު  ގޮތަކާ ނިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ަބހުސްކޮށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  .މެންބަރުންނަށްހުގެ މަޖިލީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  ،ސްނޫނުއަސާީސގައި އޮންނަނީ. އެހެްނނަމަވެޤާނޫން  ގޮަތކަށްއެްއވެސް ފަރާތަކަށް ގޮތެއް ކިޔޭނެ 

ރު މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާ ޚިލާފަށް ނޫއަސާސީއާޤާ .ޚިލާފަށް ގާނޫނާިއ ަގވާއިދާ ،އޮންނަނީ ކުމް މިޙުނެރެފައިވާ 

ކުމް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާާރތުން ކުށްވެރިކުރަން. މިއަުދ ޙުކުމެއް. އެ ޙުގޮތަށް ނެރެފަިއާވ  ލާއިކަނޑުވަ 

ކަށް އެްއކުޅިެއއް ުކޅޭކަށް، ދު ެއއްޮގތަބައަކަށެއް ނޫން. ޮގތަ މި ތިބީ ޖަހާހާ ކުޅިއެއް ބަލަން ތިބޭ އަޅުގަނޑުމެން

. ޒަމާނުއްސުރެ މި ކަންގޮތަކަށެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަަޅށް ސާފު މިއަދު މި ހިނގާ ކަންއިލާ ދީލަ

 ،ކަންަކން. އެހެން މިކަން އޮްތއިރު ށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގޭަރއްޔިތުންނަ،ބޭފުޅުން ކަންކަން ކުރަމުން ައންނަ ގޮތަކީ 

 މެއް އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް އެކަ ހަމަ ސީދާ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ރަްއޔިތުން މި ތިބީމިއަދު 

 ،މަކަށް މި ހިމެނެނީކަ ތެޭރގައި އެންމެ ޮބޑުގެ މެންޑޭޓު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފަިއވާ ރަްއޔިތުންކުރަން. ެއއީ 

ދަނީ.  ފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާުޙކުުރމުގެ މެންޑޭޓް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެ މަަސއްކަތް ފަްއޓައިގެން ކުރިއަށް މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ންޤީނުލާނަން މި މަސައްކަތް ނުކޮށެއް. އަުޅގަނޑަށް ޔަ އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓަެއއް

ލައިގެެނއް އިދީލަފަނޑިޔާރުގެ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް  ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން 19އޮތް  އަދު މިމި ،ރަށް ސާފުވާނެވަ

ތިބޭނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ނުއަުޅގަނުޑމެން  ެނއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރުތައް ދޫކޮށްލައިގެން

އަުޅގަނޑުމެން  އެދޭ ބަދަލު ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް ރާނަން. ރައްޔިތުންކުކޮްށގެން ފަނޑިޔާުރގެތައް ިއޞްލާޙުމަސައްކަތް

ކުރަްއާވނެ. އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަުތ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކާމިޔާބު މިންވަރުهللا . ގެންނާނަން

 ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. ވެސް ކާޑުޮކޅުަތއް ޗެކު  ބޭފުޅުންހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި 

ޖަލްސާގެ ަވގުތު ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 36ގަވާއިދުގެ އަހަނީ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މި

 އިތުރުކުރުމަށް އަހާ ވޯެޓއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްކެވުމަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ަގއިވާ މަްއސަލައަށް ވާަހކަފުޅު  5.1އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ނިމެންދެން ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުުރކުުރމާ ަވއިއަރުފުރުޞަތު

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ:ގެ ވޯޓު

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެން

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ . 54. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަކި ގޮތަ .ސުމެއް . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛51އަދަދު؛ 
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 . ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛51. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ވޯުޓގެ ނަތީޖާއަކީ މި ވޯޓު ފާްސވެއްޖެ. 51ލަ؛ . ޖުމ26ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއްއވެސް މެންބަރަކު  ،ބަހުސްކުރުމަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ގައިފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް މި މައުޟޫޢު

މެންބަރުންެގ  ތް. ެދވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަުނކުރެވޭ އިންނެިވ ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަެއއްތަޅުމުގަިއ 

ނެތް. ދެވަނަ  ަވުގތު ވަަޑއިގެން މިތަޅުމުގައި ޖާބިރު هللا ޢަބްދުތެރެއިން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރާގެދާއި މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  މިނެޓު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތިން ލިބިވަޑައިގަންަނާވނީ  ތަށްފުރުޞަ

 .ށްޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ޙަޤީޤަތުގައި ިމ  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ ވެސް މި މައްސަަލއިަގއި މި އެދުނީޝުކުރިއްޔާ 

މެދު އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑާވލެއް ބޮޑުކަމުން. އިްއޒަތްތެރި  މާ މި މައްސަލަިއގެ ޮބޑުކަ ،މައްސަލަިއގެ ސީިރއަސްކަމުން 

ނޫން. އަދި އަމުރެްއ  ގެނެއްވިނުނެރެ ގޮތަށް އަމުރެއް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން އުޅެނީކީ އަުޅގަނޑުމެން މި .ރައީސް

ޔިުތ މީހާއަށް އާދަިއގެ ަރއް ،އުޅެނީ  . ައޅުގަނޑުމެްނ ކަންބޮުޑވެގެން މި ނޭދެނެ އްވެްސ ައޅުގަނޑުެމނެ ނެރޭކަށް

ޓުގަިއ ޕްރީމް ކޯސު ،ޅެނީއު ގެެއްއ ބިނާނުކުރެވިގެން. އަުޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވެގެން މިއަދު މިފުވެރި ފަނޑިޔާރު ސާއިން

. އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑެވގެން އުޅޭ ބަިއވަރު ކަންތައްަތްއ ވެ ތިބި ފަނޑިޔާރުން ފައިސާ ނަގަިއގެން ޙުކުމްކުރަމުންދާތީ

ކިާޔވަރަކަށް ފެންނަނީ  ،މި ނެރުނު އަމުރު ހަމަ ކިޔާވަރަކަށް .ބައޮތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމެދު އެ ެގއާފަނޑިޔާރު

ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާލަްނ  އް އެމައްސަލަ  ހަމަ ދެންމެ ފާހަގަކުރެވުނު . އަުޅގަނޑުމީގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަަލތައް

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާ ،ނޫނުއަސާީސގަިއ އެބައޮވޭ ޤާން ގެކަނޑައެޅި ވެސް މި އެދުނީ.  ބޭނުންވާތީވެ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް

 .ޔަޤީންދެން ގަނޑުމެްނނަށް އެކަން ވަނަ މާއްާދގައި އެބަޮއޭވ ފަނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބައެކޭ. އަޅު 42

 ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުއަށޭ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ގާނޫނުގައި ޤާ މަލުކުރާނީ ޢަފަނޑިޔާރުން 

ވަނަ މާއްާދ  145ންނަނީ ކަްނ އެކަންކުރަންވާނީ. ދެން އޮގޮތަށް ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްޤާގޮތަށް ނޫނީ  ތްއޮ

ޕްރީމް ސު ،ންނަނީއޮ )ށ(ަގއި މި ؛ްނނަނީ. އޭގެ )ށ(ގައި އަ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން މިސު މަ ހަ ،އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާ

މަޖިލީހަކުންނޭ. މި ްއޗަށް އެކުެލވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ގެ މަނިންމަންވާނީ އޮނަހިރި އަދަދެއް އިކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ހިސާބުން . ދެން މިބޭފުޅުން ސޮއިޮކށްފަ 4ނަނީ ންއޮ ގައިބެލީމާ މި ނެރުނު ޙުކުމު

ެރއްގެ ން ކިހާވަގޮތުން މިވަުރގެ އާަދއިގެ ަމއްސަލަތަށް ުއޭޅއިރެްއގައި ދެ ގާނޫނީ .ުއޅޭކަން އެނގޭ މަްއސަލަތަކެްއ އެބަ
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 މަ އެންމެ އަުޅގަނޑު ހަ .ދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްބޮޑެތި މައްސަލަތައް ުއޅޭނެކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަޤީންވެގެން

ޕްރީމް ކޯޓުން އެބަބުނޭ ބަހެއް. ސު ކަހަލަ ފަހު ޕްރީމް ކޯޓުން ބުނާސު ،ވެސް އަނެްއކާެވސް ބުނަން އޮތީ ފަހު ބަހަކަށް

ހަމަ ނޫނުއަސާީސގައި ޤާ ސް ތިމަންަނމެންނޭ ބުނާނީ. އެހެންނަމަވެސް،ޔަކަމެއް ދިމާވި މެކޮން ވޭހެ ށް،ހަފަހު ބަ އެންމެ

ނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަިދ ޤާ ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި  145ވޭ ކަނޑައެިޅގެން ހަމަ ސާފުކޮށް އެބައޮ 

ވަރަށް ސާފުކޮށް  ފަހު ބަހޭ. ނިންމުމަކީ އެންމެ ޯކޓުން ނިންމާޕްރީމްރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް މައްސަލަތަކުަގއި ސުޝަ

ގެ ވާހަކަ. މިއީ އަމިއްލައަށް ގަަދކަމުން ރީޢަތުން ނިންމާ ކަންކަމުޝައި ޔާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުގަޤާ ،ންނަނީއޮ މި

މުރަކަްށ ނަކަސް އެ އަނެރުކިޔަިއގެން ެއއްެޗއް ހަދައިެގން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު  ެއއް ކޮންމެވެސް މޯޓޯ ،ސޫމޯޓޯ

 މި  ނޫން މިތާނގައި ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެޮގތަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް މި މަޖިލީހަކުން ތަބާވާކަށް 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެސް ތިބީކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުިރން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ފީފަޢަ ޙަސަން ބަރުމެންިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

މި މައްސަލަައށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯަޓކަށް  ،ނީއަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަކަށް އަހާށް ކުރަނީ މި މައުޟޫޢަތުމި ގަސް .ބޭނުން

ލާއިުރ އިދަދަށް ބަލަންބަރުންގެ އަކުެރވެނީ. އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ިއއްޒަތްތެރި މެތުޖަހާއިރު ކަމަށް ގަސް 3އަހާނީ 

  .މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ގެދާއިރާ ވިލުފުށީަކމަށް.  ޖަހާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ 3ލަފާކުރެވެނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ،އެދުނީ ގަނުޑ ފުރުޞަތަކަށް މި ފަހަރަށް އަޅު ވަނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި މައުޟޫޢުގަިއ ދެ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުެގ މައްޗަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑާވ 

ފު އުޅެނީައކީ ޢަދުލުއިންޞާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި .އީސްކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުެރވެމުންދާތީ. އިއްޒަތްތެރި ރަ 

ރައްޔިތުން ދިވެހި ނޫން. އަޅުގަނޑު މިއަދު މަސަްއކަތްކުރަނީ  ރުގެ މައްަޗށް ނުފޫޒު ހިންގާކަށްއިމުކުރުމުގެ ބާޤާ

  އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އަުޅގަނޑުމެން އަދާކުރަން. ދިވެހި ރަްއޔިތުން މިއަދުއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މެންޑޭޓު 

ފުވެިރ ސާ. އެތަންތަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި އިންެގއެއް ނެތީމާނޑިޔާރުުފވެރި ފަސާއިން ،ޢަދުލުވެރި ،ކަމަކީ

ވާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިގެންފައި އަޅުގަނޑުމެްނ  .ނުނިންމާތީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްނިންމުމެއް 

ންމާތީ. އިްއޒަތްތެރި  ނިންމުންތައް ނިޕްރީމް ކޯޓުންމުން ރާއްޖޭެގ ސުހަނޫނުައސާީސއަށް ގޮންޖަޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ  ،ވަނީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި 159ޫނނުއަސާސީެގ ޤާރައީސް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

މުން ވަިކކުރަންޖެހޭ ޤާމަ އި،ޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމާއަޅަންފަރަތްތަކާ މެދު  އެ ،ެބލުމާއިޝަުކވާތައް  ގޮތުން އުފުލާ
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މިއީ ޖުޑީޝަލް  ،މުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުންޤާމަ އެފަދަ މީހުންހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ން ވަކިކުރުމަށް ހުށަމީހު

ތިމަންނަމެން  އިިދކޮޅަށް އެއާ ،އެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ފެށީމާކަމަށް. ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް 

ދެން އަޅުގަނޑުެމން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވޭ.  މުރު ނެރެން ފެށީމާމައްސަލަ ނުބެލޭނޭ ކިޔާފަިއ ފާޑުފާޑުގެ އަ

އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ރައްިޔތުންގެ މަންދޫބުން. އެ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި 

ޑުމެންގެ ެވސް ވަނީ އަުޅގަނ ކަންތައްތައް މިހާހިސާބަށް އައިސްފައި މިމި .ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ަވގުތު  މިދަންނަވަނީކީ މިއާެދ، އަުޅގަނޑު  .ލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެިވގެންމަސްއޫ

ން. އެހެންނަމަވެސް، މި ނޫ ވެސް  ވާހަަކއެއްގޮތުގެ ނޫން. ކަންކުަރއްވާ  މެންބަރުން ކަންކުރެއްވި ގޮުތގެ ވާހަަކއެއް

ައއީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުޑީޝަްލ ހިސާބަށް  ނުވާތީ މިއަދު މިއުފުލާފައި  ޒިންމާތަކެއް މީެގކުީރގައިމަޖިލީހުން އުފުލަންޖެހޭ 

ނުލި.  މި މަޖިލީހުން އަޅައެއްހެދިއިރު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރަކަށް ެއއީ ސު ިއ،ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ބާރުތައް ކަނޑާލަ

ރިޔާސީ ދައުުރ ޚިލާފަށް  ސާސީއާ ނޫނުއަ ޤާ ،އިިރޔާސީ ިއންތިޚާބުގަވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2013ހަމަ އެހެންމެ 

 މިށް މިއަދު މިހިސާބަވާީތވެ، ގޮސްަފއި ކަްނތައްތައް މިހެން ނުލި. މި އަަޅއެއްމި މަޖިލީހަކުން އިތުރުކުރިއިުރަގއި 

އްޭޖގައި ހިރާިދވެ ،ަވނީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނާ ރައްޔިތު ހަވާުލކޮށްފަިއވާ މަްސއޫލިއްޔަަތކީ ައއިސްފައި މިކަންތައްތައް 

މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ތަންތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ،ހަރުދަނާކޮށް ކުރުމުގެ ނިޒާމުއިމުޤާޢަދުލުއިންޞާފު 

ތެރޭަގއި  ގެތިޞާޞް ޚްއިފަރާތްތަކަށް ލިބިފަިއާވ  އެ ،މަތީން ްތވާ ގޮުތގެއެްއގޮ ނޫުނއަސާީސއާ ޤާގާނޫނުތަކާއި 

ނެތް. އެ   މަސަްއަކތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަހަތަށް ޖެހެވޭކަށްއެއްދުން. ފަނޑިޔާރުންަތކެއް އުފެމަސައްކަތްކުރާ 

 ތްތެރި ރައީސް.މަސައްކަތަިއގެން އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ދާނީ ކުރިއަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  މަރަދޫފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. . ފަހުމީ ޒުއިމްތިޔާ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 . ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ފުރުޞަތަކަށް ދާ މައްސަލައިަގއި ދެވަނަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި

މިހާރު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަހުރި. މައްސަލަިއގައި އަޅުގަނޑު ަވރަށް ކަންބޮޑުވުން  ،އެދުނީ މި ވެސް އަުޅގަނޑު

އެީއ  ގޮތަކަށް.މާނަކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި  ،ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލަތައް ސިަފކުރެވެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މި

ހެދުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް އިމުކުރުމުެގ ބާރާއި އަދި ގާނޫނުޤާ  ޢަދުލުއިންޞާފުދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް

ކަންކަން އެބަޖެހޭ  މިދަނީ.  މިބޮޑު ކޯޅުމަކަށް  މެދު ވަރަށްބާރާ ދެ ކޮށްފައިވާހިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބު
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 ،ހޫރިއްާޔއަށް ވެސް ގޮވާލަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްައވަހަަކށް. އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ޙައްލުކުރަން ވީާހވެސް

ން މިހިނދަށް މަނިކުފާނަށް ލިބިގެންވާ ބާުރގެ ދަށުން މިކަން މިހިނދު އެ ންވަނަ މާއްދާއި 115ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ބާުރ  ވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ .ރި ރައީސްިއްއޒަތްތެ ެވއްޖެ ކަމެްއ.މިީއ ކުރަން މަށް.ވުމަގަށް އެޅު ހަމަ

އަދާކުރުން.  ވާޖިބުއެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ،ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދޭ  އިނޫނުއަސާީސގަ ޤާލިބިގެންވަނީ 

ނޫުނއަސާީސއާއި ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގާޫނނަކުން ދޭ ބާރެއް ފިަޔަވއި ޤާޕްރީމް ކޯޓަްށ ވެސް ސު ،އެހެންމެހަމަ

ނޫން.  ވޭނެ ކަެމއްެވސް ކުރެ ނަުމގަިއ ހޯދުމަކީ ެއްއގޮތަކަށް ްސގެރޕަވަ އިތުރު ބާރެްއ އަިމއްލައަށް އިންހެރިޓް

އިއްޒަތްތެރި މި ެވސް  ގައިދިޔަިއރުމިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ،ނީެއކު ދަންނަވަންޖެހެޔާމާޒީވެދިޔަ ތަނުަގއި ހިތާމަ

 ދަށުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް މޯޓޯގެމަޝްހޫރު ސު އެ ވިދާުޅވާ  ،މަޖިލީހުން ހަމަހިމޭނުން އޮތުމުގެ ސަބަބުން

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަންޑާރަ ހުރި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށްއެބަ ޮގއްސައިހިނގަ

ނޫުނއަާސސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ޤާ ،ޓީަތކުން ެވސް ދިރާސާކޮށްނައިބު ވެްސ އަދި މި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމި

ގެނައުްނ ބަދަލު ތަކަށްގާނޫނު ،ނަމަ އޮތްގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް  ށްކައަދި ގާނޫނުތަ ،ށް ނޫނުއަސާސީއަޤާ ،ތް ނަމައޮ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެްއ  ،އާދެ، މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު.

ވެސް ގޮތަކަްށ ކޮންމެ  ،ޕްރީމް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސްމަށް ސުނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުޤާނިންމާއިރަށް 

އުމު ކޮންސިޓިިޓުއޝަނަލް ކްރައިސިްސއަކަށް ޤަމުޅި  ،ގޮސް  ށްޓޭޝަނަންރޮފްކޮންމިކަަހލަ  .ރުންތިލުކުބާ ކަމެއްއެ

ޖެހޭ. ފަނޑިޔާރުން ބަން އެއްލުވާ ޙަނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަން  ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއްމަކީ ެއްއގޮތަކަށް ވެއްޓު

ެވްސ އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވީހާ ށްކަމަށް ވިަޔސް. އެހެންވީމާ، މިކަމަ ން ދުރުކޮށްގެންމުޤާމަ ،ސްިވޔަބަދަލުކޮށްގެން 

 ޝުކުރިއްާޔ.  ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްއަވަހަކަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަުކން އެޅުމަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

ެގ ބަހުސް ނިމުނީ. ދެން ވޯުޓ ޢުޟޫއުއިބްރާހީމް ނަޞީމަށް ފަހު މި މަމެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ރާެގ އިތުލުސްދޫ ދާ

 .މްސީިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ނަލުްސދޫ ދާއިރާގެ ތުރު. އިޖަހާ 3އޮންނާނީ 

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަ

ހުތުރު ކަމެއް. ނަމަވެްސ ފެިށގެން ހަޑި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރަށް މެދަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ

 12 އި،ރަށް މެދަށް އަމުރެއް ދޫކޮށްލަ އި،ހިންގަ ނުބައި ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުޕްރީމް ކޯުޓން ވަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ބަސް ޕްރީމް ކޯޓަކީ ފަހުގާނޫނުގަިއ ސު ؟ނުވޭތޯ ފަހުން އެކަމާ ތަޢުބާވެފަ. ހައްދުޖަހަންއަދި އިޓައްމެންބަރަކު ހިފަހަ

މިއަދު ދެކޭ.  މީހުންގެ ގޮތުަގއި އެަބއިބަސް އިްއވާ ަބއެއް ފަހު ޏަށްފީންއެއީ ފީނި ،އޮތުންގޮުތގަިއ އޮތް  އިްއވާ ފަރާތުގެ 
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ސައްކަތެއް ދަނީ ނުދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަޔަެބލި ،އެހެންމެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ސްލޫކީ މައްސަަލއެއް އަދި ހަމަ

 ރަސްނޭޅުމަށް. ކިހިނެއްތޯފަނޑިޔާރެްއގެ މަސައްކަތަްށ ހު ،ކުރަމުން. މިހާރު އެންމެ ފަހުން އަމުރު ނެރިފައި މި އޮތީ

އެްއގެ ރޯުލ ރިތުލުސްދޫ ކޯޓުަގއި ހުރި ފަނޑިޔާރުގެ ަމއިގަނޑު މަސަްއކަތަކީ ރަންނަމާ ؟ކުރާނީއަޅުގަނޑުމެން މިކަން 

ކޯޓުަގއި މަސައްކަތްުކރާ ކަނބަލުންގެ ވާގަނޑުެގ އެ ދަނީ މީހާ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ،ހަޔާތެއް ނެތި ލަދެއް އަދާކުރުން.

ނުވާނެ. ެއއީ ލައިގެންއެއްވެސް ކަނބަލެއްގެ ބުރަކަށީަގއި މީގެ ފަހުން އަތް !ރުބުނާކަށް. ޚަބަރުދާ ނުޖެހޭ  .ންހޯދަ ސައިޒު

އެ ކަނބަލުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ައޅުގަނޑު . ޖިނާޢީ ކުށެއް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރިއްޔާ.  .ށްމިހިރީ ފިސާރި ކެރިގެން ތައްާޔރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ވޯޓަށް އިޖަހާ 3ލާނަން. އި ނޑުމެން މެދުކަނޑަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަ

 ޝުުކރިއްޔާ. ތި!ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހާޒިުރވެދެްއވާ

 

 {އަށް 15:00އިްނ  14:42 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (هللاދުއީވާ ޢަބް ސްރައީނައ ބުި ގެމަޖިލީހު  ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ހުންިވޯޓަށްިއެިކަންކަމަށްިހުމަށްިހުރި ށްިއެިޓަވޯި .8

  

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ކަމަކަށް ވޯޓަށް  6ލަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ ޖުމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކްކޮށްލަދެްއވުން ެއދެން. 

 ރިޔާސަތުންއަދި  ،އެއް ވޯޓާއި  ގެ ދަށުން އަހ7.1ާއެއް ވޯޓާިއ،  ގެ ދަށުން އަހ1.1ާއަހާނަން. އެއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ިއޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަްށ އެހޭނީ އަހާނަން.  އިޞްލާަޙކަށް ޯވޓަށް 4 ފައިވާހުށަހެޅި މައްސަލަިއގެ ދަށުްނ ހުށަހެޅި

 ތަރުތީބުން.  ްއވިތަޅުމުގައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝީދު ލް ރަޟުފަިއބްރާހީމް ރު ފެލިދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަްށ މި އަހަނީ

ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ( އަ ޕްރީްސކޫލް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު) 2012/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ވާ،ހުށަހަޅުއްވާފައި 

 އެދެން. މަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވު ރުންނަށްމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު  ލްޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 04    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ބަރުންގެ އަދަދު:ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން ނުފެންނަ 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 70. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް . 62ންގެ ައދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ4ުއަދަދު؛ 

. 34މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސ66ްވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ . 1ންގެ އަދަދު؛ ްއވި މެންބަރުވޯޓުދެ

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި ބިލު ފާހެއްނުވި. .66ލަ؛ ޖުމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހަޅުްއވާފަިއވާެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށައަލިުފށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިލު، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ސުމެއް . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛67އަދަދު؛ 

. 34މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސ67ްގެ އަދަދު؛ ގައި ަބިއވެރިވި މެްނބަރުން. ވޯޓު 1ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މި ރިޕޯޓު ފާސްެވއްޖެ.  .67ލަ؛ ޖުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުހށަހެޅުމަކަށް. މި ހުށަހެޅުމަށް  4އަހަނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުމަށް ތަޅުމަށް އައި  މި އަޅުގަނޑު މިހާރު ޯވޓަށް

އޯަޑރަށް. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  އްވިއަހަނީ ތަޅުމުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ހުށަހެޅު  ވޯޓަށް މި

މް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ 

 އެދެން.  ގައިދެްއވުމަށް ައމީންޢާއްމު އަރިހުއިކުރަްއވާފަިއވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން އިއްވަ ތާއީދު
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މް ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 ގެޕްރީމް ކޯޓުސު މި ޢަމަލު؛ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ވާ ހުށަހެޅުން. ދިވެިހރާއްޖޭގެރައްވާަފއިއިބްރާހީމް ރަޝީދު ތާއީދުކު

ގުިޅގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  އަމުރާ SC-SJ/02/2019އަމުރާއި ނަންބަރު  SC-VA-J/02/2019ނަންބަރު 

ޖުޑީޝަލް  ،ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލި މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުން ހިންގި ޤާނޫނުއަސާީސއާ

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން. ިއ ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މް ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ވާ ހުށަހެޅުން، ފާސްކުރެްއވުމާވާފައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތާއީުދކުރައް 

 ށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   69     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު. ލާނަންއިދެންމެ މި ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ަގއި ބަިއވެރިިވ . ވޯޓު މެއްސު. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުޭދން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުންމި  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ ވު. ފާސ69ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މް ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު މެދު ޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 ދަންނަވަން. ށްެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމައިއިބްރާހީމް ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ، ދެވަނަ ހުށަހެޅުން އިްއވަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ އި މް ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 SC-VA-J/02/2019ޕްރީމް ކޯޓު ނަންބަރު ސުއިބްރާހީމް ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަުމގެ ޝަރުތުތައް ގާނޫނު ނަންބަރު  ނެރުނު ަފނޑިޔާރުންގެ ފަނޑިޔާރުއަމުރު SC-SJ/02/2019ނަންބަރު  ،އަމުރާއި

ވޭތޯ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ގައި ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ(ސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުސަރވި ޑީޝަލް ޖު) 2008/10

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ހުށަހަޅަން. ،ގޮތެއް ިނންމުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ބަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޡިމެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި 

ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 މް ޡިޢާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ   މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްވި

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 66    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަްށ 70. ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ވޯޓުދޭްނ . ވަކި ގޮތަކަށ1ް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަށް ވު. ފާސް 67. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވެސް ާފސްވެއްޖެ.  މި ހުށަހެޅުން .67ލަ؛ . ޖުމ34ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޡިންބަރު ޢާލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެމެދު

 ްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުގައި ދަންނަވަން. އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ތިްނވަނަ ހުށަހެޅުން އި

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މް ހުށަހަޅުއްަވއިޡި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި

ޕްރީމް ކޯުޓެގ އެްއވެސް ފަނިޑޔާރެްއގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުހުށަހެޅުން.  ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާމުޙައްމަދު ރަޝީދު 
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އެ ކޮމިޝަނުްނ އެ މައްސަލަެއއް  ،ނަމަ މައްސަަލއެއް ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގެކޮރަޕްޝަން

 ސްނުކޮށް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަން. ލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މް ހުށަހަޅުއްަވއިޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވުމާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަްށ 70. ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ވަކި ގޮތަކަށް ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 69ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 
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. 69ންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓގައި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުސުމެއްވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވެސް ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި ހުށަހެޅުން .69ލަ؛ . ޖުމ35ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށްފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު އުތުރު  ،އިން ހުށަހަޅުއްަވއިފަހު ވޯޓު. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ ގެ އެންމެމިއަދު

މީ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ހުށަހެޅުން ިއްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢައްމު ހުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާުޒ ފަ

 އަރިހުަގއި ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ  ،އިްނ ހުށަހަޅުއްަވއިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ

ދީދީގެ هللاޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުމީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުހުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

ގުިޅގެން ފަނޑިޔާރުންެގ  މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައާ ،އްޗަށް ހުށަހެޅިމަ

ޖުޑީޝަލް  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 42ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ަގވާއިުދގެ  ،ދާާއއިވަނަ މާއް 145 ގެނުނޫގާ

 ންޒީާފގެ މަސައްކަތުން ނިކުތުދީދީ ވަهللاރު ޢަބްދުފަނޑިޔާ ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން

ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސު  ދިވެހިރާއްޖޭގެދީދީ هللاފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ތައުނުކޮށްމަނާކުރެވިފަިއވާތީ، އެ ނިންމުމަށް 

ޯކުޓ SC-SJ/02ި/2019 ވަނަ ދުވަހު ނެރުްއވާފަިއވާ ނަންބަރު 2019ޖޫން  17އެ ކޯުޓން  ،ގުިޅގެން މައްސަލައާ

ކޯޓު އަމުރުަގއި ޖުޑީޝަލް SC-SJ/03ި/2019 ވަނަ ދުވަހު ނެރުްއވާފަިއވާ ނަންބަރު 2019ޖޫން  18އަދި  ،އަމުރާއި

ގޮތް ަކނޑައެޅުމަށް މި މަޖިލީހަށް  ،މެދު ބަސްބުނެ ދުންތަކާއި އެ  ކޮމިޝަްނގެ ނިންމުމާސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހޯ

ކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ހިނދު، ެއ އަމުރަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ންނުވާނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ވިަޔސް ލިބިގެ

ޓަކަިއ ބެލުމަށްކަން ޙަގޮތުެގ ޞައް ހިނގިއް އެއްވެސް ކަމެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  88

ގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ވަިނކޮށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނޭޅޭނެކޯޓަކަށް މައްސަަލެއއް ހުށައެްއވެސް 

ށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަ 26ވަނަ މާއްދާއާއި  4އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގަ  ،ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ހަނިކުރެޭވ ގޮތަށް

ތަކަށް ދުއަދި އެ އަުމރުން ކޮށްފައިވާ ަގއި ،ހިނދު ެފންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ބާރު ހަނިކުރުމުގެ ޢަމަލެއް 

 ،ހިނދު ބޫލުކުރެވޭގަކަމަށް  މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ދޫކޮށްލުން  ތަބާވުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ

ޭއގެ ސަބަބުން  ،ޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުން ނެރުްއވި ެއ އަމުރަކީއަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދްލުއިން 

ގޮތަށް  ތީބުކޮށްފައިވާ އިންތިާޒމުތަކަށް ލޮޅުންއަރާޤާނޫނުއަސާީސން ތަރު ،ނިޒާމު ބޮއްސުންލައިހިންގުމުގެ ދަޢުލަތުގެ 

އްސާސް އެ ައމުރުގެ ނިކުމެދާނެ ޚަ ،ދުށް ފެނުނު ހިނފީ އަމުރެއް ަކމަސުއްނޫނާ ިޚލާފު ތަޢަގާއަދި  ،ނެރެފައިވާ
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އްލުކުރުމަށް މި މަޖިލިސް އެއްބަސްވި ހިނދު، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ޙަެއ މައްސަލަ  ،ނަތީޖާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

އަމުރަކަށް  ިއރުޝާދެއް ނުވަތަ ،ލަފައެއް  ގެމަޖިލީހާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ އެްއެވސް ފަރާތެއް ގެރައްޔިތުން

އަދި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އޮތް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދޫޮކށްނުލެވޭނޭ ،ވިަޔސް ގޮތުން ތަބާވުމުގެ

، ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެްނވާ އިސްލާމީ ކަމަށް ވީހިނދުތިޒާމުތަކެއް ލް ދުސްތޫރީ އި ނޭބަރީޢަނުވެވޭ

ވަނަ ދެ ޤްރާތީ ދައުލަތެއް ަކމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއްލަ ވެރިކަްނކުރާ ދީމިއަ ،އުސޫލުތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާުކރެވިފަިއވާ

 ،ކަމަށާއި ށިގެން އަންނަނީ ރަްއޔިތުންގެ ކިަބއިންއެ ދައުލަތުގެ އެންމެގައި ާބރުތައް ފެ ،ަބޔާންކޮށްފަިއވާއިރު  މާއްދާގައި

 ،ަބޔާންކޮށްގައި ވަނަ މާއްދާ 4ނުައސާސީެގ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ކިަބިއަގއި ކަމަށް ޤާނޫ އޮންާނނީއަދި ެއ ބާރތުތައް ދެމި

ބާރުތައް ލިބިގެްނވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް  އިބާުރގެ ތެރެިއން ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހަ  3ދައުލަތުގެ 

 އިހެދުމުގެ އެންމެހަދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ގާނޫނު ،ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮްނނަ ހިނދު 7ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ޞަރީޙަ އިބާރާތުން  70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ކަން މަޖިލީހަށްބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިުތންގެ 

މުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާމުްސތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަާކއި ުމސްތަޤިއްލު މަ ،އިރު އޮތްބަޔާންކޮށްފައި 

ނޫނުައސާސީެގ ޤާޭރގަިއ ހިމެނޭކަމެއްކަން ހެދުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާުރގެ ތެނިންމުމަކީ ގާނޫނު

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ، ަވނަ ނަންބަރުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތއިރު 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ 70

ވަނަ  88ނޫނުއަސާސީގެ ޤާގޮތް ކަނޑައެޅުަމީކ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ާޚއްޞަ ބާރެްއކަްނ  ގާނެހިން

މެދު  ެއއާ އި،ކަމެއްގެ ޞައްޙަކަން ބަލަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާ  ،ްނ އޮވެފައިނގެއިން އެދާގެ )ހ(މާއް

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އިން  88ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޫނންކަން  ފައިސަލާކުރުމަށް ެއްއވެސް ޯކޓަކަށް ލިބިގެްނވާ ބާެރއް

ތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީއެްއގަިއ މެންބަރަކު ނުވަަތ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ނުވަ ،ހިނދު އެނގެން އޮތް

މަތީން ދައްކާ ވާަހކަެއއް ނުވަތަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް  ގޮުތގެ ުނވާޚިލާފު ދީނުގެ އަސްލަކާއެނޫންވެސް މީހަކު ިއސްލާމް

މީހަކާ މެުދ   ނުވަތަ އެހާިޒރުކޮށް ހަކުމީ އެ ށްކޯަޓކަ ،ނުވަތަ ޯވޓު ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރި ގޮެތްއގެ ސަބަބުން ވިަޔސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  90 ނޫނުއަސާސީގެޤާކަމަށް  ުނވާނޭވާއެއް ކޮށްގެންޢުދަ އި ްއވެސް ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،އިސްެވ ބަޔާންކުެރވުނު ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ހިނދު

ދައުލަތުގެ އެްއވެސް  ،ަކމާއިހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި މުއައްަސސާ ގާނޫނުއިމަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ

މި މަޖިލީހާއި މި މަޖިލީހުގެ  ،ގޮްތ ކިޔުާމއި މުއައްސަާސއަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގާއއި ކޮމިޓީތަުކަގިއ ކަންކުރާނެ

 ނުވާަކން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ބާރު ލިިބގެން ުމގެކަނޑައެޅުމަަސއްކަތްަތއް ކޮމިޓީތަކަށް ކުެރވޭނެ އަދި ުނކުރެވޭނެ 

ޑިމޮކްރެިޓކް މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ތަުހޒީބު އަދި ދުނިޔޭގެ  ،ހިނދު

ެޓޑުެގ ލިމި ޒިލޭންޑްން ނިއުޜަވަލް ވަރސަސް ޓެެލވި ްނ ޕްރެކައުންސިލު  ޕްރިވީއިނގިރޭސި ވިލާުތގެ ކޮމިޓީ އޮފް ދަ

ގުޅޭ  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތެެރއިން އުފަންވާ ކަމަކާ ،މައްސަލަިއގައި ބުނެފައިވާ ަފދައިން
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ކުރާނީ ވެސް ހަަމ ޢާނިންމުމެއް މުރާޖަ އަދި އެ  އި،ގޮެތއް ިނންމަ އި،ވާަހކަދައްކަ  ،ބަހުސްކޮށް  ،ކަމެއްެގ ިވޔަސް

 ،ޗަށް ހިނގާެނ ހަމައެކަނި ގާނޫނީ ނިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވީ ހިނދުކަމީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގެ މައްމަޖިލީހުން

ންގެ މަޖިލީހުަގއި ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަެތއްގެ ރައްޔިތު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތަށް ނުފޫޒެއް ފޯުރވުމާއި 

 ނުވަތަ ުމއައްަސސާައކަށް ެއ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބަސްބުނުމަީކ އެްއވެސް މީހަކު ުނވަތަ ަބޔަކު ިއ،ކަން ބަލަޞައްޙަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ިމ  ،ސް އިއްިތފާޤުވާ ހިނދުވިޔަސް ލިިބގެންާވ ބާރެއް ޫނން ކަމަށް މި މަޖިލި

 އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރު ،ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުްއާވފައިވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސު ގުޅޭ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ މަސަްއކަތާ

2019/SC-SJ/02ިި2019ނަންބަރު  ،ކޯޓު އަުމރާއ/SC-SJ/03ިިސް ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ ކޯޓު އަމުރަކީ މި ަމޖިލ

ނެރުއްވާަފއިާވ ެއ ކޯުޓެގ  ން ޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭެގ ސު ،ނޫން ކަމަށާއި އެްއވެސް މެންބަރަކު ބަނދެވޭ އަމުރެއް

މި މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ  ،ކޯޓު އަމުަރކSC-SJ/03ިީ/2019ނަންބަރު  ،ކޯޓު އަމުރާއSC-SJ/02ިި/2019 ނަންބަރު

 ،ރާރުވެޤުގާނޫނީ އަމުރެއް ކަމަށް އިރު ޚިލާފަށް ކޮށްފައި އޮތް ޣައި ނޫނުއަސާސީއާޤާމައްޗަށް އަރަިއގަެނވޭނެ ގޮތަށް 

ނާފީ ކޯޓުެގ ހައިސިްއޔަތުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިމުކުރުމުެގ ބާރުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ެއންމެ އިސްތިޢުޤާޢަދުލުއިންޞާފު 

ބާރުތަކުގެ އިުމެގ  އެ .ތިރާމުކުރާ ހިނދުހުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކަށް މި މަޖިލީހުން އިނޫނުއަސާސީޤާސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

 ،ބާރުތަކުގެ އިމުން ބޭރުވެ އެ ،ތެރޭގައި ދެމިއޮތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި

ސް ނުފޫެޒްއ މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އެްއވެ ،އްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ެއއްވެްސ ބާރަކަށް އަރަިއގަނެރަ

މި މަޖިލީހުގެ ދުސްތޫރީ  ،މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއިމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ބަސްބުނާ  ،ނަމަ ފޯރުވައިފި

 . ވެރާރުވަމެޤުސް އިފިޔަވަުޅތައް އެޅުމަށް މި މަޖިލި އިމެހަންޖެހޭ އެންޓަަކއި އަޅާބާރުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ުއތުރު މާފަންނު އި،ހުށަހަޅުއްވަ  ޙުސައިން  ޙިސާންތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙުސައިން ޙިސާންތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 70. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. ވަކި ގޮތަކަްށ ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 68ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 68. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއްދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 . މި ހުށަހެޅުން ފާސްވީ. 68ލަ؛ . ޖުމ35ުފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 މުން ނިން 

 

 ން:ވުްއކެ ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

 ޖަހާއިރު.  9ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2019ޖޫން  24ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
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