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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަެއާގރަ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 ފެބ ރ ވަރ  28

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނ   މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ހޯމަވ     2022ފެބ ރ ވަރ     28  ދަކ މިއަ ދ ވަސް.    27  ންމަހ    ރަޖަބ ވަނަ  ިމއ   ވަނަ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ   2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށ ނދެ މި ތިބ ،  ވަނަ ދ ވަސް.    2ނަކަތ ން    ފ ރަބަދ ރ ވަ

 5  ސަލާމ ގައި.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  30،  ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވ ޖަލްސާއަ. މި ވަގ ތ   ަގއިޖަލްސާ  ވަނ11ަ

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ެއއް ރަސްމ  ދަތ ރ ފ ޅ ގައިއަދި   ،ޒަތްތެރި މެންބަރަކ އިއް 

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .11/ 1/ 2022އޖ/  އަކ ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 މަޖިލ ހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ    .4

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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 . ހޭ ބިލ މަޖިލ ހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެ -4ންޑާ ައއިޓަމް އެޖެ

އްވާފަިއވާ، ފަންނ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިދޫ  ރަ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، އިނގ   -4.1

އި ކިޔ ން  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ިގންތިކ ރ ާމއި  ިގންތިކ ރ ާމއި  ން.  ޢ ލާންކ ރ އ ފެއްދ ން  އ ފެއްދ ން  ފަންނ  

 .ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ 

ފަރާތ ން،    -4.2 މެންބަރ   ދޫ  މަރަސަރ ކާރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ   އްވާފަިއވާ،  ހ ށަހަޅ   އިބްރާހ މް ޝަރ ފްދާއިރާެގ 

ސަރވިދިވެހި  )  5/ 2007ނަންބަރ    ާގނޫނ (އަސިވިލް  ބިެގއިޞްލާޙ    ށްސްެގ  ކިޔ ން.ނައ މ ެގ  ފ ރަތަމަ  ާގނޫނ     ލ ެގ 

 . ލ ނައ މ ެގ ބިެގއިޞްލާޙ  ށް ސްެގ ާގނޫނ (އަސިވިލް ސަރވިދިވެހި ) 5/ 2007ނަންބަރ  

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލަބަށް  ހ ެގ ރިކްރިޭއޝަން ކ ލަބ ، މަޖިލ  މަޖިލ ހ ެގ އިޖ ތިމާޢ  ކ   ސަތ ން އަންާގ އެންގ ން.ޔާރި  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

އެ ކ ލަބ ެގ މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ     ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެދެއްވި ދ ލަތ  އެހ އަށް އެ ކ ލަބ ެގ ރައ ސާއި

ދަންނަވަން.   ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  މެންބަރަކ   54ވަރަށް  ބޭފ ޅަކ     ،އިްއޒަތްތެރި  ކ ލަބަށް   500ކޮންމެ  ވަނ   ރ ފިޔާ 

ކ ލަބ  މިހާރ  ވަނ  އޮނަތިރ ސްހަދިޔާކ ރަްއވާ މ އްސަނދިވެފަ.    ހާސް ހަ  ފަ. އެހެންވ މާ،  ެއާގރަ ރ ފިޔާއިން  ސަތޭކަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 . ސ ވާލ  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ   ތިމަރަފ ށ އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގިއ މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތ  އެންޑް ސްޕޯޓްސް ވަޑަިއެގން އެބަ ިއންނެވި.    -6.1

އެމްޕަވަރމަންޓް    ،ރިޔާޟް هللا ދ  ޢަބްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި   ކޮމިއ ނިޓ   އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތ ،  ޮއފް  މިނިސްޓަރ 

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށ .  ކ ރަްއވާ ސ ވާލ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށ 
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މަންޑޫ ޒ ވާނ ންެގ  ވޭ  ތ.  ،` ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ 

 މަރ ކަޒ  ތަރައްޤ ކ ރ މަށް ކ ރައްަވވަން ރާްއަވވާފަިއވާ ކަންކަން ސާފ ކޮށްދެއްވ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ތ. ބަޖެޓ ކ ރެވިފައިވަނ     އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  ތަރައްޤ ކ ރ މަށް  މަރ ކަޒ     6ވޭމަންޑޫ ޒ ވާނ ންެގ 

މި  75ލައްކަ   އިޢ ލާނ ކ ރެވިފައި  މިހާރ   މަސައްކަތް  ެއ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ރ ފިޔާ.    29  ،ވަނ   ހާސް 

  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  އިއަދި ިއވެލ އޭޝަން ނިންމަ  ޑިސެންބަރ ަގއި.  8ބިޑ  ހ ށަހެޅިފައިވަނ     ަގއި،ނޮވެންބަރ 

ތެރޭަގިއ   ެގދެން ހަމަ ކ ރިއަށް މި އޮތް ހަފ ތާ  ،މ ދ ކ ރަނ ންލިބިފަ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ މެން އ    އަށްވަނ  ޕްރޮޖެކްޓްސް

 ޔާ.  ސޮއިކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްނަމަވެސް ދެއްތޯ ލަސްެވެގން  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒ ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި  ގ ޅިެގން ކ ރާ ސ ވާލ ކ ރ މަށް. ފ ރަތަމަ    ،އަރ ވަނ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 . މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށ 

ވޭމަންޑޫ ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ  ވޭތ ވެދިޔަ    ،ލަން ބޭނ ންއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ރައ ސް. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާ

އަހަރ ދ ވަހ  ވެސް ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައި ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރެވޭ. މިހާރ  އަނެްއކާވެސް ތި ބޭފ ޅ ންެގ ޕާޓ ެގ   ތިން

ކޮމަންޑޫެގ ިއންތިޚާބ ން މި ފެނިެގންދިޔައ     ، މި އިންތިޚާބ ތަކާ ގ ޅިެގން  ،އޮތް. މަނިކ ފާނ   ސް އިންތިޚާބެްއ އެބަ ތެރޭަގއި ވެ

ވޭމަންޑޫ ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ  ައވަސްވާނެ ޮގތެްއ  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިނާގ ސްޕ ޑ . އެހެންވ މާ، އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ވެސް  

 އެ ވާހަކަ ވިދާޅ ެވދެއްވ ން އެދެން. ެއއ  ވޭމަންޑޫެގ ޒ ވާނ ން ވަރަށް ބޮޑަށް  އެްއވެސް ޮގތެްއ އޮތިްއޔާ؟ އޮތްތޯ  އެބަ

 އެކަމަށް އެދޭތ ވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 ޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަން

ެވސް އިންތިޚާބަކާ    ވެސް އަދި އެހެން  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ހަމަ އެތެރޭެގ

ފަދައިންގ ޅި  އަހަރ ތަކ ަގއި    ،ެގނެއް ނޫން. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ކޮިވޑާމިދިޔަ  އޭރ ަގިއ  ގ    އ ނިެވެގންދިޔައ   ޅިެގން 

ވަނ     ޖާަގ ލިބ ނ ހާ އަވަހަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މިެއކަމަކ   ފިނޭންސް ބަޖެޓަށް ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން.  

ކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ  އ އްމ ދ ކ ރަނ  ހަމަ އެކަން ކ ރިއަށް މި އޮތް ހަެއއްކަ މަސްދ ވަސް ތެރޭަގއި ދެން މި މަސައްކަތް    އެކަން

ހަމަ   ރާއްޖޭެގ ހަމަ ހ ރިހާ ކަންކޮޅ ތަކެއްަގއި ތިއްބެވި   ،ތޯ. ެއހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންނިމެންވާނެ ކަމަށް އިނޭގ

ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގ ޅިެގން   ިއ،ދާ ިގނަ މަސައްކަތްތައް ބަލަިއަގންނަކަމާ  މިނިސްޓްރ ެގ ފަރާތ ން ކޮށްދެމ ން މި  ޒ ވާނ ން

ބޭރ ަގއި ވެސް އިންތިޚާބެއް    ،ހެންވ މާ، އިރާދަކ ރެިވއްޔާ އެތެރެ ިވޔަސް ލަސްތަކެއް އ ޅޭ ކަމަށް. އެ  ،ދިމާވި ބައެއް ދަތިތައް 

 އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ހަމަ ބާރަށް ޮގސް ނިންމާލަދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ،އޮތަސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނ ަވޒ ރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  އިތ ރ   ހ ޅ ވާލަނ   ފ ރ ޞަތ   މި   ކ ރެންދޫ ޑ  

 .  ޢަބްދ ލްޙަކ މް ޣަނ ޢަބްދ ލް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޣަނ  ޢަބްދ ލްޙަކ މްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލް

މަސައްކަތް އަދި ފެންސްޖެހ މ ެގ މްެގ  ރަރޮސްޓްޝ ކ ރިއްޔާ ރައ ސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ކ ރެންދޫ ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑ ެގ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ވަނ  ކިހާތަނަކ ތޯ މަސައްކަތް މިހާރ  ފެށެން ހަމަޖެހިފައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފެންސާއި ވަށާފާރ ެގ މަސައްކަތް ކައ ންސިލާ ަވނ  ހަވާލ ކ ރެވިފަ. އެހެންވ މާ، 

  މަސައްކަތް މްެގ  ރަރޮސްޓް،  ކޮށް. ދެން ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިންއެ މަސައްކަތް ހިނާގނ  ކައ ންސިލ  މެދ ވެރި

   .ރެވިފައިވަނ ކ ންޑަރއަލ ން މިހާރ  ރ ޓެ .ކެއް އ ޅޭތ  ދެއްތޯޑ ަގއި މައްސަލަތަލާންކޮށްފައި ހ ށަހެޅި ބިމަ އިޢ ފ ރަތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ން އަލ ން ވޭނެ ކަމަށް ބ ނ މ ވެސް ކ ރި އިނޭގތޯ. ފ ރަތަމަ އިޢ ލާންކޮށް އެޯވޑ ކ ރި ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ނ ކ ރެ   އެޯވޑ 

 ޔަ ޮގތަކ .ންޑަރކ ރެވިފަ. އެއ  އެކަން ހިނަގއިދިރ ޓެ މިހާރ  ވަނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝަފ ޤްهللا ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ލިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފ ޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ޅިވަރ ެގ ކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރައްަވއި  ކ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މަރ ޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޒ ވާނ ންނާއި  

ރަށް ޝ ކ ރ   ޒ އެކ  ވަ  ތިރާމާހ ަގނޑ  ވަރަށް އިހަމަ އަޅ ތ   ވަރަށް ިގނަ ޢަމަލ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާ

ބޭނ ންވަނ ހަމަެއއާެއކ     .އަދާކ ރަން ފ ޓ ބޯޅަވެ  ، ދަންނަވަން  ލަދަލިދޫެގ  ވަރަށް  ނަަމވެސް،  ނޑ   ދަނ .  ސްވެެގންނޭ 

އަދި ބަޖެޓ ަގިއ ؟ ކޮބައިތޯކ ރައްވާ ކަމަކ   ބަދޭ. އެކަން ައވަސްކ ރަން މިނިސްޓްރ ން އެތްކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަ 

ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ފޮއްދޫައކ     ކޯޓ  އަޅ އްވަމ ން ެގންދަވާތ  އެބަ ފެނޭ. ރަށްރަށ ަގއި ވޮލ އްބައެ   ،ނަމަވެސް  ނެތް

ނަމަވެސް. އެހެންވ މާ، ފޮއްދޫ ކައ ންސިލ ން    ކ ޅޭ ރައްޔިތ ންތަކެއް އ ޅޭ ރަށެްއ އާބާދ  ކ ޑަވެސް ވަރަށް ިގނައިން ވޮލ 

ކ ރިއަށްވަސް  ވެ މިނިސްޓްރ ން  އެކަމ ަގއި  ހ ށަހަޅާފަ.  ޕްރޮޕޯސަލެއް  ކޮބައިތޯަގަވޑައި ނ   ޮގތަކ   ވިސްނަވާ  ؟ ންނަވަން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފްމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  

ޚާއްޞަކޮށް  ހަމަ  އަދި    ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވެލިދޫ ރައްޔިތ ން  ، . ހަމަ އެއް ކަމަކަށްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ލެއްަގއި މަސަްއކަތެއް  ހާ  އެްއެވސްދޫ ދަނޑ  މިހާ ލަސްެވެގންދާތ . ހަމަ  ލިވެ  ،މާފަށް އެދެންހަމަ  ންެގ ކިބައިން  ނ ވާޒ 

ކި ޮގތްޮގތ ން މަސައްކަތްތަކެްއ  އެޑ މެން ވެސް  ނފަހަރ  އަޅ ަގ  ނ ކޮށް އެއްލައިލާފައި އޮންނަ އ ސޫލަކ ން ނޫން. ވަރަށް ިގނަ

އައ . އިްއޔެ ވެސް ކޮންމެ   މިއަދ  މި  ކޮށްެގން ެގ  ތަނ   އެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހ ރި އަޅ ަގނޑަށް  ވެ ހިސާބަށް 

 މިހާރ  އެ ދާ ބައި ނިމ ނ މާ   ،މ ދ ކ ރަނ ންރކޮށް ހަދާފަ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  އ އަސައްކަތްތަކ ެގ ފޮޓޯތަްއ ވެސް ޝެމަ

ަގިއ  ލެްއަގއި ބަޖެޓ ހާދެން އެއްވެސް  .   ކަމަށްނެހަވާލ ކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެ މަސައްކަތް ފަށާ  ށްއެޅ މަދެން ޓަރފް

އް ޮގތަށް  ޕ .ެއސް.އައި.ޕ  ޕްރޮޖެކްޓެ   ،ކ ރަން. އެއ  އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  ތި ވިދާޅ ވަނ ނ ހިމެނޭ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ 

ކަހަލަ   ތެރެއިން  މަރާމާތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދަނ   އެ  އެބައި  ފެންނާތ ހެން.  ބައެއް މަސައްކަތް  ނ ހ ންނަ  ހިމެނިފައި 

އޮތް. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ެއއަށް ހަމަ ރަނަގޅ     ބަޮގތަކަށް. ދެން ފޮއްދޫެގ ޕްރޮޕޯސަލް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައި އެ

  ޮގތެއް ހަދައިދެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް. މަޑ އްވަރ ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަޑ އްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް

ރައ ސް.   ަވޒ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަޒ ރ .  އަޅ ަގނޑަށް   ؛މަރ ޙަބާ  ދިޔައިރ ަގިއ  މ ދޫައށް  ތެރޭަގއި  މަހ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ  

ނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް  މ ދޫ ބޯޅަދަނޑ ެގ މަސަްއކަތް ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ފެށިފައި ހ ރ . ެއހެން  ، ފާހަަގކ ރެވ ނ 

؟ ކަމަށް. ދެން މިހާރ  އެކަން ކިހިނެއްތޯ ކ ރިއަށްދަނ   ފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ރ  އެ ދަނޑ  ހ ޅަނަގށް ޖައްސަން ފެށިފައި ހ ރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ތަންކޮޅެއް މަސަްއކަތް ލަސްކޮށް އ ޅޭތ  ޭއެގ ޖަވާބެއް ލިބިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . އްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް
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ިއއްޒަތްތެރި   ފަދައިންޝ ކ ރިއްޔާ  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ލަސްވ ާމ    ،މެންބަރ .  މަްއސަލަ  ދަނޑ ެގ  ވެސް  މ ދޫަގިއ 

ގ ޅިެގން ބަެއއް ޒ ވާނ ންެގ ހިތްހަމަނ ޖެހ ން ފާޅ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ވަނ  މިރ ސްަގސް ެވސް އިންދާފަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ 

ެއއްވެސް ޙާލެްއަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރ ން   ،ންނ ލަން ބޭ އަދ  ވެސް ދަންނަވާޒ ވާނ ންނަށް ވެސް ހަމަ މި  ެގމ ދޫ

ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިންތިހާއަށް  ހަމަ    ހިސާބަށް މި ދަނ .   ކަމެއް ނ ކޮށް ލަސްެވެގނެއް ނޫނޭ މި

ންެވެގން މ ދޫ ހެއިނޭގތޯ. އެ ނ ނިންމެަގއި ހ ރިހާ ކަމެއް ޮގސް ނ މ ެގ ސަބަބ ން އެންމެ ބޭނ ންވާ ސްޕ ޑ  ޔ ދިިގނެެވެގން

  ައޅާފައި   ރަސްމ ކޮށްތ ަގއި  ލާއިނިގރޭސިވި   ،ން  ވެލިދޫ ދަނޑ  ވެސް. ައޅ ަގނޑ  އިްއޔެަގއި ބަލައިލިމަހަ  ،ދަނޑ  ވެސް

ރާއްޖޭަގއި ހ ރި އަދަދ  ނިސްބަތ ން ކިތައް    ،އަދަދާއި   ރަސްމ ކޮށް ހ ރި ދަނޑ ެގފ ޓ ބޯޅަކ ޅެން   ؛ހ ރި ޓާފ ެގ އަދަދާ

  އެއް ލައްކަ އެާގރަ ހާސް ސަތޭކަ ކޮންމެވެސް ދަނޑެއް. އެއ     ހަ  ހ ރ އިނިގރޭސިވިލާތ ަގއި ައޅާފައި   ؟މ ހ ންނަށްތޯ

މިހާރ     ވ  ތިން އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ތިރ ސް ދަނޑ  ނިންމ މާ  ޅ ަގނޑ މެން މިރާްއޖޭަގއި އަ  މ ހަކަށް ދަނޑެއް. މިހާރ 

ެއބަ  11000ރާއްޖޭެގ   ދަނޑެއް  ވެސް  މިހާރ   ނިމ ނ މާއޮތް  މ ހ ންނަށް  މަސައްކަތް  ކ ރާ  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން   . 

ޮގތ ން. އެހެންވ މާ،    ސް އޮތްކ ރެްއިވއްޔާ ހަތަރ  ހާހެްއހާ މ ހ ންނަށް ރާއްޖޭަގއި ދަނޑެއް. އެއ  ރާއްޖެ ބެހިފައި ވެ އިރާދަ

ކ ރިއަށްދާތ  އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަމޭ. ހިތްހަމަޖެހެއޭ. ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި   ،އެވަރަށް މަސަްއކަތްކ ރެވޭތ 

އި  ބޮޑަށް ނިމިފަށް ވަރަތްދ ފަ. މި ދަނޑ ެގ މަސައްކަ  ވިދާޅ ވި ކަންތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ވާނ  ލިޔ މ ން ޖަވާބެއް

ޚަރަދެއް  އަނެއްކާ ވެސް މޫވްކޮށްލާ ވާހަކަ އައ . އެހެންވ މާ، އެއަށް އަނެއްކާ ދަނޑ     އޮްއވާ ބޮޑ   ވަރަށް  ވެސް ހަމަ 

ށްެގންދަން. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ޅެ ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަ  އަޅ ަގނޑ  ވާނ  އިތ ރަށް އެ ދަނޑާ   ،ހިނާގނެތ 

މެންބަރ ން އިއްޒަތްތެރި  އެއްބާރ ލ ން އެދެނ   އެ  ވެސް  ފަރާތ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ކައ ންސިލާއި  އަދި  ވެސް  ފަރާތ ން  ެގ 

 މިނިސްޓްރ އަށް ދ ެގން ޮގސް ވ ހާވެސް އަވަހަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމާލ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްރާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހަމަ ވަރަށް   އެހާ ބައިަވރ  ޓާފް ދަނޑ  ހ ންނަކަން ތިއ . އަޅ ަގނޑ   އިވިލާތ ަގިއނިގރޭސި  ،ވަރަށް ބޮޑ  ހައިރާންކަމެއް

 . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް.އަޅައިނ ަގނޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފް

އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.   މަރަދޫ ދަނޑ ެގ    މިއަދ ،ޮގތ ން ސ ވާލ ކޮށްލަނ   ހޭބެ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދަނޑަކާޝ ކ ރިއްޔާ 

 ؟ގޮއްސިތޯ  ކ ރިއަށް ހިސާބަކަށްއެ މަސަްއކަތް ކިހާ؟ އޮތ  ކިހާހިސާބެްއަގއިތޯ ންޓާފ އެޅ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް

ގ ޅިެގން    ލާމަރ ކަޒ  ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލާހަމަ    ،މެންބަރ . އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

އަތޮޅ  މަރަދޫެގ    ހަވާލ ކޮށްެގން. ެއޮގތ ން ައއްޑޫ  ކާއަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައް މި އަންނަނ  ކައ ންސިލ ތަ

ސިލ ން  . ކައ ންހަވާލ ކ ރ   ވެސް ދަނޑ ެގ ޓާފް މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލާ  ވެސް އަދި އެހެންމެ ހިތަދޫގެ 

ބ ނަންޏާ ؛ފ ރަތަމަ ޙަޤ ޤަތަށް  ހަމަ  ހ ވަނ   އަޅ ަގނޑަށް  ޒަމާންވެއްޖެ.    ،މިހާރ   ޮގސް   އެންމެވަރަށް  ފ ރަތަމަ 

 ޕަލް ެވސްމްލިބެންޖެހޭ ޮގތަށް ޑޮކިއ މަންޓްސްތަްއ ވެސް އަދި ސާ ؛ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ އިރ  އެންމެ  ކޮށްެގންލާންއިޢ 

ނ ލިބ މ ެގމްސާ ؛ލިބިނ  ހ ވަނ   އަޅ ަގނޑަށް  އިޢ ލާންޕަލް  އަލ ން  ސަބަބ ން  ިއއްޔެ    އަދި  އޮތ .  ައންާގފައި  ކ ރަން 

ހަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  އެކ ަގއި މިހާރ  ލިބިފަ. އެހެންވ މާ، ހަމަ ވ  އެންމެ އަވަ  ޕަލާމްސާވަނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަލ ން  

  ހ އްދަދޭނަން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ެގންދަން  ސައްކަތް ކ ރިއަށްއެ މަ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  މައްސަލަެއއް ނެތްއޭަގއި  ބަލާފައި  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .هللا ަވޒ ރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

Very good morning, very young Youth Minister, congratulations. I have, Speaker, 

Excellency Speaker; I would like to ask how good are sports activities, the investment 

corresponding, is there any way that we can make money out of sports? like ever where 

does? In Kaashidhoo Excellency Minister, I would like to highlight that is going with 

highest level of sports facilities can be manage any possible scenario in quickly that you 

are Excellency, able to complete the projects on going my constancy Kaashidhoo, which 

is neighboring to Male. Exultancy, the sports makes billions of dollars have you ever 

thought with…. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2220 ފެބ ރ ވަރ   28ޖަލްސާ                                     ވަނަ   11ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

9 

 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ަގޑި ހަމަވ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަންޖެހޭނެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ންތައްތަކ ަގއި މި ދެ ބަސް ބޭނ ންކ ރ މަށް ާގނޫނ  ޖާަގދޭ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ .އޮފިޝަލް ކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް

އިނޭގތޯ.    އިހަވާލ ކ ރެވިފަ   ފް މިހާރ  ވަނ  ެގނައ މަށް ބަޔަކާ ޓާމެންބަރ . އެއް ކަަމކަށް ކާށިދޫެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

އިއްޒަތްތެރި   ެވސް އަވަހަށް ނިމޭނެ  ށިދޫެގ މަސައްކަތްދެން ކާ  ،އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމ ދ ކ ރަނ  ކަމަށް. ދެން 

   ބޮޑަށް ށްވަރަ  ވިޔަފާރިާއއި ހ ރިހާ ކަމަކާ  ިއ،ވެސް ވަރަށް ދ ރ  ިވސްނ ންފ ޅެްއ ެގންގ ޅ ްއވަ  މެންބަރަކ  ވެސް އަބަދ 

ން ހަމަަގއިމ  ވެސް ހަމަ އިކ ޅިވަރަކ  އެ  ،ެގން މަސައްކަތްކ ރަްއވާ ބޭފ ޅެއް. އެހެންވ ާމ، ތި ވިދާޅ ވިހެންވެސް ގ ޅ ްއަވއި

ބޮޑަށް ފެތ ރިފައި އޮތް ކަެމއް.    ޕޯޓްސް ޓޫރިޒަްމއަކ  މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވަރަށްސް ؛ވަރަށް ބޮޑ  ގ ޅ ެމްއ އޮންނަ  ވިޔަފާރިއާ 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރ    ،އެ މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ޒިންާމއެއް އޮތް ފަރާތަކ   ،އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

ތި   ،ވާނަމަ  ކަމަށްގ ޅިެގން މަސްއކަތްކޮށްފި    އެކ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ވ ޒާރާއާވ މާ  .ކަމަށް

. ބަިއވަރ  ެއކަހަލަ ހަމަ ހ ށަހެޅ ންތައް ެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވޭނެވިދާޅ ވި ކަހަލަ ހަމަ ކަންކަމ ަގއި ކ ރިއަށްދެ 

ކ ޅިވަރ ކ ޅ ންތެރިން   ،މަށް ަގބޫލ ކޮށްެގންކަ  ވެސް އާދޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވ ާމ، ކ ޅިވަރަކ  އޭެގން ލާރި މޭކްކ ރެވޭނެ ކަެމއް

ހަމަ ކ ރެިވެގންދާނެ.   ތެރެއިންއެކަހަލަ އެތަްއ ބައިވަރ  ކަންތައްތަކެއް މ ެގ  ،ޝްތިހާރ ކ ރ ން ކަހަލަބޭނ ންކޮށްެގން ރާއްޖެ އި

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ެއވޯޑްސްއަކ  ވެސް ހަމަ ޭއެގ    ،އަށް މި ތަްއޔާރ ވާ  17އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި އަންނަ މަހ   

މަގ ފަހިެވެގންދާނެ ޮގތަށް ރޭވިެގންދާ އިވެންޓެއް. އެހެންވ މާ،    މަށްޔ ދި ރާއްޖެ ވަރަށް އިޝްތިހާރ ވެެގން  ހަމަ  ސަބަބ ން

ކ ރަން   ގ ޅިެގން އެކަން ގ ޅޭ އިދާރާތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ތި ވިދާޅ ވި ކަންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  އެއްބަސްވަން. އަދި ކަމާ

ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ލިބިެގންދާނެ.    ހަމަ ކ ޅިވަރ ން ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވ މަށް ހަމަ  ،އ ޅެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ     ،ވަޒ ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  މަށް. ަގމ  ދާއިރާެގސާވި

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން މްސާަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ވި
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ރައ ސް.   އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއްމަރ ޙަބާ  ތިން  އަޅ ަގނޑ   ސާފ ކޮށްލަން    އާދެ! 

ލ.ބޭނ ން އެބަ.  އެއ     ވޭ  ޕްރޮޖެކްޓެއް.  ތިން  އެބަޭވ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި  ދާއިރާއަށް  ފ ޓްސަަގމ   އަވަށ ެގ  ލް މަތިމަރަދޫ 

ޭއެގ އަދި  ކޮންޕްލެކްސެދަނޑާއި  ސްޕޯޓްސް  އިންޑޯ  ބަޖެޓ އިތ ރަށް  ވަނ   ެވސް  މ ެގއް  އިތ ރ ން  ކ ރެވިފަ. 

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ޖެހ މ ެގ ކަންކަން. މި ތިން ކަންތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިދާނެތޯއަްމެގ ލައިޓ ކ ރެވިފަިއވަނ  ޒޯނ  ސްޓޭޑިއިޢ ލާން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް

ނޑ  ކަންތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  ފ ޓްސަލް ދަ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އާދެ!  

ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން  .ިއނޭގތޯ ހަށް އިޢ ލާންކ ރާނަންކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލ ތައް ެގނެއްސަ، ވ ހާވެސް އަވަސްޕެ

ޔަގ ންވ  އެ  ކޮށްދޭނަން.  ެއކަން  އަވަހަށް  އިންހާވެސް  ކަމަކަށް،  ދެވަނަ  ދެން.  ކޮމެޕްކަން  ސްޕޯޓްސް  ކްސްެގ ލެޑޯރ 

މިހާރ    ފޮނ ވިފަ  ވާނ ،މަސައްކަތް  ބޯޑަށް  އިވެލ އޭޝަން  ޓެންޑަރ  މިހާރ   މަސައްކަތް  ލައިޓ ެގ  އޭގެއިތ ރަށް  ދެން   .

ހަމަ އިވެލ އޭޝަން  ؛ ލަސްނ ވެ  ކަތް ވެސް ދެން މާސައްމަ  ލ ކ ރެވެނ ، އެޑަށް ަގބޫސްޓޭޖ ަގއި. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނ

ސް ޓިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ހިސާބ ން ދެން އެޯވޑ ކ ރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސްއެްއ ދިނ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމާފައި ޕްރޮޖެކްޓް

ލައިޓ ެގ މަސައްކަތް އަދި ޓާފްެގ    ވަހަށްއަ ސޮއިކ ރާނަން އިނޭގތޯ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ ވ ހާވެސް  

ަގއި އެ އޮތ  މެންނަށް ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ. ދެން ޓެންޑަރ ބޯޑ ، ފ ޓ ސަލް ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ އްކަތްމަސަ

 ޕްލެކްސްެގ މަސަްއކަތް. ޝ ކ ރިއްޔާ. ޑޯރ ސްޕޯޓްސް ކޮމްއިން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން ޤާސިމް.ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދޫޔޮކެަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން ޤާސިމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ކެޔޮދޫ

ދަނޑެްއަގއި ޓާފް އެޅ މަށް ހަވާލ ކޮށްފައި އޮތ .    13ަގއި    2020ޕްޓެންބަރ   ސެ  28ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ށްފަިއ  ދަނޑ  ހަވާލ ކޮ  13މި  ؛ ވަޒ ރ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫެގ ދަނޑ  ވެސް ހިމެނޭ.  ރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ  މ ެގތެ

ައޅަިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ ދަނޑ  ޓާފް؟ އެންމެ ކ ންފ ންޏަކާ. މ ެގތެރެއިން ކިތައް ދަނޑ  ނިމިއްޖެތޯވަނ ،  
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މެޓ ރި؟ ނިމޭނ  ކޮން އިރަކ ންތޯ ބޭނ ންވާ  މިހާރ  އަހަރެއް ވެއްޖެ.  ޓާފްއަޅަން  ހ ންނަތާ  ކެޔޮދޫަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަލް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް

ދަނޑަކ  ޭއެގތެރެއިން ދިގ ލަިއެގންޮގއްސަ އޮތް ެއްއ  ކެޔޮދޫެގ  ތި ވިދާޅ ވިހެން    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދެ!  

ެއއ  ައޅ ަގނޑަށް  ތް.  އޮބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް އެބަށް ވ ރެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަބޮޑ ވ ން ހަމަ  ތި ކަން  .އިނޭގތޯ  ދަނޑ 

ކެޔޮދޫ ކަހަލަ ޚާއްޞަކޮށް    ، ން ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބ ނ މަ، އެ ތަނ ަގއި ކ ޅެތ މައޮފައި ނ ނިމި  ފަށާ އެނޭގ އެ ދަނޑ  ހަދަން  

ދިމާވާނެކަން. އެކަަމކ  ހަމަ ކޮވިޑާ އެކ ަގއި ދިމާވި ތާށިތަކ ން އް  ކެޑެތި ދަތިތަން ވަރަށް ބޮރަށެއްެގ ޒ ވާނ ންނަށް އެކަމ 

ތިވި ދެންމެ  ދަނ .  މި  ނެއްޓެމ ން  އެ  އަދިވެސް  ނ ފެށި  13ދާޅ ވިހެން  މަސައްކަތް  ބާކ   މިހާރ   ތެރެއިން  ، ދަނޑ ެގ 

މަސައް ނިންނޫންނަމަ  އޮތ   މަ ކަތް  ރެކްޓިފިކޭޝަނެ  5އިނ ލެވި  ެއހެންވ މާ،  އަލ ން ރަށެއް.  އެކ ަގއި  ބޭނ ންވާތ އާ  އް 

އިވެލ އޭޝަން  މިހާރ   ށްެގންއިޢ ލާންކޮ އެހެ  ބިޑ   ަވނ .  މަސައްމަރ ޙަލާަގއި  އެ  އެހެންވ މާ،  ނިމޭ ންވ މާ،  ފެށި  ކަތް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަރާތ ން ޔަގ ންކޮށްދޭނަން. އަދި  ދަކ ރެއްިވއްޔާ  ރާއިން  ކަޓާފްއަޅަން ފެށޭނެދަކ ރެްއިވއްޔާ  ރާަގޑިއަށް އި

މާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ތި ރަށ ަގިއ. އެހެންވ   ެގ މަސަްއކަތް ނ ނިމެނ ސް ވޮލ ކޯޓ ެގ މަސައްކަތް ެވސް ނެތް ކ ރެޭވކަށްއެ ދަނޑ  

   ނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.ހަމަ އެކަމަށް އިތ ރ  އިސްކަެމއް، ސަމާލ ކަމެއް ދ ެގން ކ ރިއަށް ެގންޮގސްދޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަލ  ރިޟާ. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މިލަންދޫަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލ  ރިޟާދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫމިލަން

ންެގ  ލަން ބޭނ ންވަނ ، މިލަންދޫ ދަނޑ ެގ ރޮސްޓްރަާމއި ލައިޓިއަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

ފ ވަކ    ކިހާތާކ ތޯއާއި، ކަތް ފެށޭނ މަސައް ޢަމަލ ކިހާތާކ ތޯއާއި، އަދި ވޮލ ކޯޓ ެގ  ކަތް ފެށޭނ މަސައް މަސައްކަތް، ޢަމަލ 

އައ ޓްޑޯ  ނަރ ދޫެގ ޕާކާއި    ތޯާއއި،ހިސާބެއްގައިކިހާއަދި ައއ ޓްޑޯ ޖިމް    ތޯއާިއ،ހިސާބެއްގައިކިހާދަނޑ ަގއި ޓާފްައޅަން ފެށޭނ   

 ދެން. ެއކަން ސާފ ކޮށްލަދެއްވ ން އެ؟ ތޯހިސާބެއްގައިކިހާޖިމް 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް

  އައ ޓްޑޯދެން    .އި އިނޭގތޯޢ ލާންކ ރެވިފަ ންދޫ ޕާކ  މިހާރ  އޮތ  އި. ށ، މިލަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އާދެ!  

މިލަންދޫ ވެލ ޭއޝަން މަރ ޙަލާގައި،  ެގ މަސައްކަތް އި ދަނޑ ެގ ރޮސްޓްރަމ ބޯޅަފ ޓ މިލަންދޫ  ،  އިޢ ލާންކ ރެވިފައިޖިމް ވެސް  

އި ޓިންގ  ލައި  ދަނޑ ެގބޯޅަފ ޓ  މަރ ޙަލާަގިއ،މަސައްކަތް  ފޭދޫ    ވެލ އޭޝަން  މަސައްކަތް   ޓާފް  ދަނޑ ބޯޅަފ ޓ ށ. 

މަރ ޙަލާަގިއ، އި ވޮލ ކޯޓ   ވެލ އޭޝަން  ދެން  އިޢ ލާންކ ރެިވފައި،  ޓާފް  ވޮލ ކޯ؛ ފ ވައް  މަސަްއކަތް  ޓ މިލަންދޫ  ެގ 

 ރެވިފައިވަނ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ހަވާލ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޝ ކ ރ    ށްަވޒ ރަިއއްޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ ،؛ ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ     މިހާރ  މިއަޅ ަގނޑ ަވޒ ރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ދޫބިލެތް  ން.ތައްޔާރ ެވވަޑައިެގން އިންނެިވކަމ   ވަޒ ރ އިްއޒަތްތެރި    މިދެންނެވ ، އިތ ރ  ސ ވާލަށް 

 އަޙްމަދ  ޙަލ މް. މެންބަރ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަލ މްދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫބިލެތް

ސާފ ކޮށްލަންޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލަކ ،  ެއއް  ސ ވާލެއް.  ދެ  ެއބައޮތް  އަޅ ަގނޑ ެގ  އޮތ   .  އިންޑޯރ  ފ އަލ ެގ  ބޭނ ން،   

ޠާރިޤަށް ކިތައް ދަނޑ  އަޅަން ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިތޯާއއި، ދެން ދެވަނަ ސ ވާލަކ ، މަހިބަދޫ އްގަ ކިހާހިސާބެ

ރަށް ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ މެންނާ ވާދަވެރި ފަރާތެއް.  ވަޤަކ ،  އެއ  ޠާރި ؟ ިއވޭތޯއާިއ، އެ ދަނޑ ތައް ނިންމަމ ންދޭތޯދެއްވާފަ

ފަހަރެްއަގިއ  އެހެންވ  ދިގ ދަންމަ  ަގއިރ  އިއަންނަ  2023މާ،  ނ ނިންމާ  ދަނޑ ތައް  އަޅ ަގއި ެއ  ކަމަށް  ޑަށް  ނފާނެ 

އެއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ؟ ކަށް ދޭތޯދަނޑ ތަކ ެގ މަސައްކަތް އެކަށ ެގންވާ ޮގތަ   ށް ދ ފައި ހ ރިންފ ންޏަޠާރިޤްެގ ކ ؛ ލަފާކ ރެވޭތ ވެ 

ނޑ މެންނަށް ވޯޓ  މަދ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ަގއި އަޅ ަގ2023އ ފެދޭ. ެއއ   ކަމާއި ޝައްކ  ތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރ ެވރިހި

އް ހަދާފައި ތައިލާފައި ެވސް ޮއވެދާނެ. އަދި ވަރަށް ދެރަވަރ ކޮށް އެ ދަނޑ ަގސްތ ަގއި ހ އްޓަ   ސަްއކަތްތަކ ެގ މަދަނޑ 

ހ  ސަރ ކާރަށް  ވެސް  އެހެޚަރަ  ސްތ ަގއިަގރެދާނެ  ބޮޑ ކ ރަން.  މެންބަރަމަހިބަދޫ  ންވ މާ،  ދ   ިއއްޒަތްތެރި  ށް ދާއިރާެގ 

 ދެއްވާފަިއވަނ  ކިތައް ދަނޑ ތޯއާިއ، އަދި މިހާތަނަށް...
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮިމއ ނިޓ  އެމްޕަަވރމަންޓް އަޙްމަދ  މަޚްލޫފް

ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ެއކި ފަހަރ  ؛ އްކަތް ެގ މަސަ ، ފ އަލ  އިންޑޯށްއެއް ކަމަކަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އާދެ!  

ހ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާ ކަމަށް. ދެން  ްއވ މަ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ާވނެ، މިހާރ  ކ ރެ ގ ޅ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ މަތ ން  

މި ހަފ ތާަގއި ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ދެއްތޯ މި ަގބޫލ ކ ރެވެނ . އެހެންވ މާ، ކ ރެހ ން ؛ ބޫލ ކ ރެވެނ  މި ފެށޭއަޅ ަގނޑަށް ަގ

ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ލިބޭހާ އަވަހަކަށް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިނިސްޓްރ ން އިޢ ލާންކޮށްދޭނަން. ދެން، ދެންމެ ތި ވިދާޅ ވި،  

ން ސ ދާ ޠާރިޤްެގ ނަންމައްޗަކ  ނޫން، ެއއް  ނޑ ެމންނަށް އެނިގެގ ޠާރިޤްެގ މައްސަލަިއަގިއ، އަޅ ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދެން އެއް ފަހަރަކ  ައޅ ަގނޑ    .އިނޭގތޯ  ކަމަކަށް އޮންނަނ . ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް އެނޭގ ގ ޅ މެއް އޮންނަކަން

ދަނޑެއްެގ މަސަްއކަތް  ަވނ ދެ  އިން އަޅ ަގނޑަށް ހ  ދަނޑެއް. އޭެގތެރެ   13ން ޓެންޑަރ ބޯޑ ން އެޯވޑ ކ ރި  ހަނދާންވާ ޮގތ 

ދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ނ ނިމި.   3ތެރެއިން  ކަމަށް. އޭެގ  ޓެންޑަރ ބޯޑ ން އެވޯޑ ކ ރި  ދަނޑ   9ން!  އާ؟ ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ

" ކ ންފ ނ ެގ ވާހަކަ  ތިވިދާޅ ވަނ  "މައިނާ  އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ ؛ އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ ޓްރ ެގ ތެރެއިން  ސްއިތ ރަށް މިނިއޭގެ 

ކ ެގ.  ނންނޭކަ ވެސް  އެ  ފާހަަގެއއްނ ކ ރެޭވ،  ދަނޑ ވަރ     5ންފ ންޏަށް  ވެސް  ަގއިމ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  ދ ފަ. 

. ދެން ހަމަ ަވކި ކ ންފ ންޏެއް ކިޔާނެ ކަމެްއ ނެތް،  ، އެކަހަލަ ކަމެއްަގސްތ ަގއި ލަސްކޮށް، ސަރ ކާރަށް އ ނދަޫގކޮށް

، އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ރާ މަސަްއކަތެްއ  މައިނާ ވިޔަސް  .އެމް.ކޯ ވިޔަސް، ައދި، ވ ޔަސްރަކްޝަން ވި އަމިން ކޮންސްޓް

ސްޓޭންޑަ ކ ރަންޖެހޭ  ބަލާފައި  އެ  މިނިސްޓްރ ން  ފަރާތ ޑަށް  މިނިސްޓްރ ެގ  ކ ރ މަ  މަސައްކަތެްއ  މަސައްކަތް  އެ  ން 

ަގނެ އެ  ބަލައިނ  އަދިވެސް މެން ދަނޑ  ވެސް ައޅ ަގނޑ  ެގތިމަރަފ ށ  ރ  ވެސް މިސާލަކަށްހާ މި .އިނޭގތޯ ބަލއިަގންނާނ 

އެހެންވ ާމ،    ބްރަޝްކޮށް ނިންމައިނ ލާ އޮތ މަ.އް އެ ތަޅަށް  ނަގެއއް ސަބަބަކ ، އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ވަރަށް ރައޮންނަ  

ކ ރަންޖެހޭ  އެ ރަނަގޅަށްމަޮގތަށް  ދެން   ސައްކަތެއް  ބަލައިނ ަގންނާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނ   ކޮށްނިމ ނ މަ  ހަމަ 

  އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ވަކި ބަޔަކަށް ނ ދޭން ނޫނ  ދޭން،އިރ ަގިއ  ރާ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިސްޓްރ ގައި

ހ އެޮގތަ  އަޅ ަގނޑަށް  އެހެންވ މާ،  ދާނ .  ނޫން  ލިބ މ ގެ ކަށް  ދަނޑ ތައް  ިގނައިން  އެހާ  މައިނާއަށް  ފ ރ ޞަތ  ވަނ    

އަިމއްލަ އި  ގަ އްޖޭެގ ބަެއއް ސަރަޙައްދ ތަކ ރާމެން ވެރިކަމަށް ައއ މ ެގ ކ ރިން ވެސް  ފަހިވެެގންޮގސްެގން އ ޅެނ ، ައޅ ަގނޑ 

އަށް  ބާހ ރ މަ، އެ މ ހ ންެގ ތަޖ ރިހ ރި ބައެއް ދަނޑ ތަކ ެގ މަސައްކަތް ކޮށްފައި    ފައިޮގތ ން، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން އަޅާ

ކ  ައޅ ަގނޑ މެން ވެސް މިހާރ  ދަނޑ ތައް އެޮގތަށް އެއްފަރާތަކަށް ދާލެްއ  އެކަމަ  .ޙަޤ ޤަތ ގައި  ބޭ މާކްސްެގ ތެރެއިންއެ ލި
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ދަނ   ިގނަ މި  މިހާރ   މަގ ފަހިކ ރެވޭތޯ  ެއކަން  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ފ ރ ޞަތ   އެ  ކ ންފ ނިތަކަށް  ިގނަ  ވ ހާވެސް  ެވެގން، 

 . ޝ ކ ރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް  މަޝްވަރާކ ރަމ ން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މައިނާޔާ  ށް ދަނޑ ތަކާއިދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަ ދޫބިލެތް ށް ޔަގ ން،އަޅ ަގނޑަވަޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

ރާސްޓަރަކްޗަރ ވަޒ ރެއް ނޫން  ، އިންފްންނަށް ދަންނަވާލަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ައޅ ަގނޑ     ހަގަވާނެކަން.ހ ރި ގ ޅ ން ފާ

ލަްއވަނ ، ޮއޅ ންފިލ ވަން  ބޭނ ންވެއަްއސަވަން  ތިބޭފ ޅ ން    ޅެއް!ފ ަގޅ  ވާހަކައިނޭގތޯ ވަޑައިެގން އިންނެވ . ތެދ ފ ޅެއް! ރަނ

ެއބަ އޮވޭ އިނޭގތޯ. ެއއ  މ ެގ ނޑ ތައް އެޅ ން. ކ ޅިވަރ ކ ޅ ން  ނ ވަތަ ދަރާސްޓަރަކްޗަރ  އިންފް  ނ އެދިަވޑަިއަގންންނަވަ

އި ށާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  ނ ކ ޅ ދ އްފ ށ  ދެކ   ޞަތ  އަރ ާވނަން،އަސްލ  މަސައްކަތަކ . ކ ޅ ން. އަޅ ަގނޑ  ދެ ފ ރ 

މެދ ފ ވައް މެންބަރަ  މ ލަކ   ިއއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހ   ށްދާއިރާެގ  އެހެންވ މާ،  ަވޒ ރ  އިްއޒަތްތެރި  .  ހަމަވާނެ.  ަވގ ތ   ެގ 

ކ ޅ ދ އްފ ށ     ޑަށް އެދެން.ންގެވ ން ވަރަށް ބޮޒ ރ  ނެވަިއއްޒަތްތެރި  އްފަހަރާ  ންެގ ސ ވާލ  އެ މެންބަރ ދެ  އިްއޒަތްތެރި  

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނ ދެކ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ  މ ޙައްމަދ ޖަމްޝ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކ ޅ ދ އްފ ށ  ދެކ ނ 

ެގ ކ ޅިވަރ  ތަރައްޤ ކ ރ މަށް ޓަކައި ތިޔަ  ދިވެހިރާއްޖޭަވޒ ރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ރައ ސް، މަރ ޙަބާ  ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ  ވ ޒާރާއިން ކ ރަްއވާ މަސަްއކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  

. މި މައްސަލަ ހައްލ ކ ރ މަށް ވަޒ ރ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކ   ދާއިރާއިން އެކަހެރިކ ރެވިފަ  ކ ޅިވަރ ެގވަނ     ލަބ  ބޯޅަ ދެ ކ ބޮޑ  ފ ޓ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ެގ އެންމެ ފަހ ެގ މަޢ ލޫމާތަކ  ކޮބައިތޯޓިކް ޓްރެކ ސިޓ ެގ ސިންތެ އަދި ކ ޅ ދ އްފ ށ ؟ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަރ ވާނަން.  ރަށް ފ ރ ޞަތ ބަންމެއިްއޒަތްތެރި ފ ަވއްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ   އަޅ ަގނޑ 

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދ ދ  ބަރ ންފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެ

މަރ  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލަކ ޙަޝ ކ ރިއްޔާ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ވަޒ ރ .  ފ ަވއްމ ލަކ ަގ  ،ބާ    އި ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވޭ 

ެއއ  ފ ަވއްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާަގއި އޮންނަ ސްޓޭޑިއަމް. ސްޓޭޑިއަމް  ؛ސްޓޭޑިއަެމއް ެއޅ މަށް. ފ ަވްއމ ލަކ  ސްޓޭޑިއަމް

ކިހާވަނ   އެޅ މަށް   މިހާރ   މަސައްކަތް  އޭެގ  ކ ރެިވއްޖެތޯބަޖެޓ ކ ރެވިފަ.  އިންޑޯ؟ ހިސާބަކަށް  ފ ވައްމ ލަކ ެގ   ރައދި 
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ވާހަކަސްޕޯޓް އިޢ ލާނ ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި  ކ ޑަކަމަށް  ތަންކޮޅެއް  ޖާަގ  ކޮމްޕްލެކްސްެގ  އެދެކެވެމ ންސް  މިހާރ   ދޭ.  ކަމަށް 

މިނިސްޓްރ ެގ    ، ވަނަ ސ ާވލެއްެގ ޮގތ ން  3ދެން  ؟ އެއަށް ެގނައި ބަދަލަކ  ކޮބައިތޯ؟ މިނިސްޓަރ ެގ ވިސްނ ންފ ޅަކ  ކޮބައިތޯ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ޓަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކ  ކޮބައިތޯމަންރއެންޕަވަ  ތެރެއިން މިހާރ  ޔޫތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ވޭ.އެބަ   ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސ ވާލ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓ  އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ފ ރަތަމަ ެއންމެ  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި  އަދި ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި    ކ ޅ ދ އްފ ށ    ،އާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ 

 ވަކި ހަމަ ެއކްސްކޯެއްއ  ތަކަކ ލަބ މިހާރ  ކ ؛ ތަކ ެގ މައްސަލަިއަގއި ލަބ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެްއވި ކ 

ންޓަށް ވެސް   ވިކްޓަރ އަށް ވެސް އަދި ނިއ ރޭޑިއެރ އޮެވެގން ހިންަގމ ން ެގންދާ ިއންޑިޕެންޑެންޓ  ބޮޑ ތަކެއް އިނޭގތޯ. މިހާ

މި ދަރަނި  ދިމާވެެގން  ނޭނެގ  ވެސް  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލައެއް.  ދަރަނ ެގ  މިސާލަކަށް  ؛ އ ޅެނ  

މިލިއަން    7ބަޔަކ  ހިންިގ. ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ     ންކ ރި  ،މިލިއަން  7ދަރަނި އެބަ އ ޅޭ  ންޓ ެގ  ނިއ ރޭޑިއެ

އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ދެން ވެސް އެ ފައިސާއިން ކ ރާނ     ، ލަބާ ހަވާލ ކ ރިޔަސްމިއަދ  އެ ކ   މިލިއަން ރ ފިޔާ 7؛ ރ ފިޔާ

އެ މިއަދ   އެހެންވ ާމ،  ކޮށްދިނ މާކ އްކަެމއް.  އޮމާދަ  ކަން  ޖެހިެގން  ވެސް  މާ  ދަރަނިވެރިވ މަ  ކްލަބެއް  ރަށެއްެގ  ންނަ 

ފިލ ވަންޖެހޭނ  ދަރަނި  ނޫންތޯ  މި؟ މިނިސްޓްރ ން  ދިމާެވެގން  އަސްލ ަގއި  އެހެންވ މާ،    އެއ   މައްސަލައަކ .  އ ޅޭ 

ޓަރ އަށް އެކަނި  ިވކް ؛ެގ ކ ރިން އެހ ތެރިކަން ވެސްމ   ހަމަ  ން ހަމަ ވިކްޓަރ އަށް ވެސްއަޅ ަގނޑ މެން އެކި ފަހަރ  މަތ 

ޮގތަށް ދަރަނިން  ހަމަ އެ  ،ލަބަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ންނާނ  ފޯރ ކޮށްދ ފައިށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން އެހެން ހ ރިހާ ކ އެހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮ

 . އެކަމަކ  ކ ރ ަގިއ ބަޔަކ  ކަންތައް ކޮށްފަިއ ހ ރި ޮގތ ން ޙަޤ ޤަތ ަގއި މި ހ ރިހާދިނ މަކަމ ެގ ޔަގ ންކަން  ސަލާމަތްވެވޭނެ

  ، ޮގތަކަށް ވެސް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭށް ެއއް ކަލަބެއްެގ ދ ވަސް ޮގސްެގން މި އ ޅެނ  އިނޭގތޯ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑަކ 

ެގންޮގސް   އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ނިއ ރޭޑިއެ  7މިއަދ   ރ ފިޔާ  ދިނ މާމިލިއަން  ދަރަނިން ނިއ ރޭޑިއެ  ންޓަށް  ންޓ ން 

   ...ސަލާމަތްވާނޭ. އެ ފައިސާއިން ދެން ވެސް ކ ރަނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ޖާބިރ هللا ބަރ  ޢަބްދ ންކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ކ ރ ެގ ކަންތައް   ،އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނ  ށްކޮއްއެ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އަދަބ ވެރިކަމާ

ހެއްޔޭ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒ ރ  ތި  ނޫން  ންއްސަސްޕޯޓްސް ކަންތަކާއި ެމނޭޖްމަންޓ  ހަމަޖަ  ެގޮގސްވެެގން އާ މޮޑެލަކަށް ރާްއޖޭ

  މައްޗަށޭ ޮގތ ެގ    ވާނެނ . މަނިކ ފާނ  ގެންދަވަންމަޤާމަށް ލާފައި ތި އިނ . އެހެންޏާ ކ ރ ެގ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ތާ އިންނާ

ރަްއޔިތ ންނަށް   ،މި ކިޔާ އެްއޗަކ  ؛ މި މަޖިލ ހ ން ޕޮޒިޓިވްކޮށްނޭ ާވހަކަދައްކަވަންވ . އެއ  މިއ  ވަރަށް މ ހިންމ  ނިޒާމާ ބެހޭ

  ..ޖެހޭނެ. ވަޒ ރ ެގ ޒިންމާއެއް ސާފ ކޮށްދެްއވ މަކ .ސާފ ވާން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓ  އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަރ ެގ  ސްޓްރ އަށް އެއ  ކޮށްދެވޭ މިނި  ވަރ ެގ ބޮޑ  ދަރަންޏެއް އޮތ މައެ  އެހެންވ މާ، ؛އާދެ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ 

ެގ އެލް.އޯ.ސ ެގ އާ އިންޑި  އެއ  ؛ޓްރެކ   ޓިކ . އެ ވާހަކަ ބ ނަން އަޅ ަގނޑ  މި އ ޅެނ . ދެން ސިންތެއެއ ކ   ކަމެއް ނޫނޭ

 ތެރޭަގއި ކ ޅ ދ ްއފ ށި، ތިނަދޫ، ހިތަދޫ އަދިމިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ޕްރްޖެކްޓ ތަކެއް. އޭެގ  40ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްތައް އެބަ އެޅޭ.    ރއެބަ އެޅޭ. ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި އިންޑޯ  ރެކ ޓްޓިކް  ސިންތެ  އިފ ވައްމ ލަކ ަގ

  ، ވޮލ    ރޓ .ޓ ، އިންޑޯ  ރ، އިންޑޯބާސްކެޓ  ކޯޓ    ރދަނޑެއް އެބަ އެޅޭ. އިންޑޯ  އ އަލާފައި  އިަގލޮޅ  ދަނޑ  އެްއކޮށް ތަޅަ

ދެން  ،ނިމ ނ މަ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ  ކަންއެ ކަން  ؛ރކަހަލަ ވަރަށް ރަނަގޅ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަމި

ާގއިމ ކ ރާނެ މަރ ކަޒ ތަކެއް މާ ބަިއވަރ  ނ ހ ންނާނޭ ރާއްޖޭަގއި އިތ ރަކަށް ކ ޅިވަރ  ތަރައްޤ ކ ރަން . ެވެގންނޭ ކިޔާފައި 

އް ދ ވަހ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނ  މާދަމާ ނޫން އަނެ  ، ވަރ ެގ މަސައްކަތްތައް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާއެހެންވ މާ، އެ 

ޮއަގސްޓ ،    ،މި ކަންކަން ފައިނަލްކޮށް ނިންމާލަން. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ  ެއއްކޮށް ދެން  އަށް ޮގސް  އާ އިންޑި

އަންނާނެންސެޕްޓެ ސިފަެއއް  ޢަމަލ   ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތްތަކަށް  ިމ  ހިސާބ ަގއި  ެއއ    ބަރ   ހަމަ   ކަމަށް. 

ން މި މް ތަރައްޤ ކ ރ ޔަތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް މަސައްކަތް. ދެން ސްޓޭޑިެއއ  ޭއެގވެސް    ޓިކް ޓްރެކ ފ ވައްމ ލަކ ެގ ސިންތެ

ދެންމެ އިތ ރަށް  ތެރެއިން ދާ ޮގތަށް އިނޭގތޯ. ދެން އޭގެ މ ެގ  ޓްރެކާއި އެ ތަނަށް ެގންނަ ރޮސްޓްރަމާ  އޮތ  މި ސިންތެޓިކ 

ފާހަަގކ ރެއްވި  ހިމެނިެގން  ރ އިންޑޯ  ،ތި  ބަޖެޓ ަގިއ  މިނިސްޓްރ ެގ  ެއއ   ކޮމްޕްލެކްސް  މަސައްކަތެއް. ސްޕޯޓްސް  ދާ 

ފ ަވއްމ ލަކ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ކަންބޮޑ ވ މާ އެްއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން
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ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްެގ ތެރޭަގއި ހޭންޑްބޯލް،    ރ އިންޑޯައދި  ، އަށް ބަދަލ ކޮށްދ   400މިހާރ  ޖާގައަށް އިށ ނދެވޭ ޮގތަށް  

ކ ޅެވޭ  ބޯޅަ  ވޮލ   އަދި  ބާސްކެޓް  އަދި  ފެސިލިޓ ތަނެޓްބޯލް  ރަނަގޅ   ކޮންމެ  ؛އްވަރ ެގ  މެޗ ތައް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ްއކަތަށް ކޮމިއ ނިޓ   މިނިސްޓްރ ެގ މަސަމި   ؛މަންޓ ރދާނެ. ެއމްޕަވަވަރ ެގ ފެސިލިޓ ތަކަކަށް ހެދިެގންކ ޅިވަރެއް ވެސް ކ ޅެވޭ 

ޮގތަކ ރއެމްޕަވަ ޮއތް  މެންޑޭޓ ކ ރެވިފައި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މަސައްކަތް  އެ  ހިމަނާފައި  އްޔާތައް  ޢިޖަމ   ،މަންޓ  

ޖަމ  ޓަކައި ޢިބާރ ވެރިކ ރ ވަިއެގން  ކަމަށް  އެ  އެމްޕަަވރކ ރ ން.  މ ޖ ތަމަޢ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މެދ ވެރިކޮށް  ްއޔާތައް 

ޖަމ  ބޭއްޭވ. އްޔާތަކަޢިއަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ފޯރަމްތައް  ެއކި  ފޯރ ކޮށްދެވޭ.  އެބަ  ތަމްރ ނ ތައް  ބިލްޑިންގ  ކެޕޭސިޓި  ށް 

އިތ ރ ން ަވކިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހ ށަހަޅައިެގން  ދެވޭ. ހަމަ އޭެގއެބަ    ްގރާންޓް ޕްރޮގ ރާމ  ވަކިން ިއޢ ލާނ ކޮށްެގން ކ ރިއަށް

ބަޖެޓ  ތަންދޭ ވަރަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން އެބަ ކ ރިއަށް   ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ އެކ ަގއި މިނިސްޓްރ ެގ  ހ ށަހަޅާ ހަމަ  ވެސް  

ހިތާމަ އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންހަމަ  އެކ ަގއި    ޔާެގންދަން.  މި   ،ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހަރ   ބަެއްއ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވަނ މި ކައިރިމިހާރ  އަހަރެއް ވާން ދާން    ،ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތަކަށް ނޫން ކަން އޮންނަނ  އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް

އަދި އިްއޔެ ވެސް އަޅ ަގނޑ   ށްދިންތާ.  ކޮށް އެހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮއްޔާއަކަށް އެ ްގރާންޓ  ޕްރޮގ ރާމ  މެދ ވެރިޢިޖަމ   15

ިމއިން އެންމެ މަސައްކަތެްއ ވެސް ނިމިފައެއް ނެތް އިނޭގތޯ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ  މާދަމާ ނޫނ  މިއަދ     ،ޗެކ ކޮށްލިއިރ 

ކ ރަން  އެބަ ވެސް  ޖަމ    ، ބައްދަލ   ެއކ ޢިހ ރިހާ  އ ޅެނ ތޯއިތ ރަށް    . އްޔާތަކާ  މަްއސަލައެއް  ނޫނިްއޔާ   ،މިނިސްޓްރ ެގ 

މި ރަނަގޅ ކޮށްެގންތޯ  ކަންތަކެްއ  ކޮންކޮން  ފޯރ ކޮށްދ ެގން އިތ ރަށް  އެހ ތެރިކަން  ފަރާތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަށް 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ޢިޖަމ  ކ ރަން ކ ރެވޭނ . ހަމަ ަވރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ  ތަމަޢ  ބާރ ވެރިއްޔާތައް މެދ ވެރިކޮށް 

 ކަމ ަގިއ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ކ ރެވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބަޖެޓ  ތަންދޭވަރ ން އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ ެގ ަވގ ތ  ވަނ  ހަމަވެފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. އާދެ، ޝ ކ ރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒ ރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 . މަޖިލ ހ ގެ ރައ ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރައ ސްެގ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  މަޖިލ ހ ެގ -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ޑަމް އޮފް  ގް ކިން  ،ންވާ ޮގތ ެގ މަތ ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި   115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ެގ    -7.1

، ހ. ޤްމަރ  އަބްދ ލްރައްޒާޢ ސަފ ރ ކަމަށް އަލްފާޟިލް     ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކަނޑަައޅާބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަން
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ސަން ޞާބިރ ، ގ. ފިޔާތޮށިެގ ޙަސަފ ރ ކަމަށް އަލްފާޟިލް    އަދި ޖަޕާނަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާ  ،ހިކިފިނިފެންމާެގ

ގ ޅޭ   އެ މައްސަލައާ   އިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށްސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަ ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ރައ 

އިްއވަ މަޖިލ ހަށް  ސިޓ   ފޮނ އްާވފައިވާ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ފޮނ ވަން.  ކޮމިޓ އަށް  އަމ ންއިދާއިމ   މ  ޢާން  ދެއްވ މަށް 

 އަރިހ ން އެދެން. 

 

 މޭޒ ން އިްއެވވ ން:  އިދާރ 

ނަޝ ދަށް މ ޙައްމަދ   ރައ ސް  ރައ ސް،  މަޖިލ ހ ެގ  ސަލާމަށްފަހ    ،ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ވެދ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ޤާނޫނ އަސާސ ެގ   ޮގތ ގެ   115ޖ މްޙޫރިއްޔާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ތ(  މާއްދާެގ  އޮފް   ،ންމަތ   ވަނަ  ކިންްގޑަމް 

އަލްފާޟިލް   ފިޔާތޮށިޭގ  .ގ   ، ށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅ ްއވާފަިއ ހ ންނަވާ ސަފ ރ ށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަބެލްޖިއަމަ

އަލްފާޟިލް   ހިކިފިނިފެންމާޭގ  .ސްރ ލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ ސަފ ރ  ހ  ،އިބިރާޞާޙަސަން  

ޢަބްދ ޢ  ނިންމާފައިާވތ   ރައްޒާޤްއްމަރ   ެގނައ މަށް  ަގއި   115ޤާނޫނ އަސާސ ެގ    ،އަނބ ރާ  )ދ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅ ްއވާފަިއ  ށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަްގޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަން ކިންމަތ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ

އަދި ޖަޕާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ   ރައްޒާޤްއްމަރ  ޢަބްދ ޢ ކަމަށް އަލްފާޟިލް  ހ ންނަވާ ސަފ ރ 

 ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވ މާބޭފ ޅ ން ސަފ ރ   2މި    ،ކ ރާތ  ތ ރަން ަގސްކ ބިރ  އަްއޔަންޞާއަލްފާޟިލް ޙަސަން  މަށް  ކަސަފ ރ 

ދެއްވ ން އެދެމެެވ. އިއެ މަޖިލ ހ ން ނިންމެވި ޮގތް އަންަގވައި،  ދެއްވަ އިމެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަ

މި    މި ސިޓ އާ ވަނަވަރާއި ދިވެހި  2އެކ   ކޮޕ     ބޭފ ޅ ންެގ  އަންަގއިދޭ ކާޑ ެގ  އިރަްއޔިތެއްކަން  ތިރާމް ހ ފޮނ ވ މެވެ. 

 . ލިޙްޞާ. ޚާދިމ ކ މް، އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  2022ރ  ވަ ރ ފެބ  23،  1443ރަޖަބ   22ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެެމވެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ ރ މަށް ޚާރިޖ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓ އަށް ފޮނ އްވަން ނިންމިއްޖެ.  މި މައްސަލަ ދިރާސާމ . ޢާން ޝ ކ ރިއްޔާ އަމ ން

  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ  200ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްޙޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ެގ    -7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    -{ 7.2} 

އަްއޔަން-އެންޓި  ،ންމަތ  މެންބަރ ން  ކޮމިޝަނަށް  ޓަކައިކޮރަޕްޝަން  ފޮނ އްވާފައިާވ    ކ ރ މަށް  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

މައްސަލައާ  އެ  ނިންމ މަށް  ޮގތެްއ  ދިރާސާކޮށް  ފޮނ ވ ން.    މައްސަލަ  ކޮމިޓ އަށް  ދާއިމ   ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ ގ ޅޭ 

 މ  އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެން. ޢާން ދެއްވ މަށް އަމ ންއިފޮނ އްވާފަިއވާ ސިޓ  މަޖިލ ހަށް އިްއވަ

 

 ެވވ ން: މޭޒ ން އިއް  އިދާރ 
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ނަޝ ދަށް މ ޙައްމަދ   ރައ ސް  ރައ ސް،  މަޖިލ ހ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހ   ވެދ ން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންޓި  199ޖ މްޙޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ެގ     5ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  - ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،މެންބަރ ންެގ މަޤާމ  ހ ސްވެފަިއވާތ   5ގ ޅިެގން ެއ ކޮމިޝަންެގ    ފާ ހ ށަހެޅ އްވ މާއ މެންބަރ ން އިސްތި

ޤާނޫނ އަސާސ ެގ   ޮގތ ެގ  200ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ކޮމިޝަނަށް  -އެންޓި  ،ންމަތ   ވަނަ  ކޮރަޕްޝަން 

ވަނަ   4ެގ  (ކޮިމޝަންެގ ާގނޫނ   ކޮރަޕްޝަން- އެންޓި)  2008/13ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ކ ރ މަށް ޓަކައިމެންބަރ ން އައްޔަން

ކ ރ މ ން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑަށް  ން އާންމ ކޮށް އިޢ ލާންތ މަ  މާއްދާެގ )ނ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ

، އަލްއ ސްތާޛ  އާދަމް ޝާމިލް -1ެއކ  ފޮނ ވ ެމވެ.    ބޭފ ޅ ންެގ ނަމާއި، އެ ބޭފ ޅ ންެގ މައ ލޫމާތ  މި ސިޓ އާ  5ފެންނަ  

މ ޙައްމަދ ،    ޠާހާައލްއ ސްތާޛ     - 3ހަވާ.    ،ށ. ނަރ ދޫ  ،އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ އްސަލާމް  -2ރަތްވިލާެގ.     ،ވިލ ފ ށި  ތ.

އަލްއ ސްތާޛާ    -5ރިހިވިލ . އަދި  ،  ފަރ ން، ހދ. ނޮޅިވަރަ  މް ޝިއަލްފާޟިލާ ޝަޒްނާ ޙާ  - 4ކަޅިހާރ ެގ.    ،އދ. މާމިިގލި

ބޭފ ޅ ންެގ ނަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް    5ނާރެސް. ވ މާ، މަތ ަގިއ ދަންނަވާފައިވާ    ،ޝިޔާމާ މ ޙައްމަދ ، ރ. ހ ޅ ދ އްފާރ 

އަދި  ދެއްވ ން އެދެމެވެ.  އިަގވައަން  އިން ފާސްކޮށްދެއްވަ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެްއެގ މަތ   އިދެްއވައިހ ށަހަޅ އްވަ

އެންޓި މެންބަރ - ދަންނަވަމެވެ.  ކޮމިޝަންެގ  އިޢ ލާންކޮރަޕްޝަން  ކ ރިމަތިލެއްވ މަށް  މަޤާމަށް  އެކަމަށްކ ރ ކަމ ެގ    މ ން 

ބޭފ ޅ ންެގ ނަންފ ޅ ތައް މި ސިޓ އާ ފޮނ ވ މެވެ. އި  އިޖާބަދެއްވި އެހެން  ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން އެދެެމވެ.  ހ އެކ    22ތިރާމް 

 .  ލިޙްޞާދިމ ކ މް، އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  ޚާ. 2022ރ  ވަރ ފެބ  23، 1443 ބ ރަޖަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮިމޓ އަށް ފޮނ ވަން ނިންމިއްޖެ.ޢާން ޝ ކ ރިއްޔާ އަމ ން

 

 . އިބ ތިދާއ  ބަހ ސް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ     ،. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ބަހ ސްއ ތިދާ އިބ   -8އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ިމ  ށް އިޞްލާޙ (އަދިވެހިރާްއޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  2010/22ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ަގއި ބޭްއވ ނ     2022ރ   ވަރ  ފެބ   16ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްާވފައިވަނ   

މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ .   ، ދެްއވާނ އިވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލ  ަމޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅ އްވ7ަ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ  

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.   ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  މަޖިލ ހަށް ސަރ ކާރ ން    2010/22ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛ރަްއޔިތ ންެގ 

ކޯޓ ތަކ ން    ،ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކ ެގނައ މ ެގ ބިލ .  ށް އިޞްލާޙ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )

ން އަދި މަތ   އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ  ކ ރެވިފަިއވާ ހަމަތަކާހިނަގމ ންދަނ  އެ ނިޒާމ ަގއި ކަންކަން ތަރ ތ ބ ާގ ޝަރ ޢަތްތައް  ހިން

ކޯޓ ތަ އި  ކަށްއެ  ކަށަވަރ ޞްތިޞާޚްކަނޑައެޅިފައިާވ  ެއކަން  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  ބާރ ެގ  ކޯޓ ތަކ ން  ާއއި  ކ ރ މަށާިއ، 

އިސްތިނިންމާ މައްސަލަނާފ ޢ ނިންމ ންތައް  ޖ މްގ ޅ ންހ ރި    ތަކާކ ރ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރިއްޔާެގ  ހޫފަރާތްތަކަށް 

އޭެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތެއްަގއި ލިބިދިނ މަށް   ،ކޮށްދ ފައިވާ ައސާސ  ޙައްޤ ވަނަ މާްއދާއިން ކަށަވަރ    50ނޫނ އަސާސ ެގ  ޤާ

ކަމާ ޓަކައި  ޓަކައި  ކަނޑައެޅ މަށް  ާގނޫނ ަގއި  އ ސޫލ ތަްއ  ާގނޫނަށް   ،ގ ޅޭ  އިޞްލާޙ ތައް ބ ނެވިދިޔަ  ެގންނަންޖެހޭ   

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ  )  22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ށް ޓަކައި،ކ ރ މައަދި ކޯޓ ތަކ ެގ ހިންގ ން ހަރ ދަނާ  ،ެގނައ މަށާއި 

ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ިއޞްލާޙ ތަކ ަގއި ހ ރި   މި ؛. ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްށް ެގންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން(އަާގނޫނ 

ބައެ ދަންނަވަމ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ތާތައް  ނަން  ލާނަން. އިއް  ކޯޓ ތަކ ެގ )  2010/22  ބަރ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް، މި ާގނޫނ ެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ .  ށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ (އަާގނޫނ 

 އިބިލ ަގ  ކ ރ މަށް މިއިތ ރ ެއްއ  މާއްދާއި  ަގޚ މި އަރިމަތ  ސ ރ   "،ންކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ިއސްތިޢ ނާފ "  ،ވަނަ މާއްދާ  14

ހ ށަހަޅާފަ މައްސަލަ.  އެބަވޭ  ނިންމާ  ހައިކޯޓ ން  މާއްދާަގއި  ހ ށަހަޅަން  އިސްތިޢ ނާފ   ށްކޯޓަ  މްޕްރ ސ   އެއްމި  ކ ރ މަށް 

މައްސަލަިއަގއި    ހައި  ،ބޭނ ންނަމަ އެ  ތާރ ންކ ހ ކޯޓ ން  ފެށިެގން  ޚ ކ ރި  ތެރޭަގއި ސ   30ން  ކޯޓަށް    މްޕްރ ދ ވަހ ެގ 

ހ ށަހަޅަންވާނެނާފ ޢ އިސްތި ގ ނާނ  ބަޔާންކޮށްފަވަނ   މަށް  ކަ  ކ ރ މަށް  މ އްދަތ   މި  ަމއްސަލަ ނިންމި   ހައި  ،.  ކޯޓ ން 

ކޯޓ ން    ، އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރ ކާރ  ބަންދ  ދ ވަސްތައް ނ ހިމަނާ ކަމަށާއި، އަދި ހައިދ ވަހާއި، މ އްދަތ  ހަމަވާ ދ ަވހާ

ތާރ  ނިމޭ  މައްސަލައެއް  ިގނަވެެގން  ޚ ނިންމާ  ފެށިެގން  މައް   7ން  ތެރޭަގއި  ރިޕޯޓ  ދ ވަހ ެގ  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ސަލަ 

މައިސްމ ންނާޚަމައްސަލަިއެގ   މައްސަލަިއެގ  އެ  ފަރާތަ  ތ ޙަލަޞް،  އެހެން  ކޯޓ ން   ކަށްއޮތް  އިންތިޒާމ   ލިބޭނެ 

މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ    ،ހަމައެާއއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން.  ވަނ  މި ިއޞްލާޙ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަ  ހަމަޖައްސަވާނެކަން

ކޯޓަށް    އަދި ހައި  ،ޝަރ ޢަތްތަކ ެގ އަޑ ެއހ ން އާންމ  ޮގތެއްަގއި ހިނަގމ ންދާނ   އިކޯޓ ެގ ެއންމެހަ  ކޯޓ ، އަދި ހައި  ހައި

ހައިކޯޓ ެގ ހިނަގމ ންދާ   ،ވެ ތިބޭނ  މާލޭަގއި ކަމ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާިއރ ފަނޑިޔާރ ން ާގއިމ   އިކ ރެވޭ އެންމެހައަްއޔަން

 ކަނޑައަޅާ އ ސޫލަކ ން މާލެ ފިޔަވައި ރާްއޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ހައިން  ކޯޓ   ހައި  އިމައްސަލަތަކ ެގ އަދަދަށް ބަލަ

  ، ެއކ ހަމަެއއާކޯޓަށް ލިބިެގންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ.  ތިޔާރ  ހައި ޚ ކޯޓ ެގ ޝަރ ޢަތ ެގ ައޑ އެހ ންތައް ބޭްއވ މ ެގ އި

މަށް ކ ރ އިތ ރ   އްއެަގއި މާއްދާ ޚ  މި އަރިމަތ  ސ ރ   "ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ންއިސްތިޢ ނާފ "ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    41ާގނޫނ ެގ  



2220 ފެބ ރ ވަރ   28ޖަލްސާ                                     ވަނަ   11ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

21 

 

  މި މާއްދާެގ ދަށ  ކޯޓ ތަކާއި ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް ހައި .  އޮތް ހ ށަހަޅާފަ  ވެސް މި ބިލ ަގއި އެބަ

ބޭނ ންވާކޯޓަށް އިސްތިޢ ނާފ  ހ ށަހަޅަން  ޓްރައިބި  ،ނަމަ  ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ކޯޓ ން  ނިންމި ންއ ނަލ ދަށ   މައްސަލަ  އެ   

ކަމާއި، މި މާއްދާތައް ގ ނާނ  ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަންވާނެކޯޓަށް އިސްތިޢ ނާފ   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހައި  30ން ފެށިެގން  ޚ ތާރ 

ރ ކާރ   އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަ  ،ން މައްސަލަ ނިންމި ދ ވަހާއި، މ އްދަތ  ހަމަވާ ދ ވަހާދަށ  ކޯޓ ން ނ ވަތަ ޓްރައިބިއ ނަލ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ ކަމ ަގއި  ޮގތ ން  ނ ހިމެނޭ  ދ ވަސްތައް  ޓްރައިބިއ ނަލ .  ބަންދ   ނ ވަތަ  ކޯޓ ން  ދަށ   ނިންމާ އަދި  ން 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަ ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަްއސަލަިއެގ    7މައްސަލަެއއް ނިމޭ ދ ވަހ ން ފެށިެގން ިގނަވެެގން 

 ންޓްރައިބިއ ނަލ   ،ލިބޭނެ އިންތިޒާމ  އެ ކޯޓ ން   ށްތަކަލަޙަތ  އޮތް އެހެން ފަރާތްޞްސަލަިއަގއި މަސްމ ންނާއި އެ މައް ޚަ

ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  ހަމަޖައްސަވަންވާނެ ެވސް  ނ ކ ތާއަކ ކަން  އަނެއް  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ާގނޫނ ަގިއ    ،ހަމައެާއއެކ  

އެ   "ކ ރ މަށް ފަސްނ ވ ންޛ  ތަންފ  ން ކ ހ ން  މ  ހ ށަހެޅ   ށްކ ރ މަޢ ނާފ އިސްތި"އްދާެގ ފަހަތަށް  ގ ޅޭ މާ  ނެގ މާކޯޓ ތަކ ން ފ 

އިތ ރ  ޚ ސ ރ  ާމއްދާެއއް  ހ ށަހަޅާފަަގއި  އެބަޭވ  ބިލ ަގއި  މި  އިތ ރ .  ކ ރ މަށް  ކޯޓ ތަކާއި  މި  މާއްދާތަކާއި،  ކ ރެވ ނ  

ކ ރ މާއި، މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ  ފ ޓްރައިބިއ ނަލްަގއި ނިންމާ ނިންމ ންތައް މަތ  މަރ ޙަލާ ކޯޓެއްަގއި ިއސްތިޢ ނާ

ެގ  މަތ  މަރ ޙަލާ  ،ތ  އޮތް ފަރާތަކަށް ލިބިދ ފައިވާ ޙައްޤެްއެގ ދަށ ންޙަލަޞްއެހެން ާގނޫނެްއެގ ދަށ ން އެ ަމއްސަލަެއއްެގ މަ

އިސްތިޢ ނާފ ހ އެ    އި ކޯޓެްއަގ ނަމަެވސްކ ެމއް  ކަމ ަގިއވ   ތަންފ ންކ ހ ެއ    ،ކ ރި  ފަސްވެެގންޛ   ކަމަށް    ދާނެނ ކ ރ ން 

ކ މެއް  ހ ދަށ  ކޯޓެއްެގ    ިއ،ކ ރެވ ނ  މާއްދާަގއިތ ރ އިތ ރ ން ިއސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަމައެާއއެކ  މ ެގ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ

  އޮތް ފަރާތަކ ން އެދޭ  ލަޙަތ ޞްކ ރ ން ފަސްކ ރ މަށް އެ މައްސަލަިއެގ މަޛ ެގ ނިންމ ން ތަންފ އް ނ ވަތަ ޓްރައިބިއ ނަލެ

ތަންފ ހ އެ    ،ނަމަ ފަސްކ ޛ ކ މެއް  ޓަކައިކ ރ ން  ކަމާ  ،ރ މަށް  ފަރާތ ން  އެދޭ  ކޯޓަކަށް   އެކަމަށް  އިސްތިޢ ނާފ   ބެހޭ 

ކ ރ ން  ޛ  ނ ވަތަ ނިންމ މެއް ތަންފ ންކ ހ ޮގތ ން ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަެއއްެގ  ކަން ކަނޑައަޅާފައިވޭ. އަދި މިހ ށަހަޅަންވާނެ

 ކ ރ މަށް ފަސްކޮށްދ ފި ޛ ކ މެއް ނ ވަތަ ނިންމ މެއް ތަންފ ހ ޑައަޅަންވާނ  އެ  ފަސްކ ރ މަށް އިސްތިޢ ނާފ  ކޯޓަކ ން ކަނ

  ށް ފަރާތަ  ނ ކ ރެވޭނެ ެގއްލ މެއް އެދަޢާއި ؛ފަރާތަށް ލިބ މ ެގ  ނ ކ ރެވޭނެ ެގއްލ ެމއް އެދަޢާކ މ ެގ ސަބަބ ން އި ހ   އެ  ،ނަމަ

ކަމ ެގ  މަލ ކ ރާނެޢަފަރާތ ން    ެއއްޮގތަށް އެ  އެ ނިންމ މާނ ވަތަ    ކ މާއިހ  ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ހާލަތެއްަގއިކަން ނ ވަތަ އެ  

ސިންކަންގ ޔަ ޮގތ ން  ސިކިއ ރިޓ ެއއްޔަގ ންކަން ؛ކިއ ރިޓ  ދިނ މ ެގ  ޮގތ ން  ހާލަތެްއަގިއކަން   ދިނ މ ެގ  ބެހެއްޓިފައިވާ 

ތަކާއި  ންކ ހ ޝަރްޢ  ކޯޓެއްެގ    ،ނ ވަ   އެ ކަމަށް ބ ނެފައިންކ ހ އަދި މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި  ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ.  

އެނޫންެވސް ނިންމ ންތައް ހިމެނޭ ޮގތ ަގއި ކަމ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ހަމަ ެއއާެއކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް،    ިއ،އަމ ރ ތަކާ

ކ މަށް ހ ކޯޓ ެގ  "  ،ވަނަ މާއްދާ  71ނ ެގ  ާގނޫ  ،މި ބިލ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް މ ހިންމ  ނ ކ ތާއަކ 

ނިންމ މަކަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ފަސްކ ރ ން ވެސް އެބައޮތް ިއޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފަ. މި އިޞްލާޙ ަގއި ކޯޓަކ ން ނިންމާ  އަށް"ތަބާވ ން

ކޮންމެ   ،ކޮންމެ ކޯޓެްއެގ ނިންމ މަކ   ،ކޯޓ ން ނ ވަތަ އެ ަމއްސަލަިއެގ އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ ކޯޓަކ ން ނާންާގހާ ހިނދަކ 
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ފަރާތ ންނާއި ހިންާގ  ވެރިކަން  ނިންމ މަކ   މަޖިލ ހ ންނާ  ،ކޯޓެްއެގ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ    އި،ރައްޔިތ ންެގ  ޢަދ ލ އިންޞާފ  

ސިފައިންނާއި   ،ދައ ލަތ ެގ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި މ ހ ންނާއި  ، މ ސްތަޤިއްލ  ަމޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި މ ހ ންނާއި  ،ބާރ ންނާއި

ރައްޔިތ ންެގ މައްޗަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ލާޒިމ    އިއެންމެހަ  ، ސަލާމަތ  ޚިދ މަތްތަކ ންނާއިފ ލ ހ ންެގ މައްޗަށް އެކ ލެިވެގންވާ

ކަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ތަކ ން އެ ކޯޓަށް ލިބިފަިއ    އިޤާނޫނ އަސާސ އާ   ،ނިންމ މެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވޭ. އަދި މ ގެއިތ ރ ން 

ނިންމާ  ،ން ހިފައިެގން އެ ކޯޓަކ ން ކ ރާ އަމ ރެއް ކަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ތަކ ން އެ ކޯޓަށް ލިބިފައި ނެތް ބާރެްއެގ ބޭނ  ؛ނެތް

އެބަ ވެސް  ކަމަށް  އަމ ރަކަށް  ނ ވަތަ  ކަމަށް  ނިންމ މެއް  ބާޠިލ   ވާނ   ހަމަ  ނިންމ މެއް  ކަނޑަައޅާފަ.  އެާއއެކ   އޮތް 

ށްފަިއވާ ާގނޫނ  ހ އްދަކޮ"ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    71އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ     ެގމި ބިލ ން ާގނޫނ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

މި އަރިމަތ  ސ ރ ޚ ަގއި ާމއްދާެއއް   " ދާއިރާއިން ބޭރ ން ނެރޭ އަމ ރ ތަކާއި ނިންމާ ނިންމ ންތައް ބާޠިލ  ކަމަށް ކަނޑައެޅ ން

ކަާމ ބެހޭ   އިއޮތް ހ ށަހަޅާފަ. މި މާއްދާަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ކޯޓަކ ން ޤާނޫނ އަސާސ އާ   އިތ ރ ކ ރ މަށް ވެސް އެބަ

ނިންމާ ނިންމ މެއް   ،ހިފައިެގން އެ ކޯޓ ން ކ ރާ ކޮންމެ އަމ ރެއްބޭނ ން  ެގޓަށް ލިބިދ ފައި ނެތް ބާރެއްާގނޫނަކ ން އެ ކޯ

ބާޠިލ ކ ރ މާ  ނިންމާ ނިންމ މެއް  ނ ވަތަ  އަމ ރެއް  އެ  ހާލަތެއްަގއި  ކޮށްފި  އަމ ރެއް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  މެދ     ހާލަތެއްަގއި 

ެއާއއެކ   ހަމަ ؛އޮތް ބަޔާންކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ނެކަން އެބަދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން ޮގތެްއ ކަނޑައަޅަންވާ

ިއތ ރ ން އަދި ހަމަ މި ބިލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ އެއްކޮށް މ ެގ  ،އަނެއް ނ ކ ތާައކ މ ހިންމ ވާ    ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ކޯޓ ެގ ދެ   ތް ހައިއޮ  އެބަައޅ ަގނޑ މެން    ވަނަ މާއްދާ )ށ(ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ގައި  35ާގނޫނ ެގ  

ހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގިއ  ލެޮގފި ގާއިމ ކޮށްފަ. އެހެންނަމަެވސް، މިޮގތ ން މި ދެ ޮގފ ެގ މިލްކ ވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގިއވާ ނ ވަތަ ބެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑ ޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބަދަލ ވާނެ ކަމަށް    ތައްަވސ ލަތް  އި މ ދަލާއި ފަިއސާއާ  ހައިހ ރި އެންމެ

މ ވަްއޒަފ ން މަސައްކަތްކ ރާނެ އޮތް    އެބަ ޮގފ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދިޔަ  ދެ  މި  ހ ށަހަޅާފަ.  ބިލ ަގއި އިޞްލާޙ   މި 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން   60ތަނެއް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ    އެހެން

ޒަފ ން އަދާކ ރަމ ންދިޔަ ފެންވަރ ެގ އެހެން ވަޒ ފާއެއް އެހެން ކޯޓަކ ން ެއ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ މ ވައް   އި، ކަނޑައަޅަ 

ހަމަޖައްސައި އިދާރާއަކ ން  ެއހެން  ދާއިރާެގ  ޝަރްޢ   ކަންކަން    ،ނ ވަތަ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ަވޒ ފާ  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  އެ 

ނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ެއ  މި ެގ ތައް އޮތް ހ ށަހަޅާފަ. މި ދެ ޮގފ ެގ މަސަްއކަތް ނިންމަންވާނެ ކަމަށް ވެސް ެއބަ

  ،އޮތް މި ިއޞްލާޙާ އެކ  ހ ށަހަޅާފަ. ހަމަ ެއާއއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ތަރ ތ ބ ވެެގންދާނެ ޮގތް ވަރަށް ޞަރ ޙަކޮށް އެބަ

ރ މ ެގ ކޯޓ ެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ  ޮގފ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޔަ މ ވަްއޒަފ ންެގ ވަޒ ފާ ބަދަލ ކ   އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި 

ތިބޭނ  މ ވަްއޒަފ ން  އެ  ނިެމންދެން  ހަމަޖައްސައި  ޖ ޑ ޝަ  ،ކަންކަން  އޮފް  ެގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   ލްޑިޕާޓްމަންޓް 

ހަމަ އެާއއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންާވ  ؛ އޮތް ބަޔާންކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  މ ވަްއޒަފ ންެގ ޮގތ ަގއި ކަމަށް ވެސް އެބަ

ނ ކ ތާައކ  ބަދަލ ތަކާއި  ،އަނެއް  ބަޔާންކ ރެވ ނ   ހައި  ،ގ ޅިެގން  ސްވެ  ދެންނެވި  މި  ޮގފ ގެ   އަޅ ަގނޑ   ދެ   ؛ކޯޓ ެގ 
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ރ ކޮށް  އެ ތަންތަނ ަގއި ރަޖިސްޓަ  އިދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި ގާއިމ ކޮށްފައިވާ ހަިއކޯޓ ެގ ދެ ޮގތްޕަށް ހ ށަހަޅަ

މ ންދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް ބަދަލ ވ  ކަމަށް މި ބިލ ަގިއ  މައްސަލަތައް މާލޭަގިއ ހިނގަ އި  ހިނަގމ ންޮގސްފަިއވާ އެންމެހަ

ިއ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަތައް އެ ކޯޓ ތަކ ަގއި ބަލަ  30ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  

އޮތް ބަޔާންކޮށްފަ. އަދި   ވެސް އެބަކޯޓ ން ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށް   ހިންޭގނެ އިދާރ  އިންތިޒާމ ތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި

؛ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ންޢ އިތ ރ ކ ރެވޭ ިއސްތި  ށްސ ޕްރ މް ކޯޓާއި ހަިއކޯޓަށް ބާބަ  ،އެާއއެްއކޮށް މި ބިލ ެގ ދަށ ން ާގނޫނ 

ށަހެޅ މަށް ނާފ  މައްސަލަތައް ހ ޢ ކޯޓަށް އިސްތި  މާއްދާތަކ ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ މް ކޯޓަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި

ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ން   އަދި  ކޯޓ ތަކ ންނާއި  ފެށ މަށްފަހ   ޢަމަލ ކ ރަން  ާގނޫނަށް  މި  ހިނާގނ   މ އްދަތ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޮއތް ކަނޑައަޅާފަ. އިްއޒަތްތެރި    ނެރޭ އަމ ރ ތަކ ެގ މަްއޗަށްކަން އެބަ  އިކޯޓ ން ނިންމާ ނިންމ ންތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި

މި ބިލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ    ،ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ އަނެއް މ ހިންމ  ނ ކ ތާއަކ   ހަމަ އެާއއެކ  ؛ރައ ސް

ރޫލިން ކޯޓ ެގ  ސ ޕްރ މް  ދިވެހިރާއްޖެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ަގއި  ަގވާއިދ ތަކާ   އި،ތަކާ އެކ   ،  އިަގރާރ ތަކާއި، 

  އި އޮތް ކަނޑައަޅާފަ. އަޅ ަގނޑަށް މ ެގ ބައެއް ަގރާރ ތަކާ   އާންމ  ސިޓ ތައް އ ވ ނ  ކަމަށް ވެސް ެއބަތަކާއި  ކިއ ލަރރސަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ރޫލިންގ   ؛ވަރަކަށް ދަންނަވައިލާނަން. ެއޮގތ ން ރޫލިންގ   ަގާވއިދ ތައް ކޮންމެވެސް  އަދި

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ   ؛ރެފައިވާ ރޫލިންގ ަގއި ނެ( 2015ޖަނަވަރ ަގއި    27)  SC-RU/01/2015ނަންބަރ   

ދެކ ނ    ެގކޯޓ    ހައި ؛ަގރާރ  .ަގއި ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ   2015ޖަނަވަރ     SC-RU/02  (17/2015ރޫލިންގ ނަންބަރ   

ފެބ ރ ވަރ     6  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ަގރާރ   ،އ ތ ރ  ޮގފ ެގ ޝަރ ޢަތް ހިންގ މާ ބެހޭ  ެގކޯޓ    ޮގތްޕާއި ހައި

  ، އި ނެރެފައިވާ ަގރާރ . މި ަގރާރ  ވެސް މ ެގ ދަށ ން ބާޠިލ ވެެގންދޭ. ހަމަ އެއާއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންގަ   2018

މާރިޗ     15ިމކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން   ؛ކޯޓ ެގ އ ތ ރ  ޮގތްޕާއި ހަިއކޯޓ  ދެކ ނ  ޮގތްޕަށް ފަނޑިޔާރ ން  ހައި  ،ަގާވއިދ ެގ ތެރޭަގއި

ފ ރަތަމަ މަރ ޙަލާ    ،ލާއިރ ަގއިބަކިއ ލަރތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ރސައެާއއެކ   ހަމަ؛ ަގއި ނެރެފައިވާ ަގާވއިދ  ވެސ2017ް

  ކ ރ މަށް ހައިސަރަޙައްދ ަގއި ގާއިމ ދެ  ހިރާއްޖޭެގ  ކޯޓާއި ދިވެ  ނިންމާ ނިންމ ންތައް ހައި  ތަކ ން ޓްރައިބިއ ނަލް  ކޯޓ ތަކާއި

  27  ކިއ ލަރ ނެރެފައިވަނ ރލަރ. މި ސަކިއ ރސަ  SC/06/2015ނަންބަރ     ،ެގ ޮގފިތަކ ން އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މާ ބެހޭކޯޓ 

ސަ  2015ޖަނަވަރ    މި  ކަމަށްކިރަގއި.  ބާތިލ ވެެގންދާނެ  ތެރޭަގއި  އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  ެގނެވޭ  މި  ވެސް  ވަނ  އ ލަރ   

ހައި އެއާއެކ   ހަމަ  އަދި  ދެ ސަ  ންކޯޓ   ބަޔާންކޮށްފަ.  ހައިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާގިއމ ކ ރާ  ޮގފިތަްއ    ރަޙައްދެްއަގއި  ކޯޓ ެގ 

  12މި ނެރެފައިވަނ     ކިއ ލަރ.ރސަ  SC/7/2015އެއ    ؛ރކިއ ލަރމާ ބެހޭ ސަޅ ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދ ތައް ކަނޑައެ

ހަމަ އެ    ،ހ ށަހަޅާލި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޮގތަށްހަމަ  އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން  .  ަގއ2015ިރ ވަރ   ފެބ 

ހ ރި ބައެއް ސިޓ ތައް ވެސް އެބަ    އި. އަދިވެސް ނެރެފަލ ޠިބާ ވެސް    މ ކ ރ މަށް ޓަކައި ނެރ ނ  ސަރކިއ ލަރޮގފި ގާއިދެ  

  ގައިމި ާގނޫނ    ،ލ ވާނެ ކަމަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހ ށަހަޅާފަ. މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ޠިހ ރި ބާ



2220 ފެބ ރ ވަރ   28ޖަލްސާ                                     ވަނަ   11ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

24 

 

ހަމަ އެއާއެކ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންާވ   ބޭނ ން.  ފާހަަގކޮށްލަންއަޅ ަގނޑ    ެވސް ހ ރިކަން  އެ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް

އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެމް.ޑ .ޕ ން ފެށި އިންސާފ ެގ ދަތ ރ    އްމަށް، ކޯޓ ތަޒާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢ  ނި  ،ނ ކ ތާއަކ  

މިއަދ    ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ރައްޔިތ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގބޫލ ކ ރޭ.    ،ދިވެހި  އެބަ  ލިބެމ ންދާކަން  އިންސާފ   އެ 

ިއރ ަގއި ޙަޤ ޤަތ ަގއި އަދިވެސް  މެންނަށް މިހާހިސާބަށް އާދެވ ނ ޑ ައޅ ަގނ   ގައިއެހެންނަމަވެސް، އެ ފެށި އިންސާފ ެގ ދަތ ރ 

ަގބޫލ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރި.  އެބަ  ޮގންޖެހ ންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޙަޤ ޤަތަކ ކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެއް   ،ރަންޖެހޭ 

އެބަ ޖެހޭ ކ ރަން.   ތަކެއްއެ ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ިގނަގ ނަ މަސައްކަތް ؛މަސްހ ނިވެފައި އޮތް ޝަރ ޢ  ނިޒާމެއް

މި ޒަމާނަށް ފެތޭ ދ ނިޔޭެގ ޑިމޮކްރެޓިކް އެހެން   ާގނޫނ ތަކަށް  ،މ ހިންމ  އެއް މަސައްކަތަކ   ންމެކ ރަންޖެހޭ އެ  ،އެޮގތ ން

  ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން. އެ އިޞްލާޙ ތައް ޝަރ ޢ  ނިޒާމ  ހިންާގ ޮގތަށް   ؛ވެސް ހިންގާ   ކ ަގއިމ ތަޤައ 

މެންބަރ ންނަށް  އެންމެހައި  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ެގންނަމ ން.  ދަނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ނ ެވ، ޤައ މ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކިެގން ޕްރޮޑަކްޓިވް ބަހ ސެއް ކ ރެިވ،  ސިޔާސ   ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ސްކ ރ މާ ބެހޭ ޮގތ ން ތަކާއި އަދި ކޯޓ ތަކ ެގ މައްސަލަ އަވަލަ ހ ރި މައްސަ  އިޖޭެގ ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ަގޙަޤ ޤަތ ަގއި ދިވެހިރާއް

  ، ސްެވެގންދާއިރ ަގއިފާނޑ މެން ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަސަްއކަތްކޮށްފަިއ، މި ބިލ  އަޅ ަގ

ޮގތަށް މި މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢ  ނިޒާމަށް އިންޤިލާބ  ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް   އެންމެ އެދޭ  އަޅ ަގނޑ މެން

ނެ  ވޭހާސިލ ކ ރެއެކަން    ނަށްމި އިޞްލާޙ ތައް ެވެގންދާނ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ކޯޓ ތަކަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތައް  ،ޓަކައި

ޮގތ ަގއިއިޞްލާޙ ތަކެއް  މަގ ން  ެގ  އެ ކަންކަން  ކޮށްމަސައްކަތް  ެއ  ބޮޑަށް ،  ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް  ކޮށްދިނ މަށް. ދެއްިވ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތ   ޞަ ބަހ ސްެގ ވަގ ތ . ފ ރަތަމަ ފ ރ ލަނ  މި ބިލ ެގ  އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވަ

 .މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގށް. ޖާބިރަهللا ޢަބްދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ   ،ވަނ މި އަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ރައ ސް، މަތިެވރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކޮށްފިން ިއއްޒަތްތެރި  

ވަރަށް މ ހިންމ  ޕްރޮްގރާމެއް. ާގނޫނެއް ހެދެންވާނ  ވެސް ޕްރޮްގރާެމއްެގ ތެރެއިން. އަދި މެނޭޖްމަންޓެއް    މިއަދ  އެ ހ ށަހެޅ 

ޮއވެެގން.   ތާރ ޚ ަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ  ދިޔަ  މި  ،ސާފ ކޮށް ފެނިެގން މި ދިޔައ ވެސް ހިނަގންވާނ  ޕްރޮްގރާމެއް  ދިގ  

ނެތި ރައ   މ ޒާނެއް  ހ ންނަ  ޮގތަކަށް އެއިރެއްަގިއ  ވިދާޅ ވާ  ޝެޑިއ ލަ  ،ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވިދާޅ ވާ ވިދާޅ ވާ  ކަށް، 
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 ން ވެސް. އަދި އޭެގ ކ ރިން އަދި ޭއެގ ކ ރިހިސާބ ން ފެށިެގން    ން، މައ މޫންދިޔ މައްސަލަ ނިންމަމ ންޕްރިއޮރިޓ ައކަށް  

 ކަމަކަށް މިކަން  އައ އ   ވެސް މި  އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނ ަގއި ގައިމ   ވެސް   ލިރަސްެގފާނ  ހ ރިއިރ އަ

ހަމައިން ވެސް މިކަން ދިޔައ  ިމޮގތަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.    ޔާމ ނާ  އިފަހ ން ދިޔަ ރައ ސް މައ މޫނާ  އެންމެނ އެްއވި.  

ހައި އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ދަންނަވަނ .   އެހެންވ މާ،  މި  ނިންމަން  ކަންކަން  ތެރެއިން  ޝެޑިއ ލެްއެގ  ަވކި  ކޯޓ ަގިއ 

ތަހ ޒ ބ     އަދިވެސް  .އް ވެސްކަމ ަގއި ހަދާފައި ހ ރި ަގާވއިދ ތަމިނިސްޓަރ   ެގރާއްޖޭަގއި އެބަ ހ ރި ރަޝ ދ  އިބްރާހ މް

އޮޕަރޭޓް އަޅ ަގނޑ މެން  އެައށޭ  ވެސް  އައިއިރ   މި ޒަމާނަށް  ތިބި    ކ ރަމ ން  ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ަގއި  އެހެންވ މާ،  ދަނ . 

  ެއއްކ ޑަކޮށް ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ތިބެނ  ސިޔާސ   .އްއެފަނޑިޔާރ ން އެހާ ބޮޑ  ތަމްރ ނެއް ލިބިަގނެއް ނޫން މި ތިބެނ ކ 

؛ ދިޔައ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ތިރާމ  ެގއްލިެގން ހ އި  އަށްއި ފަނޑ ޔާރ ެގބަެއއް ކަންކަމ ަގ  ،. ނަތ ޖާއެްއެގ ޮގތ ންވެސް ވެފަ

ފަނޑިޔާރ ެގ ތަހ ޒ ބ  ސިސްޓަމެއްެގ ތެރެއަށް ވައްދަން ިމ    ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ށަހަޅައިެގން ކ ރިއަށް މި ެގންދާ

އް ވެސް، ޝެޑިއ ލެ   ންލައި އޯަގނަިއޒޭޝަނެއް ހަދަން ވެސް، ސިސްޓަމެއް އެކ ލަވަނެތ ތާ  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ ކެޕޭސިޓ   ،ޖެހ ނ 

  ދިހަ . ނ ހ ންނާނެތާ. ޖޭ.އެސް.ސ  ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ   ކެޕޭސިޓ   އެނެތ ތާ  ކ ރަން ވެސް. އަދި ޖޭ.އެސް.ސ ަގއި ވެސް  ބިނާ

އެކަނި ބަލާ    އްސަލަތައް.ސ ެގ ބޭފ ޅ ންެގ މަޖޭ.އެސް ؟ބޮލ ައޅަިއެގން އ ޅ އްވަނ . ކޮން ވަގ ތެއްތޯ އޮންނާނ    ކަންތައްބާރަ

ވެސް ބަދަލެއް ެވސް ނައި. އެހެންވ މާ،    މަށްއެކަ  ،ދެކެވޭއިރ  ޔާރ ެގ ހ ންނަ ކަމަށް ތާ އ މ ރ  ވާހަކަ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގިއ ފަނޑި

.  އިލާނެޑަ މިހާރ  މި އިންނެވި ރައ ސް، ދެން މާދަން ރައ ސް ކަނ  ،ހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި ކަންކަމ ެގ ތެރެއިންމި

  ެއއްޗެހި ކޮމިޓ   އްސާ ތެރޭަގއި މި ޖޭ.ެއސް.ސ ެގ އެްއޗެެގ  އެހެންނަމަވެސް، ކަނޑާލ މ ެގ ކ ރިން މިއަދ  މި ަވގ ތ ކޮޅ  

ންނަށް ލިބ ނ  މެތަރ ތ ބ ކޮށްލާށޭ ރައ ސް. މިއަދަކ  ައޅ ަގނޑ މި  ެގނެސްެގން ކ ޑަކޮށް    އާިއ ެއއްޗެހި ހޯލް ހައ ސް   އޮފް

  އިހ އްޓާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބ  ދ ނިޔޭގަ   ަގނޑ މ ންެގ ކަންތައްޅެއް. ރަންނަމާރި ހިސާބ ަގއި ޔާވަގ ތ ކޮ  ވަރަށް މ ނާސަބ 

އަށް  ރ ބާނ އެއް ެވެގން އެމް.ޑ .ޕ ޤ އެތައް ސެކްރިފަިއޒެްއކޮށްފައި މ ޅި މ ހ ން ޖަލަށް ޮގސް، ޑިޮމކްރަސ  ެގނައ މަށް ޓަކައި  

އައ . ޚާއިނ ން ލައިެގން    ބަިއަގނޑ  އެްއކޮށް މި   ، ވެސް ެއއްކޮށް  ނާމި ލިބ ނ . ލިބ ނ ިއރ  ވެސް ޚާއިނ ން  މެއް ވެރިކަ

ދ ނިޔޭަގއި އަލަށް ޓެސްޓ ކ ރަމ ންދާ،    މިފޯމިއ ލާއަކ   މި  ޮގތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،    ޑިމޮކްރަސ  ހިންޭގނެ މާ މޮޅ  

  ށް، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންނަ  ،އެދެނ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި  ަގވަރނަންސްމޮޑ ލް އޮފް  އ ޖާދަކ ރަމ ންދާ  

ދ ، ފަނޑިޔާރ ެގ    ަގނޑ މެންނަށް މަދ ވާ ފަނޑިޔާރ ންޅ ކޮށް، އަ  ފަނޑިޔާރ ޭގަގިއ ތިބި ފަނޑިޔާރ ންެގ އަދަދ  އޮޑިޓެއް

އަޅ ވަ  ނިޒާމަކަށް  ސާފެއްމިހާ  އި، ތަހ ޒ ބ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ގ ޅ މާ  ފަނޑިޔާރ ގެއަށް  ފަނޑިޔާރ ެގއިން   .ނ ވޭ  ރ  

ޒަމާންވަންދެން މ ހ ން ކޮމްޕްލެއިންތައް ވަރަށް ބޮޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެހެންވ މާ،    ، އް ނ ކ ރޭ. މައްސަލަތައްބްރ ފެ

ވެސް    ވެސް ނެތް. ހަމަގައިމ   ންވ  ސަބަބެއްބެހެ  ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ މެން ފަނޑިޔާރ ންނާކަމެއް ރަނަގޅ  

ސް މެންބަރަކަށް ނ ވެސް ވެވޭނެ.  ލިއް ވެސް ނޫން. އަދި ފަނޑިޔާރ ެގ މި މަޖިއަޅ ަގނޑަކ  ފަނޑިޔާރަކަށް ެވވޭނެ މ ހެ



2220 ފެބ ރ ވަރ   28ޖަލްސާ                                     ވަނަ   11ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

26 

 

ކޯޓ  ހ ންނަން އެބަ ޖެހޭ.    300  ަގއިރ ކަންޓަ  300ރ .  ކަންޓަ  300އަކ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެހެންވ މާ، ޙަޤ ޤަތަކ  ރާއްޖެ

ހ ންނަހެންސްކޫލ  ޔ ނިޓެ     ކޮމިޝަން  ޖ ޑ ޝަލް ސަރވިސް  ޖެހޭ  އެބަ  ދެން  އްހ ންނަން  ކަންކަން   ެވސް.  ރާއްޖޭެގ 

ތެރޭަގިއ    ެގދ ވަހަށް ސަރ ކާރ  ކ ޑަެވއްޖެ އިނޭގތޯ. މި ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅ ދަނ  އަހަރ   އި މިހާރ  މިޓަކަރަނަގޅ ކ ރ މަށް  

އިންތިޚާބ ތަްއ  މާ  ޑިމޮކްރަސ ަގއި  ؛ހާވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެްއ އިންތިޚާބ ން އަނެއް އިންތިޚާބެއް ބޭްއވ ން މެނ ވ  ވ 

  ..ޖެ. އެ ތަން ެވސް ތަންކޮޅެއް މަދ ކޮށް މި ރާއްޖެއަށް ފިޓްވާ ނިޒާމަކަށް ކަންކަން.ވެސް ިގނަެވއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ލައްވާއި އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ. ނިންމަވަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އާިއ  ަގއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަރަށް ހައި ސްޕ ޑ    ،ޤައ މ  ކ ރިައށްދާލެއް  ގެ އަޅ ަގނޑ މެން  ، އަރަނ ށްއާދެ! ައޅ ަގނޑ  ހިތަ

ޯއަގން    ޓިވްރޭޓްދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައ މ ެގ އެހެނިހެން މެނޭޖްމަންޓް ފޭރާން، އެޑްމިނިސްޑިވެލޮޕްމަންޓްސް ކ ރިއަށް

އެ   ،ވަރަށް ސްލޯއޭ ރައ ސް. އެ ބޭފ ޅ ން ސްލޯވ މަކ  ެއއ ރ   ޝައޮޕަރޭޓެއް ނ ކ ރޭ އެހާ ފާސްޓްކޮންނެއް. އަދި ޖ ޑ  

ވ ަމ  ކަށް ފާސްޓްވާންޔަ ކ އްލި  ހ އްޓާ  ވެފައި  އެތައް އަހަރެއް  ،ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތ ެގ ބަެއްއ ކަމަށް ދެކެވަޑަިއެގން ތިބެ

 ެގންދަން ބާރަށް މި ކަންކަން.ޖެހޭ ކ ރިއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވަގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާފަންނ     ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 .މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އަށް. މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މ   އިްއޒަތްތެރި  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މ  އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

 ކަމަށް ޓަކަިއ  ވިދެއް އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވަ 

އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  ޒަރ ރަށް  ޙަސަން  މެންބަރ   ކ ރައިްއޒަތްތެރި  އަމ މެން  ތަޖ ރިބާތަކ ެގ  ލ ަގއި  ންދާ 

ތެރެއިން މި ބިލ ން ދަނ . އޭެގ  ެގނެސްެގން ކ ރަމ ން މިެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ މ ެގ މަސައްކަތް ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ 

ކ ރިން ހިނަގމ ންދިޔަ ޮގތް ނޫން ޮގތަށް އެކަން   ެގ އ ތ ރ  ޮގފި، ދެކ ނ  ޮގފިކޯޓ   ހައި  ،ފާހަަގކޮށްލެވޭ ބަެއއް ކަންކަމަކ  

ބަދަލ ބަދަލ ވެެގންދާން އެޮގތަށް  ކަމަށް.  ވެެގންމި    ޖެހޭނެ  ާގނޫނަކަށް  ާގނޫނ   މި  ބިލ  މާދިޔައިކ ރެވެނ   މި   ،
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ޓ ެގ އ ތ ރ  ޮގފި އަދި ދެކ ނ  ޮގފި ެއޮގތަށް ާގިއމ ވެ، ޢަމަލ ކ ރަމ ން ދިޔ މ ެގ ކޯ  . މ ެގ ކ ރ ަގއި ހައިމާދިޔައިފާސްވެެގން

ށްފައިވޭ. ވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  ސ ދާ ފަނޑިޔާރ ންެގ މެދ ަގއި ޖެހޭ  ވަރަށް ނ ރަނަގޅ  ތަޖ ރިބާތަކެއް ެވސް ކޮ  ތެރޭގައި

ދިނ މަށް މަޖ ބޫރ ކ ރެވިެގންދިޔަ ހާލަތްތައް ފާއ އިސްތި   ،މެދ ަގއި މަޖ ބޫރ ކ ރ ަވއިެގން   ްއޔާ ފަނޑިޔާރަކާމައްސަލަތައް ނޫނި

  ފަނޑިޔާރެްއެގ ޮގތ ަގއި އިންނަވާ ޑރ. ތ ަގިއ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ  ކ ރިން. މިސާލަކަށް މި ވަގ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބާ

ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން  ؛ކޯޓ ން  އިތ ރ  ޮގފ ަގއި އިންނަވަން މަޖ ބޫރ ވެެގންދިޔަ. ހަމަ އޭރ ގަ އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރ  ހައިކޯޓ ެގ އ 

އެކަމަކ  އ ސޫލ ތަކެއް    މަށް.ެގ އ ތ ރ  ޮގތްޕަށް ފޮނ ވ އެ ބޭފ ޅާ ހައިކޯޓ   ،އެޮގތަށް ނިންމ . ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން ނިންމ 

އ ސޫލަކަށް   އެްއވެސް  ެއއިން  ލިޔެފައިޭވ.  ވެސް  އެކަން  އޭރ ަގއި  ޮގތަށް  ބެލެވ ނ ވެެގން ނ ފެތޭ  ބޮޑަށް  އެ    ،ދިޔައ . 

މާލެައށް ނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަވާ    ،އެ ކަމަނާ  ،ފަނޑިޔާރ ން ވެސް ތިއްބަވަނިކޮށް   ންނަވާސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްެވވަޑަިއަގ

ތް  ކ  ލިބިަވޑަިއަގޔައްލެވ  އ ތ ރ  ޮގތްޕަށް. އޭރ ަގއި ހަމަ ކ ޑަކ ޑަ ދަރިއިލެ މ އްދަތަކަށް، ައހަރަކަށް ފޮނ ވަ  ގ . ދި ބޭފ ޅެއް

ވަޑަިއަގންނަވަންޖެހި ޮގވަިއެގން  ދަރިފ ޅ   އެ  ނަތ ޖާެއްއެގ ވަޑަިއަގތ ވަގ ތ ،  ޭއެގ  ދެން  ަވްއޓާލ .  ހާލަތަށް  މަޖ ބޫރ    .

ރައްޔިތ ންެގ ކަމަނާ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ޮގތ ަގއި  ބައްލަވައިދެްއވ މަށް.  އެކަން  ފޮނ އްެވވި  ވެސް ސިޓ   މަޖިލ ހަށް   

. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ަގިއ އޮތް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ އަޣ ލަބިއްޔަތަކ ން އެ މަްއސަލަ ޓޭބަލް ވެސް  މ މަސައްކަތް ކ ރ 

ވަރަށް  ކ ރ  ައޅ ަގނޑ މެން  ނ ދިން.  ކޮމިޓ ަގއި  ފ ރ ޞަތެްއ  ހޯދަ  ، ވަކާލާތ ކ ރިންމ ެގ  މިޮގތ ން އިޙައްޤ   ދިނ މަށް. 

ކ ން ނޫން. މިޮގތަށް ޔަލަމަ  ،ކ ން ޔަދިޔައ . ެއއްެވސް ހަމަދޭން މަޖ ބޫރ ވެެގން އިސްތިއ ފާނާ ކ ރ ވަިއެގން އެ ކަމަމަޖ ބޫރ 

ެއކ ލަވަ  މަޖ އިލ ޮގފި  ކަހަލަ  މި  ސަބަބ ން  ފަނޑިޔާމ ެގ  ބައެއް  ކ ރެވެބޫރ ތައް  އަޅ ަގނޑަށް  ކަެގންދާވި ރ ންނަށް  ން 

ނޫން ރަނަގޅ  ނިންމ މަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ. މ ަގއި ހ ރި ބަެއއް އެ  އ ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންވ މާ، މި 

މިސާލަކަށް ކޯޓަކ ން ައމިއްލަ އިސްނެގ މަށް މައްސަލަތައް ނ ބެލޭނެކަން އެބަ އޮތް    ،ވެސް މ ހިންމ  ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި 

  . ކ ރެވެނ މި    ވެސް އެޮގތަށް ޢަމަލ   މިހާރ   ،ކަމަކ    އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ާގނޫނ ަގއި އަދި މިހެން ނ ލިޔ ނެއް  ފަ.ފާހަަގކޮށް

  ،އެ ކޯޓެއްެގ އަިމއްލަ އިސްނެގ މަށް މައްސަލަތައް ނ ބެލޭނެ ޮގތް  އި،ތަށް ނިންމާފަޮގން ވެސް ވަނ  މިސ ޕްރ މް ކޯޓ 

  ނ ލިޔ ނެއް   ޮގތަށްރި އިޝާރާތްކޮށްފަ. އެހެންވ މާ، މި ާގނޫނ ަގއި އަދި މިއަދި ބައެއް ާގނޫނ ތަކ ން ވެސް މި މަަގށް އެބަ ހ 

ނ ޖެހޭ  ައދި ހަމަ އެއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ތަންކޮޅެއް ދެކޮޅ   ކަމަކ  އެއ  އޮންނަންޖެހޭ ހަމަކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.

ޢ ނާފ ކ ރ ަމށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މ އްދަތ  މި  އިސްތި  ،ތަންތަން ކޮޅ  ވެސް މި ބިލ ަގއި ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. މިސާލަކަށް

ރ  ހިސ ޕްރ މް ކޯޓ ން އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މ ެގ މ އްދަތ . މި  ހައިކޯޓ ން ނިންމާ މައްސަލަ  އިބިލ ަގއި އެބަ ހ ރި ކަނޑައަޅާފަ 

ރި ކަންކަން. އެއ   ސްކ ރެވ ނ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް ލިޔެފައި ހ ފަހ ން ފާ  ދާދި  ،މަލ ކ ރެވެމ ންދާޢަމިހާރ   

މައްސަލަތަކާ މަދަނ   ޓްރައިބިއ ނަލް  މިސާލަކަށް  އަދި  މައްސަލަތަކާ  ތަކ ންގ ޅިެގން  ވެސް    ނިންމާ  ގ ޅިެގން 

ތ ަގއި ވެސް އިސްތިޢ ނާފ ކ ރެޭވ   އިޖ ރާއ  އަދި ޖިނާ  .ރ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަނޑައެޅިފަހެއިސްތިޢ ނާފ ކ ރެޭވ މ އްދަތ ތަްއ އެ
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ަގއި އެ ބާވަތ ެގ ވާހަކަ ލިޔ މަކ  އެހާ ހަމަޖެހޭ ލ ބި  މި  ޓްކ ރެިވެގންރ  ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވ މާ، ރިޕ ހެއެމ އްދަތ ތައް  

އެޮގތަށް  ބެހޭ ާގނޫނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ ަގއި    ތަކާ ތްއިޖ ރާ  އ މި.  ކަމަކަށް ނ ވެދާނެ. މިއ  ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ 

 ޮގތ ަގިއ  ެގކަމެއް   އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނ ވެދާނެ. ދެން އަދި ކަންބޮޑ ވާ އެއް  ކޮށްލ .އެހެން ލިޔެފަިއވާތ  ެއކަން ފާހަަގ

އ ިވެގންދާނެ ބައެއް ތަކެތ ެގ ވާހަކަ. ބަެއއް    މާދިޔައިވެެގން  ކަށްމި ާގނޫނަ  ،މ ަގއި އެބަ ހ ރި  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

ތަކެއް ވެސް އ ވިެގންދާނެ ކަމަށް. ތެރޭަގއި އެބަ ހ ރި ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ރޫލިންކަންކަން އެބަ ހ ރި ލިސްޓ ކ ރެވިފަ. އޭެގ

ލ ކ ރަންޖެހޭނ   ޠިބާ  ތ ންއެްއ ައޅ ަގނޑ  ހިެގ ރޫލިންއ ފެދޭ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ސ ޕްރ މް ކޯޓ ސ ވާލ    އ މި

އ ފައްދާ ެއއ  ައޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  ؟ލ ކ ރެވިދާނެތޯޠިއެއް ބާައޅ ަގނޑ މެން ލިޔެެގން ރޫލިން  އްހަމަ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން. ާގނޫނެ 

ސަރކިއ ލަރ ސިޓ ާއއި  އާންމ   ކޯޓ ެގ  ސ ޕްރ މް  ހ ރި  އެބަ  މ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ތަމި  ާއއިކަމެއް.  ކެތި  ކަހަލަ 

ވާލެޭވނެތޯ އެއ  ައޅ ަގނޑ  އ ފައްދާ  ެއއް އ ެގ ރޫލިންވިދާނެ. އެކަމަކ  ސ ޕްރ މް ކޯޓ ލެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނަކ ން އ ވާ

އެޮގތަށް  ލާފަ.  އިތައް އ ވަ ލެއް. މިހާރ  މި ދޭތެރެއަކ ން ސ ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ނިންމ މަކ ން އެބަ ހ ރި ބައެއް ރޫލިންސ ވާ

މި ވަގ ތަށް މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން.   ،ދެކެނ . އެހެންވ މާ، މިކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލ    ޑ އަޅ ަގނ  ޢަމަލ ކ ރެވިދާނެ ކަމަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ  މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރިބާރަށ  ދާއިރާެގ  ،  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ  . އަށްهللاޙްމަދ  ޢަބްދ އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ށް  އިޞްލާޙ ކ ރ މަ  (ތަކ ެގ ާގނޫނ ކޯޓ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  22/ 2010ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

މިފަދަ އިޞްލާޙ ތަކެއް   ؛ހ ށަހަޅާފައިވާ މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ެގނައ މަށް

ާގ ؛ެގނެޭވއިރ  ކޯޓ ތަކ ެގ  ނޫއެހެންނަމަވެސް،  ކަންތައްތަކާއި  ހިނަގމ ންދިޔަ  އަލ ަގއި  ގ ޅިެގން    ާގނޫނާ  ނ ނޫނ ެގ 

އިރ ަގއި  ރާ ޔަތްކ ޢާމި ހ ރިހާ ކަމެްއެގ މައްޗަށް ރި  ،ބ ވެފަިއވާ ކަންތަްއތަކާއިހިނަގމ ންދިޔަ ކަންތައްތަކާއި އަދި ތަރ ތ 

ން އެބަ ޖެހޭ ވެއަދި މި ކަންކަން ލިޔެ  ބޮޑ ކޮށް  ންކ ރާ ޮގތ ަގއި ތަފ ސ ލ ެވ، ހާމަކަަގނޑ  ަގބޫލ ޅ  މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް އަ

ގ ޅިެގން   ކަންކަން އަދި ބަެއއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ  ބަެއއް ކަހަލަ ؛ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްަގނޑ  ަގބޫލ ޅ  ކަމަށް އަ

  ،  ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތ ން ކ ރައްވާ ޝަކ ާވއެއް ތަކ ރާ ފަރާތް ނ ވަމައްސަލަތަކ ަގއި ދަޢ ވާ  ނ ނޫ   ،އެކިއެކި އާންމ  ރަްއޔިތ ން

ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ެގ ތެރޭަގިއ  މި  ، ައިއއްސަ އެބަ ހ ރޭ ހަމައަށް ަގނޑ މެންނާޅ  ނޫނ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް އަ
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ދަންނަވަ ައޅ ަގނޑ   ހިމެނިފަިއވާ.  ާގނޫނަށް އޭގެ  ؛ލާނަންއިއެކަމެއް  މި  މިހާރ   ތެރޭަގއި  ކަންތަކ ެގ  ބައެްއ  ތެރެއިން 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އިސްތިޢ ނާފ ެގ މަރ ޙަލާއަށް    30މައްސަލަ ނިންމާތާ    ،ެގނެވޭއިރ ަގއި ާގނޫނ ަގިއ އެބަ ބ ނޭ އިޞްލާޙ 

ކޯޓ ން   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި. އަދި ހައި  30ކޯޓަށް    ހައި  ،ކަމަށް. މިސާލަކަށް ދަށ  ކޯޓ ން ނިންމާ މައްސަލަންވާނެ  ދާ

މ ަގއި މި ބ ނަނ   ؛ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދާންޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  30ނިންމާ މައްސަލަ ސ ޕްރ މް ކޯޓަށް  

ސަރ ކާރ  ބަންދ  ދ ވަސްތަްއ ދޫކޮށްލާފައި އެ ބަންދ   ؛އްބަންދ  ދ ަވސްތަ  ،ދ ަވސް މި ގ ނަނ   30މައްސަލަ ނިންމާތާ  

ނ ހިމެނޭ   ކަމަށް.ދ ވަސްތައް  ދަތި   ޮގތަށް  ކަންކަމ ަގއި  މިފަދަ  ތަޙައްމަލްބައެްއ  ބޭފ ޅ ންކ ރާއ ނދަޫގ  ފާހަަގކ ރައްާވ     

  އެބަ  ތެރޭގައިއޭެގ  ތ މާދ ވަސް ކަނޑައަޅާފައި އޮ  30މި   ؛ޮގތ ަގއި ބަންދ  ދ ވަސްތައް ނ ހިމަނާ ވެސް ވަކި މ އްދަތެއް 

ން ރިޕޯޓ  ލިބ މ ެގ ނޫނ  އިސްތިޢ ނާފަށް ހ ށަހަޅަ  ، ބައެްއ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރައްވާ ށްޖެހޭ ކަމައަޅ ަގނޑ މެން ހިމަނަން

ނޫނ  ލިބ ން    ،ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ލިޔެކިޔ ންތަކެއް މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓ ން ވަކި މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް

 ާގނޫނ  ޮގތ ން މިހާރ  ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމަށް. އެހެން އެ ފާހަަގކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާ  އެއ 

ދ ވަސްވާ ފަހ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ   25ދ ވަސް،    20ހެދި އެ ލިޔެކިޔ ންތައް ލިބ މ ަގިއ    ބައެްއ ސަބަބ ތަކާ  ،ޮގތ ަގއި

ވޭ. އަދި ެއ    އ ނދަޫގ ކަމަކަށްދ ވަހ ެގ މ ްއދަތަށް ފެއްތ މަކ  ެއއ  ދަތި  30ޏާ ެއ  ލިޔެކިޔ ންތަްއ ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަން

 ތެރޭަގއި ިއސްތިޢ ނާފަށް  ސްދ ވަ   30ވޭ. އެހެންވ މާ،    ލިޔ ންތައް ދިރާސާކ ރ މަށް ެއކަށ ެގންވާ ަވގ ތ  ނ ލިބޭ ކަމަށް

ދ ވަހަކ     30ނޫން. އަދި ބަންދ  ދ ވަސްތަްއ ނ ހިނމަނާ ލިބޭ    ޮގތ ަގއި ަމއްސަލަެއއް  ހ ށަހެޅ ން އެއ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ަމއްސަލަ    ،ނަމަ  ކަމ ަގއި ވަނ   އަދި ރަނަގޅ  މ އްދަތެއް ނޫނެކޭ ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އެހެން އެކަން ކ ރާ 

ނޫނ     7ނިންމާތާ   ނިންމި  10ދ ވަސް  މައްސަލަ  އެ  ތެރޭަގއި  ރިޕޯޓާ  ދ ވަސް  ގ ޅިެގން  އައި،  ޮގތ ެގ  އެކަމާ  ދި 

ލިޔެކިޔ ންތަ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އެއ    އްއިސްތިޢ ނާފަށް  ލިބ ން  ފަރާތަށް  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  ަގބޫލ ކ ރާ    ،އެ  އަޅ ަގނޑ  

ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ބޭނ ންތެރި  މ ހިންމ   ޮގފި    ކޯޓ ެގ  ހައި ؛ޮގތ ަގއި  އ ވާލ ން އ ދެ  ދެކ ނ ެގ  އެއ    ؛ތ ރާ 

ކޯޓަށް   މާލެއަށް އަިއސް އިންސާފ ހޯދަން ނޫނ  ހައި  ،ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ރަނަގޅ  ނިންމ މެއް. ސަބަބަކ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ 

ހޭދަ ކ ރަންޖެހޭ  ހ ށަހެޅ މަށް  އ ފ ލަންޖެހޭ  ޔާއި،މައްސަލަ  ތަކ ލ ފަށް  ހޭދައަށް ؛އަދި  އ ފ ލަންޖެހޭ  އަދި   ، ވ ރެ  ވ ރެ 

އަދި    އި،އި ހާޒިރ ވެ ނޫނިއްޔާ އެ މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މާއެ މައްސަލަތަކ ގަ   އި،މިދެންނެވި ދެ ޮގތްޕަށް މައްސަލަ ހ ށަހަޅަ

އަދި ތަކ ލ ފ  ާމ    އިހޯދަން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ   މިދެންނެވި ޚިދ މަތް، ިއންސާފ   ،އެ ތަންތަނަށް ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މާއި

މާ ގ ޅިެގން  ނޫނ  ިމ ދެ ޮގފި އ ފެދ   ،ކަމަށް ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކ ން ދިޔައ  މި އިޞްލާޙާ ގ ޅިެގން  ން ބޮޑ ނ ބޮޑ ތަ

ޮގތް ލ އިފަސޭހަވާނެ  މ ހާއަށް  ޮގތ ަގިއ ރައްޔިތ   ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އަދި ރައްޔިތ     ،ޝަކ ާވކ ރަމ ން. އެހެންވ މާ، 

އަދި ބައްޓަންވެފައި އޮތ މަކ     ، ފަށް ފަސޭހަިއން ވާސިލ ެވވޭނެ ޮގތަށް ާގނޫނ  ނިޒާމ  ފަރ މާވެފައި އޮތ ަމކ ސާމ ހާއަށް އިން

މަކ  އެއ  ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ވާލ ދި މ ހިންމ  ކަމެއް. އެހެންވ މާ، މި ދެ ޮގފި އ އެއ  ބޭނ ންތެރި އަ
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ާގނޫނ ތައް އ ވާލ މ ެގ    ،ާގނޫނަށް އ ނިއ ތ ރ ެގނައ މާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކ  ާގނޫނ  ހެދ މާއި؛ ދެކެނ . އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް

އްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަކ  މިދެންނެވި ާގނޫނ  ޒިންމާއ ފ ލަން އޮތް ތަން. ރަ  ،ކ ރަން ތިބި މ ހ ން. މިދެންނެވ   މަސައްކަތް

ާގނޫނ    ؛، މި ކަންކަމަކ  ިމއ އިއަދި ާގނޫނ ތަކަށް ބަދަލ ެގނައ މާ އިއ ވާލ މާ  ިއ،އެހެންވ މާ، ާގނޫނަށް އ ނިއިތ ރ ެގނައ މާ

ެވސް މަޖިލ ހަށް އޮތް ކަމެއް. އެހެންވ މާ،  ހެދ މާއި، މި ކަންކަމަކ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     އެ ޒިންމާ މަޖިލ ހ ން އަދާކ ރެވޭނެ  އިމި ކަންކަމާ ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމާ

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޑަަގބޫލ ކ ރަނ . ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ހޯރަފ ށ   ،އަރ ވަނ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  . ހޯރަފ ށ ށްއަޙްމަދ  ސަލ މަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލ މް ހޯރަފ ށ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކާ  ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  ޝ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް  

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެތިން ނ ކ ތާެއއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ިއޞްލާޙ ތަްއ ާގނޫނ ތަކަށް މި ހ ށަހެޅެނ     ގ ޅޭ

ލާޙ ކ ރ މަށް. އެކަން މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން މަތިވެރި ދާއިރާެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް. ހަމަ ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް އިޞް

އެއް ބަދަލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛މެންބަރ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެްއވި. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްއިްއޒަތްތެރި  

ހ ށަހަޅާފައިާވ  އި  ދަތެއް ކަނޑައަޅަ ދ ވަހ ެގ މ އް  30ކ ރ މަށް  ކޯޓ ތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް އިޞްތިޢ ފާ  ދަށ   ،ފެންނަނ 

  ،ވަނަ އަހަރ  މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް ެގނެވ ނ އިރ ަގއި އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މ ެގ މ އްދަތ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތ   2010އިޞްލާޙ .  

އާންމ  ސިޓ އަކ ން.    ކޯޓ ެގ  ޕްރ މްސ   ،ަވނަ އަހަރ  ބަދަލ ކ ރ   2015ދ ވަހަށް    10ދ ވަސް. އިސްތިޢ ނާފ ެގ މ އްދަތ     90

ކޯޓ ން ކ ރ ަގއި ބައެްއ އާންމ  ސިޓ ތައް ބާޠިލ ކ ރިޔަސް    ޕްރ މްމިހާރ  ސ   ، ރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލަކ މިހާ

ނ ވޭ.    އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަދި މ ޅިން ސާފެއް ؟ތޯއްެގނައި އާންމ  ސިޓ އަށް ދެން ވާނ  ކިހިނެ  މި ބަދަލ 

ދ ފައި ތ ެގ ާގނޫނ ަގއި ޖިނާއ  މައްސަލަތަްއ އިސްތިޢ ނާފ ކ ރަން  އިޖ ރާ  އ ފެށި ޖިނާ  ވަނަ އަހަރ  ޢަމަލ ކ ރަން  2017

ތ ެގ ާގނޫނ ަގއި   އިޖ ރާއ އެކ ަގއި ޖިނާ  ހ ށަހެޅޭ ބަދަލ ތަކާދ ވަސް މ އްދަތ ެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންވ މާ، ިމ    60އެބަ އޮތް  

ކިހިނެ  60ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ވާނ   ދެން  މ އްދަތަށް  ެވސްއްދ ވަހ ެގ  ބަ  ތޯ  މި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހ ައޅ ަގނޑ މެން  ސްަގއި 

ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މ އްދަތ ތަކ ަގިއ   ؛ރަނަގޅ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި 

ޖިނާއ    ،ނަމަ  ނ ކޮށްފިއިސްތިޢ ނާފ  އެހެންމެ  ހަމަ  ނ ލިބޭނެ.  ދެން  ފ ރ ޞަތެއް  ިއތ ރ   މ ހާއަށް  ރައްޔިތ   އާންމ  
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ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް އެ  ،ނަމަ ލަތަކ ަގއި ދަޢ ވާކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މ އްދަތ ަގއި ދަޢ ވާނ ކޮށްފިމައްސަ

ފ ރ ޞަތ  އެބަ ގެއްލޭ. އެހެންވ މާ، ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ ަގއި މިޮގތަށް ޙަޤ ޤ  ރަނަގޅ  ސަބަބެއް މެދ ވެރިެވެގން އެ 

މެދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލ މަކ     ދެން ކަންތައް ވާނެ ޮގތަކާ   ،ނަމަ  ނޭޅިއްޖެތެރޭަގއި ަމއްސަލަެއއް ހ ށަ  މ އްދަތ ެގ

ވަރަށް މ ހިންމ  ޙައްޤ ތަކެއް މ ަގިއ ެގއްލިެގން    ،ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ެއއ  މިދަންނަވާހެން  ެގރަނަގޅ  ކަެމއް

ތ ެގ ާގނޫނ ަގއި މައްސަލަތައް  އ  އިޖ ރާހިނގައިދާނެތ . މިކަން މިހެން އޮްއވާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، މިހާރ  ވެސް ޖިނާ

ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔ ންތައް ހަވާލ ކ ރަން އޮވޭ. އަދި ބަންދ ަގއި ތިބޭ   5ކޯޓަށް ބަލަިއަގންނަތާ  

މައްސަލަތައް ޝަރ ޢަ،  ފަރާތްތަކ ެގ  އަދި  ޮއވޭ.  ެވސް  ފެށ މަށް  ޝަރ ޢަތް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ  ވަކި  ތ ެގ  ހ ޅ ވާތާ 

ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޝަރ ޢަތް ވަކި  ންކ ހ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    30އަޑ އެހ ން ނިންމާތާ  

ނޯޭވ. އެހެންވ މާ، މިދަންނަވާ ޮގތަށް މިކަން އޮތ މ ން ވަރަށް    ކޮށްފައެއްމ އްދަތެއްަގއި ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ލާޒިމ 

މ ން ދެން ޖޭ.އެސް.ސ ން ޔ ދި އިއެބަ ފެނޭ. އަދި އެޮގތަށް އިންތިހާއަށް ދިގ ލަޑ މެންނަށް  ދާ ޝަރ ޢަތްތައް އަޅ ަގނއިދިގ ލަ

ައޅ ަގނޑ މެން އެދޭ މިންވަރަކަށް ނ ފެނޭ.    އެކަމ ަގއި އިސްނަަގިއެގން ކަންކަން ައވަސްކ ރަން މަސަްއކަތްކ ރާ ތަނެްއ 

މަކ  އެތަްއ ބައެްއެގ ޙައްޤ ތަްއ ޭއަގިއ  ޔ ދިދިގ ލައި  ފަނޑިޔާރ ޭގެގ މައްސަލަތައް ލަސްވެ، މިޮގތަށް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

މައްސަލައެްއ.   ވިސްނަންޖެހޭ  ފ ންކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއ   ކަމެއް.  ހިމެނޭ 

ހ ށަހެޅ މ ން  ސްއި ތަންފ ޛ ކ ރ ން  ންކ ހ ތިޢ ނާފ ކ ރ މަށް  އޮތް ފަސްނ   ހ ށަހަޅާފައި  ާގނޫނަށް  މި  ކަމަށް  ވާނެ 

  ތަންފ ޛ ކ ރ ން ފަސްކ ރަން ކަމާ ންކ ހ   ،އިޞްލާޙ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަ ފެނޭ. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި އެބަ ބ ނޭ

މި ބަޔާންކޮށްފައި  މިޮގތަށް  އެހެންވ މާ،  ވެސް.  ކަމަށް  ހ ށަހެޅިދާނެ  ކޯޓަށް  އިސްތިޢ ނާފ     ،ރ ަގއިއޮންނައި  ހެންބެހޭ 

މި  ދެކޭޮގތ ަގއި އެބަ  ައޅ ަގނޑ   ކޮބައިތޯ ވެސް  ނަތ ޖާއަކ   މި މާއްދާއަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ން ހާސިލ ާވ  ާގނޫނ ަގއި 

ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ.  ހ ބަ ރައ ސްސްަގއި  މައްސަލަ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ލަސްވާ  ހިނާގއި މަްއސަލަތައް  ކަންކަން  ޮގތަށް    ަގއި 

އަހަރ     3  ،ކޯޓަށް ހ ށަހެޅި މައްސަލަެއއް ؛ފަހ ން އަޑ އެހި ވާހަކައެއް   ނޑ  ދާދިލާއިރ ަގިއ އަޅ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

އެ    3ކ ރ .  ންކ ހ ފަހ ން   ފައިސާދެްއކ މަށް  ތެރޭަގއި  އޮންނަނ .  ހ މަސްދ ވަހ ެގ  ހަމަވިއިރ ަގިއ    3ކ މ ަގއި  މަސް 

މަސްދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއް    6ފެށ މަށް    ބަލަން ތަންފ ޛ ކ ރަން އަލ ން މި ހ ށަހަޅަނ . އެ މައްސަލަ  ންކ ހ ފައިސާނ ދެއްކ މ ން  

ކަމ ަގއި   ަމސްދ ވަސް ހިނގައްޖެ  12މި އަޑ އެހ ންތަކ ަގއި އިތ ރ    ؛ ތަންފ ޛ  މަރ ޙަލާަގއި އިތ ރ ންކ ހ   ހޭދަވެއްޖެ.

 ؟ޤަކ މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދައްކަން ބ ނި ފައިސާ ލިބެންވާ މ ހާއަށް ކޮބައިތޯ ދެން ލިބ ނ  ޙައް  3ދެން އެ    ،މަނަ  ވަނ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއ  މިކަން އޮތް ސ ރިޔަސް މިންވަރ .  

ހައި  ފެނޭ،އެބަ   ޮގފިތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެކ ނ ަގއި   ؛ކޯޓ ތަކ ެގ  އ ވާލ ން.  އިމ ގާ އ ތ ރާއި  ޮގފިތައް  ހ ރި  ކޮށްފަިއ 

މިކަން ވެ ތަޖ ރިބާކ ރެވ ނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޚަރަދެއް  ،ސް  ބޮޑ   ޮގތ ަގއި.    އި،ހިނަގ  ނަތ ޖާއެއް ނ ފެނ ނ  ކަމެއްެގ 
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ހ ރި މައްސަލަތަްއ ޮގފިތަކ ަގއި    ފ ނިޖެހިފައި  ،ކަމ ން އެދެވޭ ނަތ ޖާެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނ ނ . ިގނަ ދ ވަސްވެއެ

މިކަ ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިއސްރާފެއް.  ހ ރިކަން  ބޮޑ   ލިބިެގންދިޔައ   ދައ ލަތަށް  މ ން 

ކަމ ަގިއ ވ ނަމަވެސް ކޮންމެ ރަށަކަށް    އެހެންވ މާ، ޮގފިތައް އ ވާލ ން އެއ  ަމއްސަލަެއއް ކަމަކަށް ނ ދެކެން. ޮގފިތައް އ ވާލި

ލާޙަކ  ރަނަގޅ   މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލިބޭ ބޭނ ން މައްސަލަެއއް ބަލަން. އެހެންވ ާމ، މި އިޞްޔ ކޯޓަށް ދި  ވެސް ހައި

ދިވެހި    ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ފެންނަމ ން އެބަ ދޭ؛ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

މިދެންނެވި ފަރާތ ން  ވަސ ލަތްތައް   ސަރ ކާރ ެގ  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  ކޯޓ ތަކަށް  އަދި  އިޞްލާޙ ތަކާިއ  ފަދަ 

ތަން. އެހެންނަމަވެސް،   ދޭ  ންމެ ކަމެއްަގއި ޝަރ ޢ  ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް އެއްބާރ ލ ންފަދަ ކިތަ  ހަމަޖައްސައިދިނ ން

ސ ވާލަކ  ލިބޭ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  މި  އެއްބާރ ލ ން  ދާއިރާ   މިދެންނެވި  ޝަރ ޢ   ކޮމިޓްމަންޓް  އެ  ކޯޓ ތަކ ން  ޮގތަށް 

ޖ ޑ ޝަލް   ،ެވސް ައޅ ަގނޑ  ދ ށިންފަހ ން އަނެއްކާ  ދާދި  ،އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކ  ؟ރަނަގޅ ކ ރ މަށް އެބަ ދޭތޯއޭ

ިމހާރ  މައްސަލަތައް ނިންމަ  ، ނަމަ  ންދާ ސްޕ ޑ ަގއި ނިންމާމ ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ރައ ސް ވިދާޅ ވި ވާހަކަފ ޅެއް. 

އަހަރ  ހޭދަވާނެ ކަމަށް. މިއ  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ ވެސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން    16ހ ރި މައްސަލަތައް ނިންމ މަށް ޓަކައި    ފ ނިޖެހިފައި

ދިވެހިރާއްޖެ   ،މިދަންނަވަނ   ކަންބޮޑ ވާ މަްއސަލައެއް. މި ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ،ނަންޖެހޭވިސް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ދާ ކާމިޔާބ ތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި  މިހާރ  ކ ރިއަރަމ ން މިދާ ސްޕ ޑ ަގއި، ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރ  ހޯދަމ ން މި

ނެތް.   ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަލ ވި ދ ވެއްޔެއްަގއި ކ ރިއަށްދެވޭކަށް  އިޤ ތިޞާދ    ނޫނ   ޝަރ ޢ  ދާއިރާ ރަނަގޅ ވެެގން 

ންޓް ޝަރ ޢ  ނިޒާމ   އެފިޝެ  ،ހަރ ދަނާ  ، ރަނަގޅ   ،ދިރާސާތަކ ން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ

  ހެން ފެންނަން އޮތްއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭހ ންނަ ތަންތަނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  މާ ބާރަށް ކ ރިއަށްދާކަން. ިމ ޙަޤ ޤަތްތައް މި

ލްަގއި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް މިކަން ދެކިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ނ ވާނެ. މިއ  ޤައ މ  ޮގތ ަގއި ހަމައެކަނި ދޭދޭ ފަރ ދ ންެގ ލެވަ

ވިދާޅ ވަނ  ތަޖ ރިބާކާރ ން  މައްސަލައެްއ.  އޮތް  ގ ޅިފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނި  ،ތަރައްޤ އާ  ޝަރ ޢ   ޒާމ  ޤައ މެްއެގ 

ފ ެގ ނިޒާެމއް އެތާނަގިއ އޮތ ން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި  ޞާދ ލ އިންޢަންޓް ައދި ވަކިފަރާތަކަށް ނ ޖެހޭ  އެފިޝެ  ،ރަނަގޅ ވ ަމކ 

ތަނ ަގއި ޖެހޭތަނ ން   މައްސަލަތައް ހަމަ އެ  ،ކޮލިޓ ައކ  ވަރަށް މ ހިންމ  އެއްޗެއް. ައޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަވަނ  ؛ރައ ސް

ނ ޖެހޭ. އެންމެ ިގނަ ަމއްސަލަ ނިންމި ތަނަކަށް ވެސް ާވކަށް  ،ނިންމާ ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން. އަދި އެންމެ ރަނަގޅ  ކޯޓަކ  

  ، ނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަވާ ވާހަކައަކ  ެވސް އެންމެ މޮޅ  ތަނަކަށް ާވކަށްކ ރާ ތަނަކ ންކ ހ އަދި އެންމެ ހަލ ިވކޮށް  

. އަދި އެ ލިބޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޓައިމްލައިނެްއަގއި މައްސަލަތައް ނިމެންޖެހޭނޭ. އިންސާފ  ލިބެންޖެހޭނޭ

ން އެްއކިބާވެފަިއވާ އިންސާފަކަށް ވެސް  ޒ އ  ނ ފޫއެ  ،. އަދި ހަމަ އެހެންމެއިންސާފަކ  ކޮލިޓ  އިންސާފަކަށް ވާންޖެހޭނޭ

ނިޒާމަނޭވާންޖެހޭ ޝަރ ޢ   މި ށް  .  ވެސް  ކޮންމެހެން  ހަމަ  ކ ރިއެރ މަށް  ޤައ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އިތ ބާރ ބޮޑ ވ މަކ  

ެގ ކަންކަން  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ދ ނިޔޭެގ ބަެއއް ޤައ މ ތަކ ަގއި ޝަރ ޢ  ނިޒާމ  ހިނދ ން މި ހިނދަށް ބޭނ ންވާ ކަމެއް
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ތަޢާރަފ ކޮށްފައި އެބަ ޭވ. މިއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ންޓްކ ރ މަށް މިހާރ  ސްކޯ ކާޑ ތައް  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް، ހަލ ވިކ ރ މަށް، އެފިޝެ

ސްކޯ ކާޑެއް    ،ކޮންމެ ކޯޓެްއެގ ޕަރފޯމަންސް  ،ވިސްނާލ ން މ ހިންމ  ކަމެއް ކަންނޭނެގ. ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ނަމަވެސް

، ެއ  އިޢާރަފ ވާންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މައްސަކަތަކ ަގިއ ކ ރިއަށްދާ މިންވަރާތަނަށް ފެންނާނެ ޮގތަށް މިހާރ  އެބަ  އާންމ ން

ަގނޑ މެންނަށް  ޅ  ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ މ އްދަތ ތަްއ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާއިރ  އަ  އަދި ނިންމޭނެ  ، ކަންކަން ނިމެމ ންދާ ޮގތާއި

. ައޅ ަގނޑ   އްވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑ ެވެގންދާނެ ކަމެ  އި ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ެގ އިތ ބާރ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގަ   ،އެނިގފައި އޮތ މަކ 

ން. އަދި ޔ ދިމި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޝަރ ޢި ދާއިރާ އިތ ރަށް ހަރ ދަނާވެެގން  ،ަގބޫލ ކ ރަނ 

ވަރަށް  ސްެގ ތެރޭަގއި  ހ މި ބަ  ،ބޫލ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރި ބަެއއް ނ ކ ތާތަކ ެގ އިތ ރ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގ

 އެހެން ނ ކ ތާތައް ހ ށަހެޅިެގންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ރަނަގޅ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ދާއިރާގެ   ވިލ ފ ށ   ،އަރ ވަނ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  . ވިލ ފ ށ ށްޙަސަން ޢަފ ފަ

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ވިލ ފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ 

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ފަރާތ ންޝ ކ ރިއްޔާ  ޒަރ ރ    ،ސަރ ކާރ ެގ  ޙަސަން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . އާދެ!  )ދިވެހިރާްއޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ   22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

އެބަ އޮތް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ވެސް    މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެްއ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައި

ެގންދަން މި  ެގންދަނ މަސައްކަތްކ ރަމ ން  އިޞްލާޙ    ،ޖެހެނ ،  ާގނޫނ ތަކަށް  ެއޮގތ ން  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް.   ކަންތަްއތައް 

ބަދަލ ެގނައ ާމއެކ   އެ ާގނޫނަށް    ،ހ ށަހެޅިެގން ާގނޫނ ތަކަށް ބަދަލ  މި ެގނެވެނ . ާގނޫނ ތަކަށް ބަދަލ ެގނައ މ ެގ ބޭނ މަކ 

އެކ  ާގނޫނ ަގއި ަގާވއިދ  ހެދ މަށް   އެ ބަދަލާ އެއްޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާތަކ ން ޢަމަލ ކ ރ ން. ާގނޫނެއް ފާސްކ ރ މާ

ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާތަކ ން، އިދާރާތަކ ން އެ ފާސްކ ރާ    ،ދާ މަންޒަރަކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި  ދިނ މާ  ބާރެއް

އެ ަގވާއިދ ތަކާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި ެގންދަނ . އެހެންވ މާ،    ،ވ ރެ ބާރ ަގދަ ަގވާިއދ ތަކެއް ހަދާފައި  ާގނޫނަށް

އިއްޒަތްތެރި    ނޫންމި  އިޞްލާޙެއް ކ ރ މަ.  ކަންތައް  މިޮގތަށް  އެޅެނ   މި  ފިޔަވަޅ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހަތަށް  ވަނ . 

ޢަމަލ ކ ރަމ ން ؛ރައ ސް މިހާރ   ޤާނޫނ ައސާސ     މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަހަރ    2008ެގންދާ  ވަނަ 

 ޕްރ މް ދެ! ސ އާ ؛އްކޯޓެ  ޕްރ މްރައ ސް މައ މޫނ ެގ ސަރ ކާރ ން ވަގ ތ  ސ  ؛ސަރ ކާރ ންޮއތް  އެކ  އޭރ ެގ    ކ ރ މާގ ތަސްދ 

ޮގތ ން އެ ކޯޓ ަގއި   ނޫނ އަސާސ ަގއި ބ ނާޤާއްޔަންކ ރެއްވ . އަދި  އަކޯޓަށް ފަނޑިޔާރ ން    ޕްރ މްސ   ކޯޓެއް އ ފެއްދ . އަދި  
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އ އްތަމަ  ޕްރ މްސ   ،ތިބި ފަނޑިޔާރ ންނަކ  ަވގ ތަކ  އެ ތާަގއި  ެއ  ފަނޑިޔާރެއް ނ ހ ންނަވާނެ.    ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ން. 

އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  ހަވާލ ކ ރި ފަރާތ ން،   ؟ކަމެއްތޯނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައ  ކޮން

ފަނޑިޔާރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ     އ އްތަމަ ؛އޫލިއްޔަތ  މަސް  ،ހ ދ ން އެބަ ބ ނޭ  އިވަރަށް ސާފ ކޮށް ކަޅާޤާނޫނ އަސާސ ަގއި  

މ ނަ އަމިއްލައަށް    ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރަކ  ހ ންނަންވާނޭ. އެ ފަނޑިޔާރަށް އެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ހަވާލ ކ ރ މާ  ޕްރ މްއަދާކ ރާ ސ 

ނިންމަނ  އެހެންވ   އްތަމައ ތިމަންނައަކ     ،މި  ވާހަކައަކ  ފަނޑިޔާރޭ.  އ ޅޭ  މި  ދަންނަަވން  އަޅ ަގނޑ    ، މާ، 

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ     ތެރިން ނެތްޞްތެރިކަމާެއކ  ާގނޫނާ ެއއްޮގތަށް ކަންކަން ކ ރާނެ އިޚްލާ ޞްއިޚްލާ

ކ ރި ޔަފާސްކ ރި ކަމެއް  އެހެން  އަދި  ހާސިލ ެވެގންނ ދެ  ، ސްޔަސް  އިޞްލާޙެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމެްއ  އަދި  އޭއެ   .

އިތ ރަށް ކަންތައްތައް ދަނ  ޯގސްވަމ ން. ިއއްޒަތްތެރި    ،ކަމަށް ަވންޏާ  މިޮގތަށް ކަންތައްތައް ކ ރާ މ ހ ން މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ

ދ ވަސް   30 ިއސްތިޢ ނާފ ކ ރ މަށް  ކޯޓަށް  ޕްރ މްސ   އެއްކޯޓ ން ނިންމާ މަްއސަލަ  ހައި  ،މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބ ނޭ ؛ރައ ސް

އޮތ  ކަނޑައެޅިފަ.    ދ ވަސް މި  7. ދެން އަދި އެ ނިންމާ މައްސަލަިއެގ ރިޕޯޓ  އެ ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނ މަށް  އެބަ ދޭ

އިތޯ  ނަމަ ދެން ކޮބަ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ ލިޔ ންތަްއ ނ ދ ފި  7ދޭންޖެހޭނެ. ކޯޓ ން ެއ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކޯޓ ން    7ެއ    ދެ!އާ

ނ ަގންނާނެ.  އްކޯޓަކ ން ބަލައެ   ޕްރ މްދ ވަސް ހަމަވ މަ ސ   30ދަނ .    ދ ވަސް ގ ނަމ ން މި  30އެްއކަލަ   ؟ޮގތަކ   ވާނެ

ކޯޓަށް އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މ ަގއި ވެސް ހަމަ މި    ކޯޓ ން ނިންމާ މައްސަލައެއް ހައި  ކޯޓ ން ނޫނިއްޔާ ދަށ   އެކަމަކ  ހައި

ނިކ ންނާނެ. ތެހަތް    މައްސަލަތައް  ނ ލިބިއްޖެދ ވަހ ެގ  ލިޔ ންތައް  އެ  އެޅޭނެ    ރޭަގއި  ކޮބައިތޯއޭ  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ނ ދިނަސް ކ ރެވޭނެ ކަެމއް ެއއްކަލަ އިސްތިޢ ނާފ ކ ރަން ބޭނ ންވާ މ ހާއަށް ފ ރ ޞަތ ެގއްލިެގންދަނ . ކޯޓ ން   ؟ފިޔަވަޅަކ 

  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަކ ރާރ ވަމ ންދާ  ،ދާ މަންޒަރަކ   މި  ނެތް، ލިޔ ންތައް ނ ދިނަސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން 

ކޯޓ ން ކަމެއް އެ  ތަން. އެހެންވ މާ،  ާގނޫނަށް  މި  ކޯޓ ން  އެ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށްކ ރާއިރ ަގއި ވެސް   ،ްއޮގތަށް 

  މިއ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެްއަގއި  ؟ދެން ކޮބައިތޯ ކ ރެވެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް  ،ނަމަ  ޢަމަލ ނ ކޮށްފި

އަޅ ަގނޑ މެން   ،އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައ   ؛މިހާރ  ެގންނަންޖެހިއްޖެ ކަމެްއ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ދާ ޤާނޫނ އަސާސ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ޞަރ ޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް، ދައ ލަތ ެގ ބާރ ތަްއ    މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި

ޮގތް ހެދ މ   .ބެހިެގންވާ  މަޖިލިސްާގނޫނެްއ  ރައްޔިތ ންެގ  ބާރަކ   ބާރަކ    ،ކަމަށް  ެގ  ހިންގ މ ެގ  ވެރިކަން 

ފ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ ބާރަކ  ރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢ  ޞާދ ލ އިންޢަކަމަށް.    ާއއި ރަިއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކެބިނެޓ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 މަޖިލ ހަށް. އެހެން ފަރާތަކަށް ނޫން. ނަމަވެސް ލިބެނ  ރައްޔިތ ންެގމި  ކޯޓ ތައް ކަމަށް. އާދެ! ާގނޫނ ތައް ހެދ މ ެގ ބާރ   

އެކ  އ ފެއްދ ނ    އަސާސ  ފާސްވ މާމި ޤާނޫނ   ،ދިޔަ އެއް ކަމަކ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން  ހަމަ މިދެންނެވި

ފެނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޯޓ ން  ސ ޕްރ މް  އަމިއްލަ    ،ވަގ ތ   ތަން.  ހަދަމ ންދިޔަ  ވެސް    ިއސްނެގ މ ަގއި ާގނޫނ  

 ސްފަހ ން އައި  ދެން ؛ހިސާބަށް  ކަންތައްތައް ނިންމަމ ންދިޔަ ތަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަންތައްތައް ނ ހ އްޓި މި
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ހައްދ ފަހަނައަޅަ ކަންތައްތައް  މ ހ ންެގ  ދެންނެވި  މި  ދިޔައ   އިއަނެއްކާވެސް  އެހެން   ،މި  ބެހޭ  ކަމާ  ދައ ލަތ ެގ 

ފަހަތަށް ޖެހ ނ މަ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި އ ޅޭ ވަޅ  ފިޔަ  ،މ އައްސަސާތަކ ން އެ ކަންތަްއ ބަލައިަގނެ އަޅަން 

ާގނޫނ ެގ    ،ވާހަކަައކ  ޮގތަށް ޖޭ.އެސް.ސ   ވަނަ މާއްދާެގ    24އޭރ ެގ ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން އެއް ދ ވަހ  ހެނދ ނ  ތެދ ވި 

އް ނެގ . ސ ޕްރ މް ކޯޓަކަށް  ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އެއ  ތިމަންނަމެންެގ ބާރެކޭ ކިޔާފައި ސ ޕްރ މް ކޯޓަށް ބާރ ތަ 21 ؛ެގ)ބ(

ެއއްޮގތްާވ    ައސާސ ާއއި ާގނޫނާމި ޤާނޫނ   ،އަސާސ ަގިއ ޮއންނާނެ ބ ނެފައިވެސް އަދި އެހެން ކޯޓަކަށް ެވސް މި ޤާނޫނ 

ކ . ޭއެގ ބޭރަކ ންނެއް އެ މ ހ ންނަކަށް ނ ލިބޭ އެއްެވސް  ޞަތިޞާ ޚްކޯޓ ތަކަށް ލިބޭ އިއޭ  ންނޭ ބާރ  ލިބޭނ . އެޮގތ ެގ މަތ 

ކޯޓ ން ބާރެ ނ ކ ރެވޭނެ.  ކޯޓަކ ންނެއް  ކަންތައްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  މަޖިލ ހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ރައ ސް،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އް. 

ނ ކ ރެޭވނެ. އަދި މި ދެ މ އައްސަސާއިން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް    ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަކ ން

ޮގތަށް ކަންތައްތައް އަސާސ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބ ނެދޭ އެއްޗެއް. އެހެންވ މާ، މިޤާނޫނ   ސަރ ކާރަކ ންނެއް ނ ކ ރެވޭނެ. މިއ  މި

އަޅ ަގނޑ މެން މި އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ ަގއި މިއިން ކޮންމެ ތަނަކ ން ވެސް ާގނޫނާ ޚިލާފ ވެއްޖެއްޔާ    ،ހިނާގފައިާވއިރ ަގއި

ކޮބައިތޯ ޮގތަކ   ކ ރެވެންޖެހޭނެ  ކަންތައް  ެވއްދ މަށް ާގނޫނާކޮބައިތޯ    ،ދެން  ތެރެއަށް  ާގނޫނ ެގ  ފަރާތްތައް  ޚިލާފ ވި   

ހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ  ޖެ  މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެނެގން އެބަ  ،ކ ރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކަކ 

އ މެއްެގ ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަން މި އ ޅޭ އިޞްލާޙެއް ނ ެގނެވޭނެ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ޤަ

  ، އެންމެ ބޮޑ  އެހ ތެރިކަމެއް ދެވެނ   މަށް ެވސްޔ ދިތަރައްޤ ވ ން ެވސް އަދި ޤައ ެމއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް

އަދ ލ ެވރިކަން.   އޮންނަ  ތަނ ަގއި  ރަނަގޅަށް  ޞާއިންދ ލ ޢައެ  ކަންތައްތައް  އެ  މިންވަރ .  އޮންނަ  ާގިއމ ކ ރެވިފައި  ފ  

މްރާނ  ޢ ކަށް ދެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން  ޔަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެްއވެސް ޮގތަކ ން ކ ރިނ ހިނާގ ކަމަ

މި ތަނަށް އިންވެސްޓަރ ން ެގންނަން    ،ވިޔަސްތިޞާދ  ޮގތ ން ކ ރިައށްދާން ބޭނ ންވިޔަސް، އިޤ ދާން ބޭނ ންޮގތ ން ކ ރިއަށް

ައދ ލ ވެރިކަން  ބޭނ ން ތާނަގއި  މި  އެ ވިޔަސް  ހާސިލެއްނެތިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ތަނަށް ކ ރެވޭނެނ   ކަމެްއ  މި   .

ތަނަކަށް މި  ނާންނާނެ  ފަރާތްތަކެްއ  ރައ ސް  ނާންނާނެ  އިންވެސްޓ ކ ރާނެ  ކަންތައްތަްއ    . އިއްޒަތްތެރި  މި  އާދެ! 

ބ ނޭ އިނޭގތޯ،    ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އ ފާކ ރަން މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަން އެބަ

އެބަ ާގނޫނ ަގއި  ދ ފަ  ،ބ ނޭ  މި  އެބަހ ރި  ކަންތައްތައް    ،އެހެންނަމަވެސް  . މ އްދަތ ތަކެއް  އެ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ   އެ 

 ރައްދ ވާ ފަރާތަކ ން ނޫން ކަންތައްތައް ކ ރަންޖެހޭނ . ކޯޓ ެގ  ންކ ހ ކ ރ މާ އެ  ންކ ހ ކ ރަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ކޯޓ ން  

. މަޖިލ ހ ެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ވާ ކަންތައްތަްއ  ންނަ ކަންތައްތައް ކޯޓ ން ވެސް ކ ރަންޖެހޭނެހ ފައި  މައްޗަށް ލާޒިމ ކ ރެވި

މި ކ ރަންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތައް ސަރ ކާރ ން  އޮންނަ  ލާޒިމ ވެފަިއ  މައްޗަށް  ކ ރަންޖެހޭނެ. ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތަށް މަޖިލ ހ ން 

ދ  ގ ސައް ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ މަކަންތައްތަ  އެއްކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން  ތެރިކަމާޞްއިޚްލާ

ރައ ސް ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން؛ ހާސިލ ކ ރެވޭނ .  ކޯޓ ެގ    ،އާދެ!  ާގނޫނ ަގއި ސ ޕްރ މް  ނިންމ ންތައްމި   ބަެއއް 
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ކަމެްއ ެއްއވެސް   އަސާސ ާއ ތަޢާރ ޟ ވާބ ނޭ މި ޤާނޫނ  އަސާސ ަގިއ އެބަ މި ޤާނޫނ ، ބާޠިލ ކ ރަން ހ ށަހެޅިފައި މި ޮއތ 

ައސާސ ަގިއ އެ އޮތ  ބ ނެފަ. އިތ ރ  ާގނޫނެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތަކ ން ކޮށްފިއްޔާ އެ ކަމަކ  ބާޠިލ  ކަމެކޭ. ޤާނޫނ 

އަސާސ އާ ތަޢާރ ޟ ވާ  ޤާނޫނ މި  ނ ވާނެ   އެއ  ޞައްޙަ ކަެމއް ކަމ ަގއި ބަލަިއަގނެެގންބޭނ މެއް ނ ވޭ. މ ައއްސަސާތަކ ން

އަސާސ އާ ތަޢާރ ޟ ާވ  ހ ރި މި ޤާނޫނ   ކޯޓ ން ނިންމި ކަމެއް ވިޔަސް. ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން އެބަ  ،އެއ    މަޮގތަށް ކަމެއް ނިންމ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(    21ޖޭ.އެސް.ސ  ާގނޫނ ެގ    ،ނެވިކަންތައްތައް މ ެގ ކ ރ ަގއި ކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ަގިއ މި ދެން

ބާރެއް ކަމަށް ނިންމި  ،އެއ   ކަމެއް. ސ ޕްރ މް   އަސާސ އާ ތަޢާރ ޟ ވާޤާނޫނ   ،އެއ    ނިންމ ން  އެ މ ހ ންެގ އަމިއްލަ 

 ނެތް ކ ރިއިރ ަގއި އޭރ ަގިއ އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރެއްފަނޑިޔާރ  އައްޔަން   ށްސ ޕްރ މް ކޯޓައޮތް  އެންމެ ފ ރަތަމަ    ،ކޯޓ ގެ 

އަސާސިއާ ތަޢާރ ޟ ވާ ކަންތައްތައް.  މި ޤާނޫނ   ،ހާލަތ ަގއި އަމިއްލައަށް ތިމަންނައަކ  އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރޭ ބ ނިބ ނ ން އެއ 

ސް އެ ވާނ  ބާޠިލ  ކަންކަމަށް.  އްޓައަސާސ އާ ތަޢާރ ޟ ވާ ކަންތައްތައް ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން ކޮށްފައި ހ ޤާނޫނ  އެހެންވ މާ،

ޖެހޭ އެއ  ބާޠިލ  ކަންތައްތަކޭ. އެ ކަމަކަށް    ކޮންެމވެސް ފަރާތަކ ން ބ ނަން އެބަ  ،ވެސް ދިމާލަކ ންއެހެންވ މާ، ކޮންމެ

އަސާސ ަގިއ  މި ޤާނޫނ   ،ެއްއވެސް ފަރާތަކ ން ނ ޖެހޭނޭ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެެވނ އެހެން  ޢަމަލ ކ ރާކަށް  

އިމ ކ ރ މަށް ާގފ   ޞާދ ލ އިންޢައާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ ރައ ސްމި މާއްދާ މި ޮގތަށް ެގނެްއސަ މި އޮތ . އިްއޒަތްތެރި  

ނޯންނާނެ.   އްމަސަލަސްކަން ގާއިމ ވެފައެ ޙަކަން ނެތިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ސ ލްއެއ  އެ  ،އިސްކަން މި ދެނ 

ހިތްހަމަޖެހ މާ މިނިަވންކަމާއި  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަޔާތް  އެކ   ެގ 

ފ  ާގއިމ ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ން ޞާދ ލ އިންޢަފ  ނެތިއްޔާ.  ޞާދ ލ އިންޢަނ ދާނެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި  ވޭތ ކ ރެވިެގން

ކަން.  ވަރަށް މަތިވެރި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި  ތިބ މި  ހަވާލ ވެެގން  ތިމަންނާމެން    ،ޖެހޭ  އެބަވިސްނަން  

އަ ކަމަކ ނ ދާނެ.ހަމައެކަނި  އޮޅާލައިެގން  އެތި  މ ޅި  ބަދަލ ވެެގން  ފިއްޔެްއ  ާގއިމ ކ ރ މަކ   ޞާދ ލ އިންޢަ  ކ ރެްއެގ  ފ  

ނިންމ ންތައް.    ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތަށް ނިންމާ  ވިއްޖެ ކަމަށްފ  ާގއިމ ކ ރެޞާދ ލ އިންޢަރައްޔިތ ންނަށް އެއ     ،އާންމ ންނަށް

ކ ރ މަކަށް ނ ވޭ. ާގނޫނ ތަކާއި އަދި އެހެން ވެސް ކަންތައްތަކާ ފ  ގާއިމ ޞާދ ލ އިންޢަ  ،މި ނޫން ޮގތަކަށް ނިންމ މާ ެއއ 

މަތ  ޮގތ ެގ  އެބަ އެްއޮގތްވާ  ފަރާތްތަކ ން  ހަާވލ ވެފަިއވާ  ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް  މި  އިޚްލާ  ން  ތެރިކަމާއި ޞްޖެހޭ 

އާދެ! ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް   .ންފ ެގ ކަންތައްތައް ގާއިމ ކޮށްކޮށްދޭޞާދ ލ އިންޢައެކ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    އަމާނާތްތެރިކަމާ

ވެސް  މ ން އަދި ޔ މި ބިލ  ކޮިމޓ އަކަށް ދި  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭ   ށްތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑަ މ ެގ ؛މި ާގނޫނ ަގއި މިހިރަ ކަންތަްއތައް

 މި ބިލ  ފާސްެވެގން ؛ހ ރި. ެއއާެއކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ާގނޫނ  ފާސްެވެގން  މިއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް އެބަ

ފ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ކަންތަްއތަކަށް އިތ ރ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ޞާއިން ދ ލ ޢަމި ާގނޫނަށް ބަދަލ  އައ ާމއެކ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް އަންނާނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ މެން އ ންމ ދ ކ ރަން.  ،އައިސް 

 ރައ ސް. 
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 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ސައިެގ ަވގ ތަށް މެދ ކަނޑާލަނ . އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ޖަހާއިރ . 11ބައްދަލ ވާނ  

 

 { އަށް 11:06އިން  10:24 ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :}

 (هللاމަޖިލ ހ ެގ ނައިބ  ރައ ސް އ ވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ހެނދ ނ  ކ ރިއަށް ފެށި ބަހ ސް  ،މަސައްކަތް މި ފަށަނ   `. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންފަޅ ެގ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ .ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާ ށް ިއޞްލާޙ (އަކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

މަތިވެރި    ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ށް ިއޞްލާޙ (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  22/ 2010ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

މިހެން އަންނަ ؛ ޒަރ ރ  ހ ށަހެޅ އްވ ތ  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

ކަންކަމަށް ިވސްނ މަށްފަހ     އިޤައ މަށް ފައިދާވާނެ އެންމެހަ  ،ރައްޔިތ ންނަށް   އެ ކަެމއް ރަނަގޅ  ނިޔަތ ގައި  ،ކޮންމެ ބިލަކ 

ތަ މި  މި ދެކެނ .  ައޅ ަގނޑ މެން  ބިލ ތަކެްއ ކަމ ަގއި  ބަހ ސްކ ރެވި ފޮނ ވޭ  ބިލ ތައް    ،ނ ަގއި  ފޮނ ވޭ  ތަނަށް  މި  އަދި 

ރައްޔިތ ންެގ ޚިޔާލ   ،ލާއަށް ދިއ މަށްފަހ ޙަކޮމިޓ ެގ މަރ   ،ލެވިއިދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނަ ޮގތަށް ހ ޅ ވަ

ަވނަ    19މިއަދ     ، ކ ރެވި އެ ހ ރިހާ ކަމެއް  ،އަދި ދައ ލަތ ެގ ކަންކަމާ ބެހޭ ވ ޒާރާތައް ެގނެވި  ،ލެވިެގންއިހޯދ މަށް ހ ޅ ވަ

ާގނޫނ ތަކަށް   ،ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްމަޖިލ ހ ން އެ ބިލ ތައް ފާސްކ ރެވިެގން އެ ދަނ . 

އަދި މ ޅި ދައ ލަތް ހިންގ މާ ބެހޭ ާގނޫނ ތަްއ ކަމ ަގއި   ،އަދި އެހެން ކަެމއް ވިޔަސް  ،ެގނެވޭ ބަދަލ  އެއ  ކޯޓ  ިވޔަސް

އެ ާގނޫނ ތަކ ެގ މައްޗަށް  ؛ ާގނޫނ  ހެދ މަށްފަހ  އެއަށް ޢަމަލ ކ ރަން މި ތިބެނ  އިންސާނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ،ސް ވިޔަ

އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ލިބޭނެ  ރަްއޔިތަކަށް  ކަެމއް  އެްއވެސް  މިއިން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މެނ ވ   ޢަމަލ ކ ރެވިެގން 

ދަންނަ  އ ންމ ދެއް މި  މިހެން  ފަސްކ ރ މަށ2013ް  ،ވާލަނ ނ ކ ރަން.  އިންތިޚާބ   ޮގތް    ، ެގ  ބާއްވާނެ  އިންތިޚާބ ތައް 

ވެ ކޯޓ ތަކަށް  އިންތިޚާބ ތަކަށް    ދެވަޑައިަގތ އްސ ރެކަނޑައެޅ މަށް  ތަކ ލ ފ ތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  ހަމައަށް  ިމއަދާ 

ާގނޫނަށް ބަދަލެއް    އެިއއްޔަކ   ން އެބަދޭ.ތާއ ދ ކ ރާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ލިބެމ   ޑިޑޭޓ ންނަށް ެވސް އަދިކ ރިމަތިލާ ކެން
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ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން    މ ެގެގނެސްެގން ނ ވަތަ އެހެން ފަރާތަކ ން މައްސަލަ ހ ށަހަޅައިެގން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަ

ބެހޭ    އިލެކްޝަނާ  ،ނިގވަޑަިއަގންނަވަންވާނެއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ންނަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް އެ

ޮގސް މި ރާއްޖޭެގ އެތައް އިންތިޚާބ ތަކެއް ޭއެގ މައްޗަށް  ެއއަށް ޢަމަލ ކ ރެވެމ ން  ،ކ ރެވިގ ތަސްދ   ،ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް ެގނެވި

ނިމިެގން ޤާނޫނ   ސްފަިއވާކަން.ގޮ ބިނާވެ  ަމއްޗަށް  އިސްނެގ މ ެގ  ާގނޫނ ތަކާއަމިއްލަ  އެހެން   ،ފ ށ އަރާ  ައސާސ ާއއި 

ނިންމެވިފައި ހ ންނަ ނިންމ ންތައް އެ ބޭފ ޅ ން އަމިއްލައަށް ެއ ކަންކަން އިޞްލާޙ ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން  

ނެރ ނ  ޮގތަށް އެބަހ ރި.   ،ވެސް އެ އިޞްލާޙ ތައް އެޮގތަށްކަންކަން ފަސޭހަެވެގންދާނެ ކަަމކަށް. މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ައދި

  ޑިޑޭޓ ން މާލެ އައިސް ޑިޑޭޓ ން ސޮއިކ ރެވޭ ޮގތަށް އޮތ . އެ ކެންކެނޑިޑޭޓ ން ކ ރިމަތިލާއިރ ަގއި އެ ކެން  3000،  2000

ވެސް ވިސްނާލ މާ  އެންމެން    ،އިލެކްޝަންތަކަށް އަންނަ ބ ރޫ  ،ހޭދަކ ރަންޖެހޭ ވަގ ތާއި  ، ސޮިއކ ރަންދާ ޚަރަދާއި  އޭަގއި

އެއެ ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ރައ ސްނިގވަޑައިަގންނަވަންވާނެ.  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން.  އޮތ   އެ   ށް ކަާގނޫނ ތަ ؛ ކަން 

މިއަދ  ެއ    ، ޖެހޭ ނައްތާލަން. ާގނޫނ  ފާސްކ ރާއިރ   ެގނެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި އ ސޫލ ތައް މި ރާއްޖޭން އެބަބަދަލ 

އެ ާގނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރަން ހ ންނަ ފަރާތަކަށް އެ ކަން ާގނޫނ ަގިއާވ    ، ނ ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ކަެމއް

ދެން ކަންކ ރަންވާ ޮގތް ާގނޫނ ަގއި މިއަދ  އެބަ ލިޔަންޖެހޭ. ދިވެހި ޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ،ނަމަ  ން ނ ކ ރެިވއްޖެޮގތ ެގ މަތ 

ދައ ލަތަށް ލިބިެގންވޭ ވަރަށް ބޮޑ    ،ްއެގ ޮގތ ަގއި އޮންނައިރ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ ޙައްޤެ  އިއަސާސ ން އެންމެހަޤާނޫނ 

ާގނޫނ ތަކ ން ދިވެހި އެންމެ އާދަިއެގ ރައްޔިތ  މ ހާއަށް    ،ސާސ ންއަޤާނޫނ   ،ާގނޫނ ން  ބާރެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި

ަގާވއިދ ތަކ ަގިއ    ،ާގނޫނ ތަކ ަގއި   ،ވ ތ    ވެސް އަދި ދިވެހި ދައ ލަތަށް ެވސް އޮންނަންޖެހޭނ  ހަމަ ހަމަހަމަކަން. ަވކި ދައ ލަތް 

؛ ނ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްތްތަކާ ޚިލާފަކަށް ވަކި ދައ ލަތަކަށް ވެސް ކަމެްއ ކ ރެވިެގންކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ އިޖ ރާ

ނިންމަ މަްއސަލަ  ރަްއޔިތ   ިއ،ކޯޓ ތަކ ން  އާދައިެގ  ނ ލިބިެގން  ރިޕޯޓ   ހ   ެއ  މ އްދަތަށް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ށަނޭޅިވާ މ ހާ 

އެ ރިޕޯޓ  ހަވާލ ނ ކ ރެވޭ    ދެން  ،ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓ ތައް ނ ލިބ މ ން  ކިތަންމެ ކަމެއް މިއަދ  ވެސް އެބަ

ޮގތެއް ަގވާއިދެއްަގއި ވެސް  ފަރާތަށް ދެން އ ސޫލެްއަގއި ިވޔަސް، ާގނޫނެއްަގއި ިވޔަސް އޮތިްއޔަކ     ، ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ލިބިެގން އޭނަެގ  ނ އެއަށް އިންސާފ   ،މ ޅި ހަޔާތް މި ބަރ ބާދ ވަނ  އެ ރިޕޯޓ  ނ ލިބިެގން  ެގ މ ހާ  އެ ރައްޔިތ   ނޫން. ދެން

އަދި މިއަދ  ވެސް. އެހެންވ މާ، އިޞްލާޙ ކ ރެވޭނ     ،ގޮއްސަ ހ ރ  މާޒ ަގއި ވެސްތަން ފެންނަމ ން  ދާހ ރިހާ ކަމެއް ބަރ ބާދ ވެ

ރައްޔިތ ންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން އޮތިއްޔާ    ،އްަގއި ޤައ މަށްތެރި ނިޔަތެ ޞްއިޚްލާ  ،އިންސާނާ ވެސް ތެދ ވެރި ނިޔަތެއްަގއި

ތިރާމެއް ހޯދަިއެގންާވ ކަންކަމެއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ހ ާގނޫނަކ ން އި  ،ވާނ . ާގނޫނަކ ން ލޯތްބެއް ހޯދަިއެގން  އެ ކަން

ިއެގ ރައްޔިތ  މ ހާެގ  އާދަ  ،ދައ ލަތ ެގ ކޮޅަށް މައްސަލައެއް ނިމ މަށްފަހ    ،ރައ ސް މިއްޔަކ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ 

ނިމ މަށްފަހ  މައްސަލައެއް  އެ  އިސްތި  ،މައްޗަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ  އޮންނަ  ހ ށަނާޅާނާފަ ޢ އެ  ވަންޏާ   ށް    ކަމަށް 

އެހެނެއް ނޫން ދަނިއްޔަކ . ދައ ލަތް ވެއްޖެއްޔާ އެ    ،. އެހެންނަމަވެސްވާނ  އެއްވަރޭ  ކޭއާދަިއެގ ރަްއޔިތ  މ ހެ  ،ކޭދައ ލަތެ
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ިވޔަސްއަހަރ   5ވަރިހަމަ   ިއސްތި  10ނާފ ކ ރެވޭ.  ޢ ިއސްތި  ،ދ ވަހ ން  ވެސް  ފަހ ން  ެއއިްއޔަކ  ޢ އަހަރ     ނާފ ކ ރެވޭ. 

މ ހާ   ނާފ ކޮށްފައި އޮތްތޯ ބަލަން އާދަިއެގ ރަްއޔިތ ޢ ކޯޓ ން އިސްތި  އޮެވެގންވާނެ އ ސޫލެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި

ދިވެހި ދައ ލަތ ން ެއ މ އްދަތ ަގިއ    ،އޮތް   ށް ސިޓ ން ޖަވާބ ދ ފައި އެބަ އެ އާދަިއެގ ރައްޔިތ  މ ހާއަ  ، ސިޓ އެްއ ފޮނ ވ މާ

ދެންޢ އިސްތި ކަމަށް.  ނެތް  ދައ ލަތަށް  ނާފ ކޮށްފައި  ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ   ޢ އިސްތި  އަނބ ރާ  ކަމަކަށް  ދެވޭނެ  ނާފަށް 

ދަންނަ ޮގތެއް ވެސް    ،އް ވެސްއަސާސ  ވެސް އަދި މި ާގނޫނ ތަެއއ  މި ޤާނޫނ ؛ ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ނޫން، ހަމައެއް ވެސް ނޫން. ެއހެންވ މާ، މިހެން ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ިއޞްލާޙ ކ ރެިވެގން މިިއން ކޮންމެ ާގނޫނަކ ން ނިޭމ 

ތިޞާދަށް ެގއްލ ންތަކެްއވޭ. މި ރާއްޖޭަގއި އިންވެސްޓ ކ ރަން މި ރާއްޖޭެގ އިޤ   ، ތަކ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްޢަކޮންމެ ޝަރ 

ންނަ މ ހ ންެގ އިތ ބާރ  ެގްއލިދޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ބޭންކިންެގ ނިޒާމ  އޮންނަ ޮގތ ން އިންވެސްޓަރ ންނަށް އ ނދަޫގވޭ އަ

އިންސާފ ވެރިކަމާއި ކަމަކ   ކޮންމެ  މިއިން  އެންެމ   ،އަދ ލ ވެރިކަމާއި   ،އިންވެސްޓ ކ ރަން.  އިންސާފ   ޤައ މ ަގއި  މި 

ލާރި ިގނަެވެގން    ވާނެ. ދެންކަންކަން ކ ރަން އަންނަ މ ހ ން ވެސް މަދ    ، ފ ރިހަމައަށް ލިބޭނެކަން ކަށަަވރ ވ މާ މެނ ވ 

ލާފައި ކަމެއް ނ ކ ރާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނިއްޔަކ ެއއް. އިމ ހަކ  އައިސް ލާރި ޯގންޏެްއ އޮއްސަ 

ޭމޒަކަށް އަރަ ؛މިހެން ހ ރި ކަންކަން  ،އެހެންނަމަވެސް   އި، ލ ން ކަންކަން ނިންމަމަޝްވަރާެގ އ ސޫ  އިއެންމެން އެއް 

ޮގތ ގައި ބިނާކ ރަން  ރިވެތި  މަތ   ،ޤައ މ   ހަމަތަކ ެގ  އ ސޫލ ތަކާއި  އިސްލާމ   ނިޔަތ ަގއި  ރަނަގޅ   ން ޚ ލްޤ ހެޔޮ، 

މި ކަންކަން ވެދާނެ. މި ކަންކ ރާކަށް ވެސް އެހާ އ ނދަޫގ ކަމެްއ    ކަންކަންކ ރަން ރިވެތި ޮގތ ަގިއ އ ޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ

ހ ރި. ެއ    ވެސް ާގނޫނ ތަކ ަގއި އެތައް ކަމެްއ އެތައް ޮގތަކަށް ލިޔެވި ތަރ ތ ބ ކ ރެވިފައި އެބަ  . މިއަދ ނޫން މިއިއްޔަކ 

މިއަދ   ކަމެއް  އެތައް  ޢަމަލ ނ ކ ރެވިދާ  މަްއޗަށް  އެބަ  ާގނޫނ ެގ  ރައްޔިތ ން  ވެސް  އެބަ  ެގހ ރި.  ހ ރި.   ކަންބޮޑ ވ ން 

ެއބަ މާޔޫސްކަން  ރަ  ރައްޔިތ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެން ؛ އ ސްހ ރި.  ބަދަލ ކ ރަންވ .  ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސ  

ތަރ ތ ބ ވެ ހިނާގނެ ދ ވަސްތަްއ،    އިކަންކަމ ަގ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ބަދަލ ނ ކ ރާކަށް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ވަކާލާތ  މި ކ ރަނ 

ނ ނި ކަންކަމެއް  ފަހަރަކާ  އެއް  ކަމެްއ.  ރަނަގޅ   އެއ   ކ ރ މަކ   ކަން  އެ  ލާފައި  އެހެންނަމަވެސްމ އްދަތ ތައް   ،މޭނެ. 

އަްއޔަން ތަންތަނަށް  އިޚްލާއަޅ ަގނޑ މެންެގ  މ ހ ންެގ  ތިބޭ  ކަންކަން  ޞްކޮށްފައި  މައްޗަށް  ނިޔަތެްއެގ  އޮތް  ތެރިކަމެއް 

ރަާގ ބެހޭ ހ ރިހާ އެއްޗެއް އެންމެ ފ ރަތަމަ  ހ ރޭ. ެއހެންނަމަވެސް ޑް  ޑްރަގ  ކޯޓ ؛ ބިނާވެެގންދަނ . ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ކޯޓަށް. މިއިން ކޮންމެ   އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ޑްރަާގ ބެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއް ދާންޖެހޭނ  ޑްރަގ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް.  މި ދަނ   

އަނެއްކާ އަނެްއ    ،އަނެއްކާ އަނެއް ކޯޓަށް ޮގސްެގން  ،ޮގސް އެ ތަނ ން ނިމޭ ޮގތް ކަމ ނ ދިޔައިމާ  ޅައިކަމެއް ފަހަނައަ

އޮންނަނ    ނިމިެގންދާއިރަށް  މި  ކަންވާރ ،ކަމެއް  ކަންކަން.  އޮޅިފައި  އެބަބޮޅެއްހެން  މަްއޗަށް  ޮގތެްއެގ  ޖެހޭ   ނޫން 

އިތ ރ     ކަން އެ ކ ރަނ . ދެންއެ   ކަންނޭގނެތާ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ޑްރަގ  ކޯޓ ން އެ ޑްރަގ  ކޯޓަށް ދިޔައިމާން.  ތަރ ތ ބ ވާ

ކޯޓ     ތަނެއް އެ  ޮގތ ން  ކަންކަންވާ  މިހާރ   ތަނެއް.  ނޯންނާނެ  ބަދ ނާމ ބަދ ނާމ ވާކަށް  ވެސް    ،ވަނ ވެސް  ކޯޓ   މި 
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ލާއަށް ޙަކޮމިޓ ެގ މަރ   ،މަގ މަތ ަގއި އ ޅެނ . އަޅ ަގނޑ   ،ނ ވޭ  އްލެއްހަވަނ . ކަމެއް    އެ ކޯޓ  ވެސް ބަދ ނާމ   ،ވަނ ބަދ ނާމ 

 ބެހޭ ލ . ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޑްރަގާ އިއަޅ ަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ މެއް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަ   ،ދާއިރ  ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރެވި

ެވސް    ބެހޭ ކޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި. ދ ވަހަކ   ނ ވާނެ. އެ ކަން ދާންޖެހޭނ  ޑްރަާގއެްއވެސް މައްސަލަެއއް ޮގސްެގން

މި ދ ނިޔެއަކ ެއއް.  ނ ދެކެން    އެ ދިޔައ ، އެ ފިލ . މިހެން ޮއންނަ ޤައ މެއް އަދި އަޅ ަގނޑ   ،ކަމެއް ނ ނިމޭ. އެ ދޫކޮށްލ 

ކިރިޔާ ކަމެއް    ހަމަ  ތިބެ ؛ކޮށްލައިފިއްޔާ ވެސް  މިތާ  މިއަދ   ކ ރ މާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަެމއް    ،ކަެމއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކޮންމެ މ ހަކަށް ވިޔަސް    . މިއ  ދިވެހި ދައ ލަތް، މިއ  ދިވެހި ޤައ މ . ކޮންމެ ފަންތިެއއްެގނ ވާނޭ  ފޮރ ވަން އ ޅެވިެގނެއް

ކަށް  ޔަހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  މިތާ ހ ރެ ފ ރައިެގންދާންވ މަ ދާންވ . ހ ޅ ލެއެކ ަގއި ކަންކަން ނިންމަންޖެ  ފާއި ޢަދްލ ވެރިކަމާސާއިން

އިނގ  ނޭނޭގ.  ވެސް  އިމިްގރޭޝަނަކަށް  ހ ންނަ  ެއއަރޕޯޓ ަގިއ  ނޭނޭގ،  މެންބަރ   ވެސް  ދާއިރާެގ   އި ފިލައެ  ރައިދޫ 

ވެސް ތަށް. ހަމަ ކޮންމެ  ނޫސްތަކ ން ފެންނަނ  އެޮގ  ވިްއޔާ.ސްކްރ ންތައް އެބަހ ރި  ،ލޯ އެބަހ ރިވިްއޔާ  !ރައްކާވ އޭ. ައޅެ

ރެޑް ނޯޓިސްއެްއ ފެންނަ ދ ނިޔޭެގ    ރާއްޖެއިން ނެރޭ  ޤައ މަކަށް. ެގނެވޭ ޮގތެއް ނޯޭވ. މި  ކަމެްއ ކޮށްލާފައި ބޭރ    ނ ބައި

  ޭވވިްއޔާ ދ ވަހަކ ނެނ ނެގއެ މ ހާ  ެއއ     ރެޑް ނޯޓިސްެއއް.   ނ ފެނޭރަކަށް ވެސް  ޓައެްއވެސް ޤައ މެްއ ނެތް. ެއ ހެޑްކ އާ

  ށް މަތ ން އެ މ އައްސަސާއަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ައސާސ އާއި ާގނޫނ ތަކ ަގިއވާ ޮގތ ގެ ެއބަ  ވެސް. ރެޑް ނޯޓިސް ނެރޭ  

އެކަަމކ   ދޭލިބި ދަށ ން.  ޤައ މެއް   ބާރ ެގ  ފެންނަންޖެހޭ  މި  އެ  ،އެ  އެނެގންޖެހޭތާ  ެއބަ  ވެސް  ތަނެއް  އޮތް    މ ހާ 

އޮތ  އެބަ ފެނޭ ފިރިމ ހާ ހ ރ  މިހާރ  ހޮޓަލެއްަގއޭ. އަންހެން މ ހާ    ،ރ ޓެކްނޮލޮޖ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން ފޯނ  ބަލައިލާއި

އޮފަ ކިޔާ  ޭގަގއޭ އަޅަ އި  އެޕްވެސް  އެނޭގނެތާލާފައިންނަ  ައޅާލ މަ  އެޕެއް  އޭެގ  ހަމަ  މ ހާ  ،.  ކޮން    ކ ށްވެރިވާ  ހ ރ  

 ،ދައްކާ ސ ރ ސް އެްއޗެހި ބަލާލަބަލަ  ޓ ވ ތަކ ން  ންވާނެތާ. ދެން އައިސްވެވެސް ބައިލެ  ޤައ މެްއގައިކަން ވެސް. ެއވަރ  

ކްރިމިނަލް މައްސަލަތަކ ަގއި ެއ މ ހ ން އިންވެސްޓިޭގޝަން ކޮށްލާ ޮގތް. އެ ބަލައިލިޔަސް ިމހާރ  ތަމްރ ނ ވެެގން ކަމެއް  

 ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ކޮށްލެވޭހާވަރ ވޭ

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް. 

 

 މަޑ އްވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

މި ހ ށަހެޅިފައި  މިއަދ   ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަނެއްކާ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޯޓ ތަކ އޮތ   ރާްއޖޭެގ  ާގނޫނަށް  ވެސް  ެގ 

މިކަހަލަ ވާހަކައިޞްލާޙ  ފަރިތަވާނެ  ެއމް.ޑ .ޕ ން ނިކަން  ބިލެއް.  ދާއިރާެގ    ެގނައ މ ެގ  ދައްކަން. ދެންމެ އިނގ ރައިދޫ 

މެންބަރ  ހިތަށްއެރިވާހަކަފ ޅ ވެސް    އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ޕާޓ އެއްެގ   ،ދެްއކެިވއިރ   ކޮން  މިހާރ   މަނިކ ފާނަކ   އެ 
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ދެއްކެވ މާވަ ބޭފ ޅެއްބާ ވާހަކަ  އެ  ަވޑަިއެގން  ޕާޓ އަކ ން  ސަރ ކާރ ެގ  މަނިކ ފާނަށް  ؛އޭ.  އެ  އެކަމަކ   ދެން  އަޅ ަގނޑ  

ވާހަކަ   ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ތަފ   ފ ޅ ތައްއެ  ރަނަގޅަށް  ވިދާޅ ވެދެްއވ މައެހާ  ިމ   ؛ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި  . ސ ލ ކޮށް 

 ސަރ ކާރަކ ން، މި ސަރ ކާރަކ ން...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 

 ޙަސަން އަޙްމަދ . 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ނެގ   މި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމ   މި  މެންބަރަށް  ހާ ެއްއވެސް    ،އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ ްއވަރ   ލަތެއްަގއި 

ދަޫގކ ރ މ ެގ އަދި ޖެއްސ ންކ ރ މ ެގ ނިޔަތެްއަގެއއް ެވސް ނޫން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ ެގ މެންބަރ ންނަކ  ނއ 

ވެސް    މަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ   ބަދ ެވސް ވަކާލާތ ކ ރާ ބައެއް. ެއޮގތ ެގއެކ  އަ  ފ ވެރިކަާމއި ޢަދްލ ވެރިކަމާސާއިން

ކ ރެއްިވއްޔާ  ފ ޅ ވެސް އިރާދަ  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ    ކާލާތ ކ ރާނަން.ވައަޅ ަގނޑ މެން    ،ޤައ މ ަގއި ހ ންނަ ކަންކަން ؛ކަންކަން

 ެގންނާނަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓ ެގ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން    .ރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ހަމަގައިމ  ވާހަކަދައްކަ   އަޙްމަދަކ   ތެދަށް  އަޅ ަގނޑ   ވާވެސް  ދާއިރާެގ  ަގވެސް    ބޭފ ޅެްއކަން  މަޑ އްވަރ   ބޫލ ކ ރަން. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ރ  އާދަމް ޝަރ ފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަޑ އްވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަ

ާގތަކ     ދިމާވި. ވިދާޅ ިވ ތިމަންނަ  ތެރެއިން ެއ މަނިކ ފާނާ  ގެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! އިްއޔެރޭ ސަހަރާ 

ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތި ވިދާޅ ިވ    . ެއހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑަށްއޭދާކަށް ވިދާޅެއްނ ވެ ދަތ ރެްއަގއި  އެމް.ޑ .ޕ ެގ އެްއވެސް  

ސާފ ވޭ   ރައ ސްއެްއޗެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ރައ ސް.  އިން ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދެއްކިެއއްސާއެމް.ޑ .ޕ ން  ވާހަކަ   ކަމަކ     ފ ެގ 

 ދަްއކަވާއިރ  ވާހަކަފ ޅ  ތަނ ގައި ބޫލ ކ ރައްވާ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިަގއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ބޭފ ޅ ން އެބަ 
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  ، އޮތްކަން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  އި އަނިޔާެވރިކަން އިންތިހާއަށް އެބަފެއް ނެތްކަމާސާވެސް އެމް.ޑ .ޕ ެގ ތެރޭަގއި ިއން

އިނގ ރައިދޫ   ؛މިވަރ ެގ ބަޔަކ   ؟މިހާރ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ އެތެރޭެގ ިއންތިޚާބެއްެގ ތެރޭަގއި ކިތައް މ ހ ންތޯ ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްލ 

  ތި ބޭފ ޅ ންެގ ބަހ ރ ވައިން ދަންނަވާ  ،ނޑ  ހިތަށްއަރަނ ދެއްކެވ މަ ައޅ ަގފ ޅ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެޮގތަށް ވާހަކަ

އެ ހ ރިހާ ވާހަކައެއް  ދަްއކާފައި މިއަދ  އެމް.ޑ .ޕ ން މި   ! ޔާތ ެގ ކަންފ ޅެއް ވެސް ނެތ ބާއޭ. އަޅެހަކަމަށް ވަންޏާ ލަދ 

ފެއް ލިބެނ ކ   ސާސް އިންހިތ ހ ރި ޮގތެއް ހަދަނ . އެއްވެ  ތައް ކަނޑަނ . މ ހ ންނަށްމ ހ ން  ،ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަމ ންދާއިރ 

  ، މިވަރ ެގ ޕާޓ އެްއ ނެތޭ ކިޔަިއެގން ވާހަކަދަްއކަނ . ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  ަގއި ފ  ސާއިން  ހަމަ  ނޫން. އެކަމަކ  

ފެއް ނ ލިބޭނެ މިޮގތަކަށް ވެރިކަންކޮށްެގންނެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަޔަކ  އިޚްލާޞްތެރިވެފައި  ސާއިން

އެ މ ހ ންނަށް އެޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަން   ،އިދިނ މާވަ ކިޔަ  ،ތަންތަނ ަގއި ތިބޭ މ ހ ންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން ކިޔައިދިނ މާ  އެ

ހިފޭނ . އިންޞާފ ވެރިކަމާެއކ  ކަމެއް ކ ރެވޭނ . ކޯޓ ތަކ ެގ  ފ ެގ ބޭނ ން ސާއިން  ،ދެއްވ މަ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްފ ރ ޞަތ 

ހ އިޞްލާޙ    ތަކަށްާގނޫނ  އެ ެގންނަން  ކަނޑެއެޅިެގން  އެކަމަކ ،  މިކަން   ޔާށަހެޅިދާނެ.  ތެރެއިން  އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ޚިލާފަށް 

އަޅ ަގނޑ    ؟ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން މިކަން ކޮށްފައި ދެން ކޮން ާވހަކައެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް މި ދައްކަވަނ   ،ކޮށްފައި

ތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތިއްތިވެލަިއެގން އެ ދ ށިން އިއްޔެ ފ ވައްމ ލަކ ަގިއ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަ

މ ޅި  ދައ ލަތ ެގ    ،ތަން. އެާއއެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ   ެގންދެވި  އްވަމ ންެއކ  މަޝްވަރާކ ރަ   ރަށ ެގ ބޭފ ޅ ންނާ

ތަނެއްަގ އެހެން  ހ ށަހަޅާލައިެގން  ޖަލްސާެއއް  އިބަޖެޓ   ރައ ސްތަން.    ބޭއްވި  އެހެން   ކަންކަމ ން   މި؛ އިްއޒަތްތެރި 

މިކަން  ތަނަށް ާގނޫނެއް ހ ށަހަޅައިެގން    ފެއް ނެތްކަން. ދެން، މިސާއިން  އިރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގ މިއަދ  ސަރ ކާރ ގަ 

ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ     ކ ރިެއއް  މި ސަރ ކާރ ން މިހާ ހަމައަކަށެއް ނ ދެވޭނޭ  ފާސާއިން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ކަމަކ  

ކަންތައްތަ ރައ ސް،  އަނިޔާވެރިކޮށް  އިްއޒަތްތެރި  ފެނޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހިނދެއްަގއި.  ކ ރަމ ންދާހާ  އް 

،  އެކ  ކަމެއް ކ ރާކަށް މަސަްއކަތްކ ރާ މަންޒަރެއް ނޫން ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ފެންނަނ . މިއަދ  ފެންނަނ   ފ ވެރިކަމާސާއިން

ޮގތަކަށް މ ޅި ޤައ މ  ވަކި މިސްރާބަކަށް    އްކޮށްެގން ަވކިއެއް ދިމާައށް އެބާރ ތަކެއް  ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ  

  އި މަލްޓިޕާޓ  ޑިމޮކްރެސ ގަ  ؛ރައ ސް   ިއއްޒަތްތެރި  ނެއްެގންދަން މަސައްކަތްކ ރާ މަންޒަރ . އެޮގތަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން

ެގން ވަކި ނ ފޫޒެްއަގިއ  އެޅި ކަނޑަ  ،ޚާއްޞަކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ 

ން. މިއަކަށް އެމް.ޑ .ޕ ެގ ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ވެސް  ތަ  ވަކި ބަޔަކ  ކޮންޓްރޯލްކ ރާ ޮގތަށް މ ޅި ސަރ ކާރ  ހިންގަމ ންދާ

މިއ    ނެހެއްދެވޭނެ.  ެގންދަވަނ ހާދެކޮޅެއް  ވިދާޅ ވަމ ން  މިައދ   ދެން  ޮގތް.  އޮތް  ޓަކަިއ  ސާއިން  ،ލަތ   ެގނައ މަށް  ފ  

ޯގސްކޮށް ކަންތަްއ ކ ރ މަ    ، ނޫން ؟މެން ެގނައި ސަރ ކާރެކޭ. ތިމަންނަމެންެގ ދަރި ކިހިނެއްހޭ ބޭރ ކޮށްލެވޭނ ތިމަންނަ

  ، ދަނ  ޯގސްކޮށޭ. އެކަން އެހެން ނ ބ ނެވޭނެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  މިކަން މި  ،ދަރިފ ޅ  ާގތ ަގއި ވެސް ވިދާޅ ވެންޖެހޭނެ

ވެސް ނ ބައިަމގ ން ކަސިޔާރ ވެެގންދާން އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދެވެނ . އެކަން   އަށްމ ހާެއއ  ވެރި  ،ނ ކ ރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ



2220 ފެބ ރ ވަރ   28ޖަލްސާ                                     ވަނަ   11ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

43 

 

ހ ރި މައްސަލަތަކެްއ.   ފެއް ނ ހޯދޭނެ އިްއޒްތެރި ރައ ސް. މި ާގނޫނ ަގއި އެބަސާއެޮގތަށް ކޮށްެގނެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް އިން

މިއިން ވެސް މައްސަލަތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑަށް ެއބަ ފާހަަގކ ރެވޭ  ށަހެޅިއިރ  ވެސްއިޞްލާޙ ކ ރަން މި ބިލ  ހ 

މައްސަލަތައް   ދ ވަހަށް ިމ ބަދަލ ކ ރަނ   30ވާ މިއަދ   އް ދ ވަސް އޮ  90ކ ރ މަށް ޓަކައި މ ެގކ ރިން  އިސްތިޢ ނާފ  ؛ރައ ސް

އެބަ  އަވަސްކ ރަ ައޅ ަގނޑ މެން  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ތެރެއިން    ،ޖެހޭލ ކ ރަންބޫަގން   ދ ވަހަށް  30ައވަސްކ ރ މ ެގ 

  ، މާ ދޭތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްޔ ޕްރ މް ކޯޓާ ހަމައަށް ދިކޯޓ ން ނިންމާ މައްސަލައެއް ސ   ކޮށްލާއިރ ަގއި ހައިރ ކ 

މި   ،ޕްރެކްޓިސްއާއި   ޓްބޭރ ެގ  ބެސް  ،ވާމ  ޮގތ ން ހ ރި މައްސަލަތަކާއިގ  ބޮޑެތި ދިރާސާތައް ހަދަންޖެހޭނެ. ބައިނަލްއަ

އެ ވަރަށް ކ ރ ކޮށްލ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ    ،އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް އެހެންވ މާހ ރިހާ އެއްޗެއް ދިރާސާކ ރަންޖެހޭނެ. 

ހަމަ  ޔައެއ  ސ ރި ަމއްސަލަެއްއ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އޮތް  ާއއެކ ަގއި އެސް  ޮގފިތައް    ހައިހ ށަހަޅާފައި    އެބަ  ކޯޓ ެގ 

  ، އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެމް.ޑ .ޕ ައކ  ލާމަރ ކަޒ  ނިޒާމަށް ނ ވަތަ މަރ ކަޒ  ޮގތ ން ިމ އޮންނަ ބާރ ތައް ދ ރ ކޮށް  ލަންއ ވާ

އެ ނަމ ަގއި އައި ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި   ،ލިބޭނެ ޮގތަށް ވެރިކަންކ ރ މަށްރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދ މަތް

ރައްޔިތ ންނަށް  އޭއިތ ރ  މަެގއް އެބަ ޖެހެ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ  ވެއްޖެްއޔާމަށް ކަ ރައ ސް. މިއަދ  އެ ދެ ޮގފި އ ވާލާ

ފަސޭހަކަމާ  ކ ރ މ ގައިމަސައްކަތް  .ފަހިކޮށްދޭން ރަްއޔިތ ންނަށް  އެބަ  ޚިދ މަތް  އެކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތެއް  ލިބޭނެ 

ކަމަށް   ޮގފި އ ވާލާ  މިހާރ  މި ދެ  ، ނަވާނ ފަހަރަކ  މާލެއަށް ައއ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަން  ހަދަންޖެހޭ. ކޮންމެ

ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ނ ވަތަ އެންމެ މަދ ެވެގން ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ޑެސްކެްއ ބަހައްޓަން.  

ނެ ޮގތަކަށް  ބެލޭ  ތައްކޯޓ ެގ ަމސައްކަތް  ތައް ޮގސްެގން ހައިއެ  ޑެސްކ ން މަސައްކަތް ތަރ ތ ބ ކ ރެިވެގން މާލެއިން ޓ މ  

ދަނ     ކ ހާ ޅެމެއް އެ  ވެސް  މި ސަރ ކާރ ން  ،އެމް.ޑ .ޕ ން ވެސް  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް،  މިކަން ނ ކ ރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

ެގނެވެނ  މާލެތެރެައށް. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ކޮންމެ ައތޮޅަކ ން އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ވެސް އެ  ބާރ ތައް އަނެއްކާ   .ފަރިއްސަށް

ބަހައް ޚިޑެސްކެއް  މި  އެއ ޓަިއެގން  ދޭން  ރައްޔިތ ން   ،ދ މަތް  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  

ވަނަ މާއްދާަގއި   14ބިލ ެގ   ؛އ ފ ލަންޖެހޭ ތަކ ލ ފ ތައް އެހެންނޫނ  އިންތިހާއަށް އިތ ރ ވެެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

. ންޒާތ ަގއި މި ބިލ  ފާސްވ މާއެކ  ބާޠިލ ކ ރަތަކެއް ޭއެގ  ންކ  ހ ނ ވަތަ    ހ ރި ކ ރިން ނެރެފައި ހ ރި ބައެއް އ ސޫލ ތައް  އެބަ

ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް  ހ ންނަ  ނިންމާފައި  ކޯޓ ތަކ ން  މަތ   ޮގތ ން  އ ސޫލެއްެގ 

އ ތ ރ    މާފަންނ   ވާހަކަދައްކަވަމ ން  މައްސަލައިަގއި  މި  ހިތ ން  އިމްތިޔާޒ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ެއއަށް ބަދަލ ެގނެވެންޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    ،ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ ަމއްސަލަތައް  ،މ  ވިދާޅ ވި ފަދައިންހ ފަ

ދަލ ކ ރާ ކަމަށް ނޫން ޮގތަކަށް ބައެ  .ރާރ ތަކ ންަގތަކ ން ނ ވަތަ  ރން ނ ވަތަ މަތ  ކޯޓ ތަކ ން ނެރޭ ސަރކިއ ލަކޯޓ   ހައި

ވެއްޖެއްޔާ އަނެްއކާެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ދެވެނ  ނ ބައި މެސެޖެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  

ކޯޓ ތަކ ެގ ޚިދ މަތްތައް ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ. ކޯޓ ތަކަށް   ؛ހ ންތަކެއް ކ ރިމަތިވާނެ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްބޮޑެތި ޮގންޖެ
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ވަސ ލަތްތައް އެބަ ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ. ރައ ސް ޔާމ ންެގ ޝަރ ޢަތް ލައިވްނ ކޮށް މިހެން ގެންދަން އެ މަސައްކަތްކ ރަނ  

ފޯރ ވ ަމށް ޓަކައި. އެކަން ރަނަގޅ  އަޅ ަގ  ކ ރެވޭނ ކަނޑައެޅިެގން ނ ފޫޒ   ެވއްޖެއްޔާ  ކޮންމެ    ،ނޑ  ދަންނަވާނ ކަމަށް 

ކަމ ަގއި ވިޔަސް ވެސް ސަރ ކާރ ން އެ ެގންދަނ  ހަމަ    ހ ރި  ށްކޮންމެ މ ހަކ  ާގޟ އަކަ  ، މ ހަކ  ވެރިކަމ ަގއި ހ އްޓަސް 

އެ ވައްޓާލަމ ންނޭ.  ނިޒާމ   ޝަރ ޢ   ތެރެއަށް  ނ ފޫޒ ެގ  ރަނަގޅ ނ ކ ރާ  ކަނޑައެޅިެގން  ވެއްޖެއްޔާ    ކަންކަން  ކަމަށް 

ރައ ސް މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭސާ ންއި  ،އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ދެވޭނެ.  ހޯދައެއް  އެބަ  ،  ފ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ފ  ނ ލިބޭނެތ . ރައ ސް ސާމި ބާވަތ ެގ ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގއި ރައްޔިތ ން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވޭ ިއން  ،ވިސްނަންޖެހޭ

ތެރެއަށް ެގންދެޭވ    ބިރ ކަމެއްެގ  ،ށް އެފަދަ ނ ރައްކަލެއްމ ނަޑިޑޭޓް. ރައ ސް ޔާ މ ދ  ރިޔާސ  ކެންންޕ .ޕ .އެމްެގ އ   ކ ޔާމ ނަ

ސް. އެޮގތަށް އެކަން ކ ރާ ކަމަށް ވަރަށް ވިންދ ޖަހާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ރަްއޔިތ ންެގ ހިތ ަގއި  ޮގތަށް ެއކަން ކ ރ ަމކ   

ދިމަދިމާއަށް ވެސް ނ ކ ންނާނެ. މިއ   މަގ މައްޗަށް ނ ކ ންނާނެ. އެހެން    ،ވެއްޖެއްޔާ ރައްޔިތ ންނެއް މަޑަކ ން ނ ތިބޭނެ

 ، މިފަދަ ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައް  ބަޔަކ   ފ  ހޯދައިދިނ މ ެގ ނަމ ަގއި ވެރިކަމަށް އަންނަސާއިން  .ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ މައްސަލަތައް

ސަލައެއް. މިފަދަ ބޮޑެތި ދ އްތ ރާތައް ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށް ފޯރ ވ މަކ  ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތައް އޮތް މައް

ހ ށަހަޅާ    ،ކަމެއް ކޯޓ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަނ   ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ކިހާވަރަކަށް  ،އެނޭގއެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ   

  ، ސްދަނ . މިޮގތަށް މިކަން ކޮށްެގނެއް އިްއޒަތްތެރި ރައ    ފެންނަމ ން މިއެ ކަންކަން  ބިލ ތަކ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ޤަ މި  އިންާގއ މަކ   އިންޞާފެއް  ނ ކ ރެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްސާިއމެއް  ބިރ ވެރިކަން  އޮތް  ދ ވަހަކ    ފަށް  ކޮންމެ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި   ،ދޭ. މި ކަންކަން ތަކ ރާރ ނ ވާނެ ޮގތަކަށް ކ ރެވޭނ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ ރާއްޖެއިން އެބަ ފެންނަމ ން

. ސަރ ކާރ ން  މިކަމަށް އެބަ ޖެހޭ އިސްނަންަގވަން. ސަރ ކާރ ން  ނޭންމަޖިލ ހ ން ވެސް ރަނަގޅ  ނަމޫނާއެއް ދައްކަިއެގ

އޮންނަ އިންތިޚާބ ތަކަށް ވެސް އިންތިހާއަށް    ަގއިއެމް.ޑ .ޕ ެގ ތެރޭ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ފެންނަނ  ޕާޓ ެގ ތެރެއިން

އިްއޒަތްތެރި   ހ އްޓާލައިެގން ނޫނ   ކަންކަން  ތަން. އެ  ވަކި ބަޔަކ  ނެގ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ  ،ނ ފޫޒ  ފޯރ ވައި

މ ޅިން އިދިކޮޅަށް.    ޔާދިވެހިރާއްޖެއަކ  ޑިމޮކްރެޓިކް ވެލިއ ސްތަކެއް ޕްރެޓިސްއެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ިމއަދ  މިދަނ  އެ  ރައ ސް

މަށް ވިޔަސް  ނ ކ ރައްވަނ . އަިމއްލަ ދަރިފ ޅ  ކަންކަމާ ވަކާލާތ ކަ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ބޭފ ޅ ން ކ ްއވެބާއޭ މި

އިޞްލާޙ ެގ ަމަގށް ެގނައ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ރަންޖެހޭނެ. އެމް.ޑ .ޕ ން އެ ދަނ     ޯގސްހެދ މަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

އެމް.ޑ .ޕ ެގ ސަރ ކާރަކ ން    ށް. ކަނޑައެޅިެގން ޚަރާބ ެގ މަަގށް. އެމް.ޑ .ޕ ން އެ ދަނ  މި ޤައ މ  އެއްކޮށް ހަލާކ ވާނެ މަަގ

ައޅ ަގނޑ    ،ކަށް ނާޅ ވާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްޔަހަމައެމް.ޑ .ޕ ން އިސްވެ މިކަން    ،ދާއިރ ކ ރަމ ންމިކަން  

ޮގތެއް ނޯންނާނޭ  ،ދަންނަވާނ  ެއްއވެސް    ،. މިައދ  މި ކ ރާ ަވއްކަންތަކާއިމިކަމ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ އަށް ސަލާމަތްެވވޭވެނެ 

. މި ސަރ ކާރ ން  އެމް.ޑ .ޕ ން ޒިންމާވާންޖެހޭނޭ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ   މި ހ ރިހާ ކަމަކ ން ލިބޭ ެގއްލ ން  ،ޚިޔާނާތާއި

 މިދަނ  ޚަރާބ ެގ މަގ ންނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ . 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ދެއް އެ  ދެންމެ  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރ   ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަޝ ކ ރިއްޔާ  އެ   ؛ކެވި  ދެން 

  ނެ މަނިކ ފާނަކ  ކ ރ ެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އިނޭގތޯ.  ޑިމޮކްރެޓިކް ވެލިއ ސް ހިފެހެއްޓިވަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ

ރައްޔިތ ންެގ    ދައި،އްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް ވަ  ދަިއ،އްތަނަށް ވަ  މި  މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް. އެއ  ައސްކަރިއްޔާ

އ ކާލ . އޭެގތެރޭަގއި މިހާރ  އް ގެއަށް ވަމަޖިލ ހ ެގ ދައި ައސްކަރ  ބާރ  ބޭނ ންކޮށްެގން ހ ރިހާ މެންބަރ ން ފާރ މަތިން 

ދެން އިއްޒަތްތެރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ހިމެނޭ. އެހާވަރަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެލިއ ސް ހިފަހައްޓާނެ.  

ޑިމޮކްރެޓި ޤައ ެމއްަގއި  ބަޔަކ   މިންަގނޑަކ   ކ ރައ ސް،  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ވަ  ،ވެލިއ ސް  އަސްކަރިްއޔާ  އިެގން  ދަ އްއެއ  

ރަްއޔިތ ންނަށް އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  މަނިކ ފާނ  ދެއްވ ން އެދެން   އެއ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ؟ޕާލަމެންޓް ފ ޑާލ ންތޯ  އެތަނެްއެގ

މެންބަރ  ރައ ސްދާއިރާެގ.    މަޑ އްވަރ   ،އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް ދި ؛ކޯޓ ގެ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ކޯޓ ެގ  ެވހިރާއްޖޭެގ 

ވެސް ހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެލިއ ސް ހިފަހައްޓަންވެެގން އޭރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި   ހ ށަހަޅާފައި އޮތ ެގންނަން  އިޞްލާޙ 

  ކ ރެވޭ މިއަދާ ގެއަށް އެްއެވސް ކަމެއް ނ ރ  ދެ ފަނޑިޔާރަކ  އަރ ވާލަނ  އ ތ ރާއި ދެކ ނަށް. އެ ފަނޑިޔާތިބި  ކޯޓ ަގއި  

އޭރ ަގ އެއ   ހަމަެއކަނި  ވެސް.  ނ ހިނާގތ ވެ   އިހަމައަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ެއ  ޮގތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ޔާމ ން  ެއ    ،ރައ ސް 

އަދި އެއ  އަންހެން ދެ ބޭފ ޅ ން. ވަރަށް  ،ގައި ތިބި ދެ ފަނޑިޔާރަކ  އަރ ވާލަނ  ރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނަށް ފަނޑިޔާރ ގޭ 

ށް ނ ދެވޭނެ. ެއއ  ޑިމޮކްރެޓިކް ވެލިއ  ހިފެހެއްޓި ޮގތަކ .  ކައެ ވާހަކަތަކަ   ހ ރި. ދެންސް  އެހެން ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ވެ 

މި މ ހ ންެގ    ،އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން. އެހެން ދަްއކަންވެއްޖެއްޔާ  ؛ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި

އެހާވަރަށް   ނ ދާނެ.  ކޮޅ ންލާކަށް  ހިފަހައްޓަން ނޭ ވާހަކަދަްއކަންެވއްޖެއްޔާ  ވެލިއ ސް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ކަންތައްތައް  އްާގނ  

އަޅ ަގނޑ  އެހެން   ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްނެކަންތައް ދައްކަން ފަށައިފިއްޔާ އެ ވާހަކަ ކޮޅަކ ން ނ ލާއެ  ކޮށްފައި ހ ރ .  

ބޭނ  ދައްކަން  ރާއްޖޭެގ  މ ވާހަކަެއއް  މި  އިން.  ހޯދައިދިނ ންސާރައްޔިތ ންނަށް  ބ ނާނެބައެ  ދެން  ؛ފ   ބޭފ ޅ ން   ،އް 

  ، އެ ހިސާބ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ޤަދ މ  ރާއްޖެެއކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ ހިސާބ  އެނޭގ.    އެ.  އޭެގ ވާހަކަ ތާއިބ ނިބަޠޫ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ިވޔަފާރިކ ރަމ ން ؛ އެބަ އެނެގންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ންނަށް ދިވެހިރާއްޖެދިވެހ 

އަޅ ަގނޑ ެގ  ރައްޔިތ ން ތަމްސ ލ ކ ރާ މަންދޫބ ން.  ތަނ ަގއި މިތިބ  ރައްޔިތ ން ފޮނ ވާފައި ތިއްބެވި މަންދޫބ ން.    ދަނ . މި   މި

ކޯޓ  އެންމެހައި    ކޯޓ  އަދި ހައި   ހައި ؛ތަން  ކޯޓ  ހިނަގމ ންދާ  ހައި  ެވއޭ،   މި ާގނޫނ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ   ،ސ ވާލަކ  
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ކ ރެވޭ އެންމެހައި ފަނޑިޔާރ ން ކޯޓަށް އައްޔަން  ހިނަގމ ންދާނ  އަދި ހައި  އްަގއިޮގތެ  މ އާން ޝަރ ޢަތްތައް އަޑ އެހ ން  

ފެޑެރަލް  ؛މިއ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ ވާހަކަ. ދިވެހިރާއްޖެ ބަރ ލަމާނ  ؛ނ  މާލެަގއޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް އިމ ވެ ތިބޭާގ

ސަ  ،ނިޒާމަކަށް ދާންޖެހޭ  ނިޒާމަކަށް  ބަރ ލަާމނ   ދިވެހިފެޑެރަލް  ރާއްޖެއެބަބ .  ޖަޒ ރާ  ބައިވަރ   އް ރާއްޖެައކ   އެތައް   .

ދަނ . އެހެންނަމަވެސް، މިތާނަގއި ވިޔަފާރިކ ރަމ ންންއެތަ  .ބ ތި  ރައްޔިތ ން މި  އިއެތައް ބައިވަރ  ރަށެއްގަ ،  އަތޮޅ ތަކެއް

މާނ ަގއި އޮންނަ މިއ  ކ ރ  ޒަ  ،ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހ ށަހަޅަންވެއްޖެްއޔާ މާލެއަށް އަންނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ހައި

އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ    ؛ކިޔަަވއިދޭ ފޮތްތައް  ޭގަގއިައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ  އަދިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ  ؛އިސްތިޢ މާރ 

، ދެން ޮގސް  ސްނޯބަލް   ،ންްގސްބޭނ  ކިށް ކ ރ ަގއި ތިކައިސްތިޢ މާރ  ފޮތްތައްހެން އަދިވެސް މި ކިޔަވަނ . އެއ  މިސާލަ

  ވޭނެ ބ ނެ  ވެސް  ސޮސައިޓ އެކޭ ސްޓިކް ނ ވަތަ ފިއ ޑިލިމިޮގތަށް އޭރ ަގއި. އެއ  ފިއ ޑިލިޒަމޭ  ، ތިބެނ ން  އޭެގތެރެއިން ލޯޑ 

ެއޮގތަށް އަތ ރަ ފިއ ޑިލިޒަމް އިނޭގތޯ. އޭރ  ރާޒ ވާ  . އެޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ލާފައިޮގނޑ ަގއި އިންނާނެ ަވރަށް ރ އްޗަށް 

އަ  ހިންގ .  ަގދަދި  ކ ރ ޒ މާނ އްސ ރެ  ވަރަށް  ބަލާއިރ   ތާރ ޚަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއޮގތަށް  ހިންަގން  ށް  ޔަފަނޑިޔާރ ެގ 

ފަނޑިޔާރ ެގ ހިންަގނ     އިޒަާމނ ަގ  އެހެންނަމަވެސް، މި  ޤައ މ ތައް ވެސް ހިންާގފައި ހ ރ .  އަދި އެތެރެވަރ ގެ ދިވެހިރާއްޖެ  

  ކަން ހިންަގންޖެހޭނ  ލާމަރ ކަޒ  އ ސޫލ ންނޭ. ދިވެހި ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި މި ބ ނަނ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރި  ނޫން.  އެހެނެއް

ހިންގ މަކ    . ލާމަރ ކަޒ  އ ސޫލ ން ޤައ މ ނޭާގނޫނ  ހިންަގންޖެހޭނ  ލާމަރ ކަޒ  އ ސޫލ ން  ،ތ ންެގ މަްއޗަށް ވެރިކަންރައްޔި

ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ހަަމއެކަނި ލާމަރ ކަޒ  އ ސޫލ ން    ކ  ހ ރެފައި ޤައ މ  ހިންގ މެއްޔަ ހަމައެކަނި މާލޭަގއި ވެރި

ހިންަގންޖެހޭނ  ލާމަރ ކަޒ   އެއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަްއ ެވސް   .ކ ންނަ ރަށ  ކައ ންސިލ  ހިންގ މެއްނޫނޭ އެއ  އޮރަށ ަގިއ 

އެއ     ވެއްޖެއްޔާ ދަތ ރ  ހަދައިެގން މާލެއަށް އަންނަންވ މާނާފ ކ ރަން އަންނަންޢ ކޯޓަށް މ ހަކ  އިސްތި  އ ސޫލ ން. ހައި

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް ހޮވ މަށްފަހ     ،ޮގތަކ   ބައެްއ މެންބަރ ން ވާ ؛ވަރަށް ބޮޑ  ަމއްސަލަެއކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ހަކ ރ ަގނޑ  ވަށާ ދ ވަނ .    ހަކ ރ ަގނޑެއް ފެނ ނ މާ  ،ވަނ . ދެން ދ ވަނ   މެއްސަށް  ތ ން ހަނދާނެއް ނ ހ ރޭ.ރަށް މަ

ރައ ސް،  ދ ވެ އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ދ ވެ  އެންމެން އިހަށްދ ވަހ   ހ ރިހާ  ޮގސް  ެއއަރޕޯޓަށް  ހައިރާންވި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތ ަގިއ  ؟ ތިމާެގ އަތޮޅ  ކޮބައިތޯ؟ . ކޮބައިތޯ ރަށްހަކ ރ ަގނޑެއްަގއި ވަށަިއެގން މެހިތަކެއްހެން ދިޔައ 

ަގއި ގާއިމ ކ ރ .  އްނ ބައި ނިޔަތެ   އ އެ  ؛ކޯޓ ތަްއ. މިހާރ  އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި ގާއިމ ކ ރި ދެ ކޯޓެއް  ެގމި އޮތ  ދިވެހިރާއްޖޭ

ގާއިމ ކޮށްެގން   ނިޔަތެއްަގއި  ހިންގި   ވެސްނ ބައި  ިއސްތިއެހިސާ  ،ނަމަ  ރަނަގޅަށް  ވެސް  އ ތ ރާިއ  ޢ ބ ން  ނާފ ކ ރަން 

މިއަދ  މިާވޮގތަކ  އަނެއްކާ މާލެ އަންނަނ . ؟ ވަނ   ދެކ ނ ަގިއ ތިބި މ ހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ ސް. މިއަދ  ކިހިނެއްތޯ މި

ޖޭަގއި  ދިވެހިރާއް  !ދިވެހި ރައްޔިތ ންނޭ  ،ކ ރ . އެހެންެވ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ   އެްއކަލަ ނ ބައި ނިޔަތެްއަގއި އެކަން

  ކޯޓ  ޑެސްކެއް   ހައި  ބަރ ލަމާނ  ފެޑެރަލް ނިޒާމެއް ެގންނާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ސަރަޙައްދެްއަގިއ ހ ންނަންޖެހޭނޭ

ޮގތްތައް ހ ންނަންޖެހޭނޭ. އެހެނެއްޢ އިސްތި  ،ނޫނޭ ނޫން ސ ޕްރ މް ކޯޓަށް އާދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    ނާފ ކ ރެވޭނެ 
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ސ ޕްރ މް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް އަންނަނ    މ ޅި ޤައ މ ެގ. ެއއ   ރިހާ އެންމެންނެއް އިނޭގތޯސ ޕްރ މް ކޯޓަކަށް ނާންނާނެ ހ  

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަކ ވާ ނާފ ނ ކ ރެވިެގން  ޢ އިސްތި  ަގއިކޯޓ   ހައި  . ެއކަމަކ ވަރަށް މަދ  މައްސަލައެއް

ހ ރިހާ ސަރަޙައްދެްއަގއި އިނޭގތޯ ހައިކޯޓ ދިވެހިރާއް  ،ލިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ހ ރިހާ އަތޮޅެްއަގއި    ެގޖޭެގ 

ބ ނެފައި އޮންނަނ   މި  މ ަގއި  )ށ(   ،ޑެސްކ .  މާއްދާެގ  ނަމަވެސް   ،މި  އޮތް  ަގއި  ހިނަގމ ންދާ   ،)ހ(  ހައިކޯޓ ަގއި 

ށ ަގިއ  އެހެން ރަށްރަރާއްޖޭެގ    އި،ކޯޓ  ަގވާއިދ ަގއި ކަނޑަައޅާ އ ސޫލަކ ން މާލެ ފިޔަވަ   ހައި  އިމައްސަލަތަކ ެގ އަދަދަށް ބަލަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މިތާ މި ތިއްބެވ    އޭކޯޓަށް ލިބިެގންވެ  ހައި  ،ހައިކޯޓ  ޝަރ ޢަތް އަޑ އެހ މަށް ބޭނ ންވާ އިޚްތިޔާރ 

ކޯޓަށް ބޭނ މިއްޔާ   ހައި  ،ާގނޫނ ަގއި މި އޮތ  ލިޔެފައިމި    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރ ން. ާގނޫނ  ހަދާފައި މި ބ ނަނ 

 ؟މިއ ތޯ ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭން  ، "ބޭނ މިއްޔާ"  .ން ހަިއކޯޓ  ޑެސްކ ތަކެްއ ބެހެއްޓިދާނޭނާފ ކ ރަންެވެގޢ އިސްތި

ޮގތް ފެންނަން. އިމްތިޔާޒ    ދ ވަނ އޭ. މިހާރ  އެ އޮތ  ދެ  އި ހަކ ރ ަގނޑެއް ވަށަ  ،އެހެންވެ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ 

ނޫނޭ   މިެއއްދ ވަނ  މެހިތަކެއް ދ ވާހެން.    އިނޑެްއ ފަހަޑިޑޭޓެއް. ދެން އަނެއްކޮޅ ން ހަކ ރ ަގފަހ މ  އެހެރ  ސާފ  ކެން

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ    މި   ރައ ސް ނަޝ ދ  ޤ ރ ބާންވެެގން އެތައް ަމސައްކަތެއް ކޮށްދިނ  ؛ންކ ރަމިކަން  

އަށަެގން  ،އިހޯދައިދިނ މާ ޑިމޮކްރަސ   ޓަކައި  ނެރާއްޖޭަގއި  މަނިކ ފާނ ކ ރި  ވ މަށް  އެ  އެ   ؛މަސައްކަތްތަކެއް  މިހާރ  

ތަނަށް ހޮވިފައި   މަނިކ ފާނެއް ވެސް ނެތް. އެކަމަކ  އިންތިޚާބ ަގއި އެ މަނިކ ފާނ ެގ ފޮޓޯޖަހައިެގން ހ ރިހާ އެންމެން މި

  މެހި   ،މެހި ދ ވާހެންކަމެއް. ހަކ ރ ަގނޑެއް ވަށަިއެގން ދ ަވނ އޭ ކ ނަ  މިއ  އަޅ ަގނޑ  ލަދ ަގންނަ ؛ހަކ ރ ަގނޑ  ވަށަިއެގން

ދ ވަނ އޭ އަޅ ަގނޑ މެން    .ދ ވާހެން  މިހާރ .  މެއްސަށް ވެއްޖެ  މެންބަރ ން  ހ ރިހާ  މެންބަރ ން  ،މި  އާންމ   ެއމް.ޑ .ޕ ެގ 

 އެޮގތަކަށް ނޭދޭ. އާންމ  މެންބަރ ން ބޭނ ންވަނ  ހަކ ރ ަގނޑެއް ނޫން. ހަކ ރ ަގނޑ  ފަހާ ދ ވާ މެންބަރ ންނެއް ބޭނ މެއް

ލަދ ަގނޭ މެންބަރ ން  އާންމ   އ ޅޭނ ވޭ.  މިހާރ   އ ޅޭ    މެންބަރ ން  ބަެއއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް.  ޮގތ ން   ޮގތ ން 

 ރަނަގޅ  ޮގތް...   އަށްދިވެހިރާއްޖެ ،އަޅ ަގނޑ މެން އާންމ  މެންބަރ ންނަކ  ޑިމޮކްރަސ  ހިތ ަގއި ައށަެގންފައިވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

، މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.  

 .ޠާރިޤް އަޙްމަދ  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ(       

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ
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ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓ ތަކަށް  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  މާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނެތި  ވާހަކަ  ހަކ ރ ަގނޑެއްެގ  މި  ބޮޑަށް   ާގނޫނ ަގއި 

 ސާފ ކޮށް ބ ނެލ މަ އެނޭގނ .   ؟ވާހަކަތޯ ތި ދަްއކަވަނ ފައްޔާޟްެގ   އެއ  ؛މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 .އިބްރާހ މް ރަޝ ދ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝ ދ  އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ފައްޔާ ދަންނަވަނ   މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގޟެ އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ވެސް  ވާހަކައެއް  ބ ނޭ  އިއްެގ  ދިނިއްޔާ   ،ދިެވހިން  ހަކ ރ  

ވާނޭ.   ހަކ ރ  ދެންޏާ ބިްގ ބްރޯ  ވާނޭ.  ބިްގ ބްރޯބޮޑ ބޭބެެގ ވާހަކަ. އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނ . ހަކ ރ  ދެންޏާ  

ެއއ  އަދި އެހެން ބްރޭންޑެއް. ބިްގ ބްރޯއަކ   ދައްކަނ .  އެ ވާހަކަ  ަގނޑ   ބިްގ ބްރޯ ފަހަތ ން މެހިަގނޑ  ދ ވާތ ޭއ އަޅ  

ބަޔަކ  ވެސް އ ޅެންޖެހޭނެ. އެކަމަކ  ރައްޔިތ ންނަށް އެނެގންޖެހޭ  އެހެން ބްރޭންޑެއް. އެެވސް އ ޅެންޖެހޭނެ. ދެން އެހެން

ލ ސް ެވސް އ ޅޭކަން އެނެގންޖެހޭނެ ނޫންތޯ ދ ނިޔޭަގިއ. އެހެންވ މާ، އެްއކޮޅ ަގިއ އިބިލ ސް ވެސް ލެއްވ ހެވާއި ނ ބައި. އިބި

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވަރ ެގއަކަށް ނޫން މިތިބ  އައިްއސަެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބ  ދ ނިޔޭަގިއ    ގައިމ ތިމާމެންނަށް. ހަމަ

ޖެހޭނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަންހެވާއި ނ ބައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް އެނެގންޖެ  .މިތިބ 

އަމިއްލަ ޖ ބ  ފ ރާކަށް   ،މި ޤައ މަށް ހެވާއި ލާބަ ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭނ   ،ރައްޔިތ ންނަށް

ރައ ސް  އިއްޒަތްތެރި  އ ޅެންޖެހޭނ ކ .  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަ ؛ނޫން  މި  އަޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ،ވަނ އެހެންވެ 

ހ ރިހާ މެންބަރ ން   ؛މި ާގނޫނ ަގއި މި އޮންނަނ  ،ށް ބޮޑ ވަޒ ރެއްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދައްކާ ސަބަބަކ ބަރ ލަމާނ  ނިޒާމަ

ކޯޓ ެގ ޑެސްކެއް ބަހައްޓާކަށް މ ަގއި ނެތް. އަޅ ަގނޑ    އެކަމަކ  އަތޮޅ ަގއި ހައިއައިސް.  އަތޮޅ ތަކ ން  ،މިތާ މި ތިއްބެވ 

ހައިޅަން  ހ ށަހަ އަތޮޅެއްަގއި  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަންނަިއރ ަގިއ  ހ ންނަ  ގެ ކޯޓ    ނިމިެގން    ،ޮގތަށް   ޑެސްކެއް 

މިހާރ  ރާއްޖޭގައި ހ ރިހާ   ؛ތެރޭަގއި ހ ންނަ ރަްއޔިތެއްހ ށަހެޅޭނެ ޮގތަށް. ކިހިނެއްތޯ އަތޮޅ  ،ނާފ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށްޢ އިސްތި

ކ ރ ެގ   ؛ާއއި އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައްެގސްޓ ހައ ސް   ،ދަނ    ންަގމ ން އެރަށްރަށެއްަގއި ވެސް ިވޔަފާރިތަކާ އެްއޗެހި ހި

މާއްދާ ދެންނެވި  މި  ހިންަގމ ންދާއިރ ަގިއ  ެއހެންވ މާ،  އޮތ ކ .  މި  ނޫން  މާއްދާ  ،ޮގތަކަށް  ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ    ؛މި 

ޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ . ދާއިރާެއއް ވެސް  އަތޮޅ  އަ  ؛ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއި  ،ހ ށަހަޅަން

އިސްތި ބަހައްޓަންޖެހޭނޭ  އަތޮޅެއްަގއި  ކޮންމެ  ޮގތެއްޢ ނޫން.  އެވަރަށް    ،ނާފ ކ ރެވޭނެ  ާގއިމ ކ ރެވެންޖެހޭނޭ.  ކޯޓެއް 

ންވަނ  ކ ރޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެވަރަށް ފައިސާ އެބަދޭ. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރި އެބަ

ކަންކަން  ޔާއިވިޔަފާރި  .އިންސާފ  އެހެނިހެން  ޭއެގތެރެއިން އިސްތި  އަދި  ެގދޮރ    ،ނާފ ނ ކ ރެވިޢ ކ ރާއިރ ަގއި    ެގެއއްެގ 



2220 ފެބ ރ ވަރ   28ޖަލްސާ                                     ވަނަ   11ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

49 

 

ތަނެއް އެހެން  ެގސްޓް  ،ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  އަޅަން  ފެކްޓްރ އެއް  އިެމއް ހައ ސެ މަސް  ރާނަން  ެގއެއް  ނ ވަތަ  ހަދަން  އް 

ވަރަށް  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ޭގދޮށ ަގއި ވަލ ދ  ވެސް  ؛ވިނ ކ ރެނާފ ޢ ލަތަކ ަގއި ިއސްތިކަނޑައަޅަން އ ޅޭއިރ ަގއި ޖެހޭ މައްސަ

ފަހ ން   އެންމެކޯޓަށް ލައިެގން    ނާފ ނ ކ ރެވިެގން ހައި ޢ ވަލ ދ . ެއ ޭގެގ މައްސަލައިަގއި ވެސް ިއސްތިބަފާ  މަޝްހޫރ ވާނެ  

ސ ޕްރ މް ކޯޓ ން ބަލައިފި. މިއެއް ނޫން. އަދި    ޓ ވ ޓ ކޮށްެގން ެއޮގތްމިޮގތް ހަދަިއެގން ނަސ ބަކ ން  ،ޮގސް މެސެޖ ކޮށް

ވެސް އިސްމާޢ ލް  އަޙްމަދ   ބޯަގންވިލާ  އިނޭގތޯ،  ބޭބެ  އިރ އިރ ކޮޅ ން   ،ފައްޔާޟް  ގ ޅަިއެގން  އަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ 

  ނ ކ ރެވިެގންނޭ، އެތާ ކޯޓ ަގިއ ބޭރ ަގިއ އޮންނަތާ އެހާ ދ ވަހެއްފ ނާޢ އިސްތި  އަށްބ ނޭ ތިމަންނާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކައިރ 

ހެޔޮނ ވާނޭވެއްޖޭ ހަމަ  ،  ކޮށްދޭން  އެކަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަމެއް.  ނ ިވއޭ  ވެސް  ބްރޯއަކަށް  ބިްގ   .

މެންބަރ ން މިހާރ  މި ދަނ    ؛މިއ  ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއެގންނެއް ެވސް ނޫނޭ  ،މަސައްކަތްކ ރިން. އެހެންވ މާ، މި ދަންނަވަނ 

ލާރިކޮޅެއް ނ ވަތަ ހަކ ރ ކޮޅެއް ެއއްޗެއް ބޭނ މ ަގއޭ އެ ދިމާލަށް މި ދަނ .    ،ފޫޒެއްވަކި ދިމާލަކަށް. މި ދަނ  ކޮންމެހެން ނ  

ނ ވާނެ. މިހާރ  މި ާގނޫނ ަގއި މި ބ ނާ އިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގިއ  އެހެންވ މާ، ެއޮގތަށް އ ޅެެގން

 ވި ފ ރ ޞަތަށް.  މިކަން ކޮށްދެއްވ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ދެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠ ފް. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠ ފް

ރައ ސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ   ާގނޫނ )  22/ 2010ިއއްޒަތްތެރި  ކޯޓ ތަކ ެގ  އިޞްލާޙަށް  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ށް 

އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިިއރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އިރ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ވާހަކަދައްކާ 

ޭއެގ    ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރ ކޮށްދ ފައިވާ ައސާސ  ޙައްޤ   56ޤާނޫނ އަސާސ ެގ    ،ވެސް ފާހަަގކ ރައްވާފައި މި ވަނ 

ިމ   ؛އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައިކަން ިމ އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިފައި މި ަވނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ފެބ ރ ވަރ ަގިއ    1ެވރިކަމ ަގިއ    ެގރައ ސް ޔާމ ން  ،ލާއިރ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ފަށަން މި ޖެހެނ އިދަްއކަވާހަކަ

 ނެރ މ ަގއި  ންކ ހ  ައއިއިރ ަގއި މިއަދ  މިހިސާބަށް ައއިއިރ  ތަފާތ  އެކި ޮގތްޮގތަށް މި  ންކ ހ  ކ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން. މި  ހ އަިއ  

ހ ރި ވާހަކަތައް  ވެރިންެގ  ސިޔާސ   ހިންާގ  ބައިވެރިވި  ނަޒަރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކޯޓ ތަކ ން  ޮގތަށް  މި    ންކ ހ ލަންޖެހޭ. 

އަންނަނ  ސިޔާސ  ވެރިން ބޭނ ންވެެގންކަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހިރ  ރާއްޖޭެގ ތާރ ޚ ން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް،  

އެއ    ލިބިފަ.  އެއ  ހ ރ ވަރ ެގ  ފެބ   1ހެކި  ެގނައި   ،ކ މަކ   ޓަކައި  ެގނައ މަށް  ނިމ މަކަށް  ވެރިކަން  ޔާމ ނ ެގ  ރައ ސް 

ތަނ ހ  އެ  އޭރ ަގއި  މި ކ މެއްކަން ސ ދާ  އެހެންކަމ ން،  އިޢ ތިރާފ ވެފަ.  އެކަމަށް  ތިބ   އެ  ފަނޑިޔާރ ން  ތިއްބެވި   ަގއި 
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ފ  ާގިއމ ކ ރެވެން އޮތް ހިސާބ  ަވޒަންކޮށްލެވޭނެ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް. ޢަދ ލ އިންޞާފަކ   ޞާރާއްޖޭެގ ޢަދ ލ އިން

މިއަދ  މިރާއްޖޭެގ ތާރ ޚ ން މިހާތަނަށް ފެންނަމ ން  އެއ  ވެރިން ބޭނ ންވ މާ ބޭނ ންހާ ޮގތަކަށް ކ ޅެލަން އޮތް އެްއޗެްއކަން  

ވެރިކަމެްއ ލިބިއްޖެ. ވެރިކަމަށް އެންމެ ބާރަށް ޢަދ ލ އިންޞާފާއި ޙައްޤ ތަކ ެގ ވާހަކަދެއްކި   ؛މި ދަނ . އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

ޮގތް ވެސް ރަްއޔިތ ންނަށް   ކަން ހިނަގމ ން އައި  ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މި އޮތ  ވެރިކަން ލިބިފަ. ވެރިކަން ލިބ ނ މާ 

ސިޔާސ  ޕާޓ ަގއި ހ ރި ވާދަވެރި   ؛ސާފ ކޮށް ފެންނަމ ން މި ދިޔައ . ފ ރަތަމަ ކ ރިމަތިވި އިންތިޚާބ ަގއި ެވސް ވާދަވެރި 

އިންތިޚާބަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ޓަކައި. ދެން ކަންެވެގން  ؟ ހަމައެކަނި ލ ޑަރ  ެގންޮގއްސަ ޖަލ ަގއި ބޭްއވ . ކ އްކ ރަންތޯ 

  ،މަނިކ ފާނ  އަތާއި ފަޔާ ބަނދެލ މަށްފަހ ަގއި އިންތިޚާބ  ނެގ ، މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ނެގ    އެ؟ ކިހިނަކ ންތޯއައ   

ހަމަ  65މެންބަރ ން.    65 މިއަދާ  ނަގައިެގން  ވާހަކައަމެންބަރ ން  ޙައްޤ ެގ  އަނެއްކާވެސް  ދ ވަހަކ     ،ށް  ކޮންމެ 

ނޫނ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ މާނައިަގިއ ވަރަށް    ، އެބަ ޙަްއޤ  ކަށަވަރ ވޭތޯރައްޔިތ ންނަށް    ޢަދ ލ އިންޞާފ ެގ ވާހަކަ ދެްއކ މާ

އެކަން އެބަ    އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭނަމޭ ވިދާޅ ވ މާ  ބާރާތްތަކ ން އަސާސ  ޙައްޤ  ޭއެގއިރ ތި  

  . ކ މ ަގއި ބައިވެރިވި އެއް ބޭފ ޅާ ހ ރ ވަރ ެގ  ފެބ   1ެއއްކަލަ    ،އެއ  ިމއަދ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ހ ންނެވ  ؟ ވެެގންދޭތޯ

ތިރާމެއްެގ ބޮޑ ކަމ ން މިއަދ   ހ މި ނިޒާަމށް އޮތް ލޯތްބާއި ކ ރަްއވާ އި  ިއ،ޤައ މާ ދޭތެރޭ އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ  މަނިކ ފާނ   އެ

އެމް.ޑ .ޕ ަގއި ސ ދާ  ފެންނާނެ  އިންތި ؛އެކަން  އެތެރޭ  ދާއިރާތަކަށް  ބ ޚާއެމް.ޑ .ޕ ެގ  ކޮމަންޑޫ  އިންތިެވސް.   ބ ޚާެގ 

ތިއްބެވި   ނަށްޓ  މިނިސްޓަރ ންއ ދަނ . ޑެޕި  ފެންނަމ ން އެ  ން ކަންކ ރާ އ ސޫލ އި  ބ ަގޚާިއންތިެގ  ޮގތަށް މިއަދ   ދިޔަނިމިެގން

 ން.ވ ޓ  މިނިސްޓަރ ންނަށް ބަދަލ އ ބޭފ ޅ ން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ންނަށް ބަދަލ ވެ، ކޯޑިނޭޓަރ ންނަށް ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ޑެޕި

އެމް.ޑ .ޕ  ެވސް  ފަސާދަ  ކޮރަޕްޝަނާއި  އިންތިހާއަށް،  ނ ފޫޒ   ދިވެހި  ެގފައިސާެގ  ޮއތްކަން  ރައްޔިތ ންނަށް   ތެރޭަގއި 

 ކ ރަމ ން ން އައި ޕާޓ އަކ ން ވެރިކަން ފ  ގާއިމ ކޮށްދޭޞާރައްޔިތ ންނަށް ޢަދ ލ އިން  ދަނ . މިއ ތޯ ދިވެހި  ސާފ ވެެގން މި

ޮގތް ވެސް ސާފ ކޮށް    އެހެންވ ާމ، ރަްއޔިތ ންނަށް ރައްޔިތ ންނާ ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމ ަގއި ކަންކ ރަމ ން އަންނަ ؟ޮގތް  އަންނަ

މި އިރ އެރިއިރ   ހެނދ ނ   އެބަދޭ.  ދިޔައ   ފެންނަމ ން  ފެނިެގން  ދިވެހިރާއްޖެާއއި    ،ތަނ ން  ވަޒ ރ   ބެހޭ  ކ ޅިވަރާ 

ޓާ  އިނިގރޭސިވިލާތާ ައދި  ދަނޑ ަގއަޅ ވާކ .  އަޅ ވަ މިއ     އި.ފް  ކަމ ަގއި  ވާހަކަެއއް  އެހެންނަމަވެސް،    އިމޮޅ   މިކ . 

ބޯޅަ  ފ ޓ   ލެއްވި. އިނިގރޭސިވިލާތާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއިއަލިއަޅ ވަ   މަށްއެކަ  ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ހާލަތެއްަގ  އަޅ ާވކ އިރ ަގއި  ކޮން  ފެންވަރެއްަގއި  ިއކަން،ތިބ   ފ ޓ އަ ؟ތޯކޮން  ބޯޅަ  ޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކިތައް ކ ޅ ންތެރިން   އިކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ވަޒ ރ  އިސްވެ ހ ންނަވަިއެގން އެއިން ރަށެއްަގއި، އެއިން ރަށެއްގަ 

ނަން ކ ޅިވަރ  ދާއިރާއިން ކ ޅ ންތެރިން އ ފެއްދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާ؟ ކ ރެްއވިތޯއްދ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްޕ ޅ އ ފެ

  ،. އެހެންނަމަވެސް ކ ޅ ންތެރިން ނެރެޭވވަރ  ވާނޭ  4000ކޮންމެ ދަނޑަކަށް    ،ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރ  ވިދާޅ ވިހެން  ،އަންނަނ 

ބައްލަވާ އަތޮޅަށް  ބައްލަވާ  !ގދ.  އަތޮޅ ތަކަށް  ހ ރި  ފ ޓ  ؛ބޯޅައިގެ ފ ޓ   ! ދެން  ފ ޓ މިހާތަނަށް  ބޮޑ   ބޯޅައިެގ  ބޯޅަިއެގ، 
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ފެންނަނ . މިއ  ކ ރަމ ންދާ ޖެއްސ ން. ތަން    ގޮއްސަ ދަނޑ ތައް އަޅަމ ން ެގންދާ  ރަށްތަކަށްރި  އެްއވެސް ކަމެއް ނ ކ ރެވި ހ 

ހިތްތަކ ެގ ފޯރި ހ ރި ކ ދިންނަށް ކ ރާ ޖެއްސ ން މިއ .    ،ޒ ވާން ކ ދިން  ކ ރިއަރަމ ން ައންނަ ރަށްތަކ ެގ  އިބޯޅައިގަ ފ ޓ 

  ެގ ޝ ޢޫރ ތައް ފާޅ ކ ރ މ ން ވެސް ވަޒ ރ  އެ ކަންކަން ނ ވެދާއެ ކ ދިން  ،ދ  ވަޒ ރާ ބައްދަލ ކޮށްފައި ެވސް އެ ކ ދިންހ 

ފެންނަ ދަނ . ތަން  މި  އެހެންނަމަވެސް  މ ން  ފަޚ ރ ވެރިކަމާ  ،ދެން  އެކަން  ދަނ   އެ  ފާހަަގކ ރައްވަމ ން.    ވަޒ ރ   އެކ  

ކ ރ މ ެގ  އިންސާފ  ގާއިމ އެކ     ޢަދ ލ ވެރިކަމާ ؛އިންސާފ   ކޯޓ ތަކާ  ،ދައްކަނ   އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ދ ވަހ  ެއ  ހ ށަހެޅ އްވި. އިހަކަށް  ޠާރިޤްވާހަކަ. ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   

އެހެންނަމަވެސް ބޭރ ކޮށްލ  ތަކ ރާރ ކޮށް   ،.  ވިދާޅ ޭވ  ކ ރަްއވާނަމޭ.    ،އެބަ  ވަޢ ދަކ   ެއކަމަކ   އެކަން    100އެމް.ޑ .ޕ ެގ 

ާވ   ތެރޭ ެއކަން ކ ރަްއާވނެ ކަމަށް. އެ ވަޢ ދ  ވެސް ނ ފ ދި މި ދިޔައ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަްއޗަށް  ދ ވަސް

ވަޢ ދަކ  ދެއްތޯ  ކަމ ަގއި  ،ދަރަންޏެއް  ެވއްޖެ  ރައ ސް  .ވާނަމަ  ވަޢ ދެއް  ޮގތ ން  ؛އިއްޒަތްތެރި  ސިޔާސ   ެއހެންވ މާ، 

އެއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ތިލަކ ރާ ވާހަކަތަކަކ އަދި އެހެން ޮގތަކ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވިޔަސް 

ރައ ސް،   ިއއްޒަތްތެރި  ވަޢ ދަކ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މ ހ ލަތެއް  ަވކި  އެެއއ   ބޮލ ަގއި  ރެކެވޭނެ  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ން 

ފެންނަ ސާފ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   އެހެންކަމ ން  ނޫން.  ވެރިކަެމއްަގއި    ެގއެމް.ޑ .ޕ   ،އެބަދޭ  މ ން ކަންކަމެއް 

ާގއިމ  މ ޙައްމަދ   ކ ރެވިެގންއިންސާފ   އިބްރާހ މް  ރައ ސް  ޚާއްޞަކޮށް  އެކަން  ލިޙްޞާ ނ ދާނެކަން.  ވެރިކަމ ަގއި  ެގ 

މި ހ ރިހާ   އި،ދަނ . އެ މަނިކ ފާނ ެގ ކޮރަޕްޝަނާއި، ަވއްކަމާ   ނ ދާނެކަން ދިވެހިރައްޔިތ ންނަށް ފެންނަމ ން މިވެެގންގާއިމ  

ކަމެއް އެ ؛މެއްކަ ދަނ . ކޮވިޑ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރި   މަނިކ ފާނ ެގ ބޮލ ަގއި ެއޅެމ ން މި  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، މިހ ރިހާ 

ވެންޓިލޭޓަރ ެގ މަްއސަލަތަްއ    .އޮތ   ހ ރިހާ ކަމެއް މި  މި  ،ބަހާލ ންވަްއކަންތައް، ފައިސާ ޗާޕ ކޮށްެގން، ފައިސާ ބަހާލި

އެހެންވ މާ، މި ހ ރިހާ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ތިލަވަމ ން އަންނާނެ. އަދި    ނ ބެލި އޮއްބާލ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

 ޝ ކ ރިްއޔާ.   ބޮޑަށް އައ ން. އެހެންވ މާ، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް މ ންތިލަވަ  ތައްއޮތ  ކ ރިއަށް އެ ކަންތައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަތިވެރި 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ދަނ  ކޯޓ ތަކ ެގ   މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް ކ ރަމ ން މި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ

މި ބިލ ެގ އެންމެ   ، ފަދައިންލ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަމ ން ވެސް ހަމަ ފާހަަގކ ރި . މި ބިށްެގނައ މ ެގ ބިލަާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  

 ,ތަކަކ  ޢަދ ލ ވެރިންކ ހ ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގތަކ ން ނެރޭ    ، ޢ  ނިޒާމ  އިޞްލާޙ ކޮށްރާއްޖޭެގ ޝަރް  ،ބޮޑ  ެއއް މަގ ސަދަކ  
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ކ ރ މަށް ޓަކައި ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް  ތަކަކަށް މަގ ފަހިންކ ހ ރަްއޔިތ ންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ    ,އިންސާފ ވެރި

މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަމ ން މަޑ އްވަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް އަޑަށް  ؛ެގނައ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

ކޮށްފިއްޔާ    ،ބާރ ލާފައި ވިދާޅ ެވއްޖެ ޯގސް ކަމެއް  މ ހެއް ވިޔަސް  ތިމާެގ  ދަރިފ ޅ  އަދި  އެ ވާންޖެހޭނ  ޯގސް  ތިމާެގ 

ާވހަކައެއް. އެހެންނަމަވެސް  ޮގތަށް އޭެގ ޒައްރެްއެގ    ،ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ    ،ކަމަކަށޭ. ވަރަށް ރަނަގޅ   އެ ވިދާޅ ވި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢ  ބާރ ެގ    ދ  ތިމާ މ ހާޚ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ އާރާއި ބާރ  އޮތް ދ ވަހ ،  މިންވަރަށް ވެސް އެ

  މިތާ ތިބި މަޖިލިސް މެންބަރ ން މި   އިސިފައިން ފޮނ ވަ  ،ންކޮމާންޑަރ   ހަށް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ،  ހ ރެމެ  ކަށްޔަވެރި

ބ ޅާ ހިތަތަނ ން  ދ ވަހ   ބޭރ ކޮށްލި  ވަޑައިަގންނަވާށްތަކެއްހެން  ކަެމއް    އަރާ  ޯގސް  ކ ރިހަމަ  ބާވައޭ  ޯގސް ޔަތިމާ  ސް 

އެބަ  އަޅ ަގނޑ     ،ެއާއއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން  މިއަދ  އެހެން ވިދާޅ ެވއްޖެ. ހަމަ  ،ވެސްދެން ެއހެންނަމަ ؟ބާަވއޭ  ވާނެ   ކަމަކަށް

އެތަްއ މެންބަރ ންތަކެއް ވަންނަން   ހަށްމި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ   ،ބޭނ ންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށ މ 

ހިފަހައްޓަ  ފ ލ ހ ންނާއި  ،އައ މާ ނ ދ   ވަނަ  މެދ ވެރިކޮށް  ފެއިސިފަިއން  ޕެޕަރއިންޖަހަ،  ޖަހަ،  އެ   އި،ސްޕްރޭ  އަދި 

  ،ދިފާޢ  ބާރ ެގ ވެރިައކަށް ހ ންނެވ  އެ ބޭފ ޅާ. އެހެންނަމަވެސް ދިޔައިރ  ެވސް ހަމަ  މ ހ ންނަށް އެކިވަރ ވަރ ެގ އަނިޔާ ދެމ ން

އަނެ ދެން  ވާހަކަ.  އެ  ދައްކަވާ  އެބަ  ވިސްނި އްމިއަދ   ނ ވަތަ  ނިޔަތެއްަގއި  ހެޔޮ  ނަމަވެސްހެން  އެފަދަ   ،ަވޑަިއެގން 

ކަންކަން ހިނާގފައި އޮތ  އަޅ ަގނޑ     ،ދެއްކެވ ތ  ނ ވަތަ ދައްކާތ  އަޅ ަގނޑ މެން އ ފާކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް  ތަކެއްވާހަކަ

ދ ވަހަށޭ އޮތ .    90ނާފ ކ ރ ން ކ ރިން  ޢ އިސްތި  ،ެއއާެއކ  ިވދާޅ ވެއްޖެ  ދެންނެވި ޮގތަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ހަމަ  މި

  7  ދ ވަހަށް އޮްއވާ  90  ބޮޑަށް ކ ޑަކޮށްލ އޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤ ޤަތަކ  ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް،  އޮްއވާ މިހާރ  ވަރަށް

ދ ެގ ޝަރ ޢަތަށް  ސ ދާ ރައ ސް ނަޝ   ، އެ ބޭފ ޅ ން  މ ގައިދ ވަހަށް އެ ކ ރ ކޮށްލ  ރައ ސް ޔަމ ންެގ ވެރިކަ   10  ،ދ ވަހަށް

ެއ ޝަރ ޢަތް   ، ދ ވަހަށް ކ ރ ކޮށްލާފައި  10  ،ދ ވަހަށް  7  ދ ަވސް  90އިސްތިޢ ނާފ ެގ މ އްދަތ  އޮތް    .ންެވެގންވަނ ފޫޒ  ފޯރ 

ދިނަނ ދިނ މަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަނެްއކާ    ނާފ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ެގންދިޔައ  އިސްތިޢ    ކ ރިއަށް

އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ކަންކަން    އޭ. އެހެންނަމަވެސްހަދާފަ  ހަށްދ ވަ  90ތިމަންނަމެން އޮންނާނ     ،ވެސް އެ ވިދާޅ ވަނ 

ނަށް އެނޭގ. މިއަދ  މި ާގނޫ  ލެވޭނ  ަވކި ވަރަކަށް. މިއަދ  ެއންމެނަށް ވެސް މި ވާނ ވާ އެބަ އިރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އޮޅ ވަ

ވިދާޅ ވި   އެ  އިޞްލާޙ ަގއި  އަދި    10ެގނެވޭ  ބަ   7ދ ވަސް  ވާނ   ައޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަހަށް.    30ކޮށްފައި  ދަލ ދ ވަސް 

ތ ކ ރާއިރ ަގއި ދިމާާވ ވަރަށް ބޮޑ   އްޑަނ ނިމިެގން އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާ އަޅ ަގނޑ މެން ކަ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ޝަރ ޢަތް

އަޅ ަގނޑ މެން    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެާއއެކ   ދައްޗެއް އެކަށ ެގންވާ މ އްދަތެްއ ނ ލިބ ން. އެހެންކަމ ން، އަދި  

ތަފ ސ ލ   މި  ތ ެގ ބިލ ަގއި ވެސް  ވެެގންދިޔަ މަދަނ  އިޖ ރާ  ކަށް ފާސްވެެގން ާގނޫނަ  ނަށްދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ ެމންދާދި އިހަކަށް

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ިމ   ،ޮގސްފައިވާނެ. އެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންރަނަގޅަށް ކަނޑައެޅިެގން  ޑޭޓްތައް ވަރަށް

ބަދަލ  އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  މައިަގނޑ   ައޅ ަގނޑ މެން  އެ  ؛ެގންނަ  އިސްތިޢ ނާފ ކ ރ ން.    ކ ރ މަށްފަހ ގައިންކ ހ އ  
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ލިބޭ. ެއއ  ސަރ ކާރ     ދ ވަސް އެބަ  30އިޞްލާޙ ަގއި މި ލިބޭ ފ ރ ޞަތަކ     މިހާރ  މި ެގނެވޭ  މަށްއިސްތިޢ ނާފ ކ ރ 

ދެން . ެއއާެއކ   ދޭން  ގައިތެރޭ  ދ ވަސް  7ޖެހޭ    ތައް ެވސް އެބަބަންދ  ދ ވަސްތައް ނ ލައި. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ރިޕޯޓ 

ނ ލިބެއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެްއޔޭ   ރިޕޯޓ    ،ފަހަރ  ބައެއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ހިތަށްއަރާ  ބައެއް   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

  ނިންމި ލަކަމަކ  މައްސަ  ނ ލިބ ނެއް  ރިޕޯޓ   ،ަގކޮށްލަން ބޭނ ންހައެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ފާ ؟އިސްތިޢ ނާފ ކ ރެވޭނ 

ނާފ ކ ރެޭވނެ. އަދި އަނެއްކާ މައްސަލަ  ޕޯޓ  ބަޔާންކޮށްފައި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މައްސަލަ އިސްތިޢ ޮގތ ެގ ޚ ލާސާ ރި

ޮގތ ަގއި މި މ ދައްތަކ  ހަމަ    އެ ޚ ލާސާ ރިޕޯޓ  އެބަޖެހޭ ދޭން. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ،ނިންމާ ވަގ ތ 

މަ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި ބައެއް ކަންކަން  ހަ، އަދިވެސް މި ބިލ ަގއި ވެސް  އެންމެ އެކަށ ެގންވާ މ އްދަތެއް. އެހެންނަމަވެސް

ޕްރ މް ކޯޓ ެގ ސ   ،ފާހަަގކޮށްލައިފި. ެއޮގތ ން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ބަެއއް މެންބަރ ން  އިތަނ ަގ  މި

ޮގތ ަގއި ާގނޫނަކ ން ބަދަލ ކ ރެވޭނެ    ރާޮގތ ަގިއ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ   ެއއ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ؛ބައެއް ރޫލިންތައް

ހ ރި   މަރ ޙަލާަގިއ ވާހަކަދެކެިވެގން އެހެން  ެގނޫން. އަޅ ަގނޑ ެމން ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ނ ވަތަ ކޮމިޓ    ކަންކަމެއް

 ،ންވޭ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ   ދެންެގންނަން.    ޖެހޭ ހައްލެއް  އެރ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަބައެއް ާގނޫނ  ފ ށ 

ވާހަކަދައްކަމ ން ބިލަށް  ިގނައި  މި  ވަރަށް  ވިދާޅ ވޭ  ދިކޮޅ   އެބަ  އަދި    ،ބޭފ ޅ ން  ވެރިކަމ ަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

.  އްލޭގެ   ފ ެވރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބައިންސާ  !އިންސާފެއް ނެތް ވާހަކަ. ރަނަގޅ   އިއެމް.ޑ .ޕ ގަ 

ައޅ ަގނޑ މެން ިއޞްލާޙ ކ ރަން   ،ޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ވިސްނާލަން އެބަ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. 

ދ ވަސްވ  ޝަރ  އ ފަންވެ ނިޒާމެއްޢ މި އ ޅެނ  ވަރަށް  ބަޔަކ   އެތައް  ތެރެއިން  އެ ނިޒާެމއްެގ  ެއ    ،.  އެތައް ބަޔަކ  

 ވެރިންބޮޑެތި ވިޔަފާރި   ،ެގ ނާޖާިއޒ  ފައިދާ ހޯދައިބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކ   ،ފައިދާތަކާއި   ،ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ބޮޑެތި މަންފާތަކާއި

އެ    ،ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނ  އެ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރަންނިޒާމެއްެގ ތެރޭަގއި ތިބި ބަޔަކ  ބައިތިއްބަިއެގން އަނެްއކާ

ޖެހިފައި މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  އިޞްލާޙ ކ ރަން.  މަްއސަތަންތަން  ެއއް  ބޮޑ   އެންމެ  ެއއ .  ާވ  ލަައކ  

 ތަހ ޒ ބ  ކ ރިއަރާފަިއވާ ހަމަ ޤައ މ ތަކާ  ޤާނޫނ ައސާސ އަށް ދ ނިޔޭެގ  ،ަގވާއިދ ތައް   ،އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ާގނޫނ ތައް

އ ޅޭ   ދާދި އެއް ފެންވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަދަލ ކ ރަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ޖެހިެގން މި

މި ޖެހޭ   ؟ތައް ކޯޓ ތަކ ން ނ ނެރެވިެގން މި އ ޅެނ  ކ އްެވެގންތޯންކ ހ ރައްޔިތ ން މި އެދޭ އިންސާފ ވެރި    ،މައްސަލައަކ  

އިޚްލާ ސާިއން،  ޢަދ ލ ވެރި   ،ކ  އަމައްސަލަ ތެދ ވެރި،  މަދ ކަން. ޞްފ ވެރި،  ޤައ މ ަގއި  މި  އަދިެވސް  ފަނޑިޔާރ ން  ތެރި 

ސްކޮށް ިވސްނަން. ކިތަންމެ ާގނޫނެްއ  ޔަހަމަ ޙަޤ ޤަތ ަގއި ސ ރި  އި ަގދޭތެރޭ   ޖެހޭ މި ކަންތައްތަކާ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

 އް ައޅ ަގނޑ މެން ެގނަެއއްކެދެއް ހެދިޔަސް، އަދި ޤާނޫނ އަސާސ އަށް ކިތަންމެ ބޮޑ  އިޞްލާޙ ތަ އިހެދިޔަސް، ކިތަންމެ ަގވާ 

ކ  ބިނާކ ރަނިވި، އެ މ ހ ންނަކ   އެ މ ހ ންނަ ؛ތިބޭ މ އައްސަސާތަކާއި މ ހ ން  ކޮށް އިންޕްލިމެންޓްކ ރަންޛ ކަމަކ  އެ ތަންފ 

އިޚްލާ ތަންފ ޞްތެދ ވެރި  އެ  ނޫނ   ބަޔަކަށްވެެގން  ދާޛ ތެރި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް  ެވެގން  މިއަދ    ތަނެއް  ނ ފެންނާނެ. 
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އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލަމ ން   ؛ޙަޤ ޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެެގން މި އ ޅެނ  އެ މަްއސަލަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

 ؛ކޯޓ ެގ ދެ ޮގފި   ހައި  ،އެބަ ފާހަަގވޭ   ންމި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކ   ،ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންާވ އަނެއް ނ ކ ތާއަކ 

ދިކޮޅ   އި  ،ވޭޮގތ ން ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ކަންބޮޑ ވެ ހާސް   ބެހޭ  ކަން. މި ކަމާނެދެކ ނ  ޮގފި އ ިވެގންދާ  އ ތ ރ  ޮގފި އަދި

ދެންމެ އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަދެއްކެިވ    ،ޕާޓ ތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން. އެހެންނަމަވެސް، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާައކ 

  ވެ ވޭތ ވަކި ޮގތަކަށް އޭރ ަގއި ހައި ކޯޓަށް ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ    ކޯޓ  އ ފެދިެގންދިޔައ އެ    ،ފަދައިން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި

ޔަމ ން ހިތްޕ ޅާނ ވެެގން ެއ  هللا ކަށް ހ ންނެވި ރާއްޖޭެގ ރައ ސ ޖ މްހޫރިއްޔާ ރައ ސް ޢަބްދ ޔަ އޭރ ެގ ވެރި ؛ތިބި  އެތަނ ަގއި

އޭެގ އާޚިރ  ނަތިޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައ     މ ހ ންެގ ބާރ  ކަނޑ ވާލ މަށް ޓަކައި ކ ރި ކަެމއް ެއއ . ެއކަމަކ 

ނ ބެލ ނ . ތަނަކަށް    ސަލަތަކެއް އެިގނަ މައް  . މާރަދ ކ ރަމ ންޚަވަރ  ޚަރަދ ތަކެއް ދިޔައ   ދައ ލަތ ން ހަމަ ރިކަރެންޓ  ބައި

ައޅ ަގނޑ މެން އ ވާލިެއއް  ޮގފި  ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ަގއި ވެސް އެ ދެ  މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ    ، ކަމަކ   އެހެންނަމަވެސް، މި 

ކޯޓ ެގ މައްސަލަތަްއ    ހަމަ ހައި  ާގނޫނ  ބާރ  އަނެއްކާ ލިބިެގން އެބަދޭ ؛ާގނޫނ ތަކ ެގ ތެރެިއން މި ެގނެވޭ  ،ތެރެއިން

ރާއްޖޭެގ   ކަންކަން  ވެސް ކޮއަޑ އެހ މ ެގ  ކޯޓެްއަގއި  ެވސް    ކޮންމެ  ،ންމެ  އެހެންކަމ ން،  ކަންޭގނެހިންހިސާބެއްަގއި   .

  ހައްލެއް ލިބިެގން އެބަދޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އިންޮގތ ަގއި އެ މައްސަލައަށް މި  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް

ބެހޭ   އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް މި ހ ށަހަޅާފައިވާ ކޯޓ ތަކާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ާގނޫނ ) 2010/22 ؛ާގނޫނަށް ކޯޓ ތަކ ެގ  އިޞްލާޙާ(އަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  މި  އަޅ ަގނޑ     ށް  ދޭތެރޭަގއި 

 ،ޚާއްޞަކޮށް މި ސަރ ކާރ ން ކޯޓ ތަކ ެގ ބާރ ތައް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް މި ކ ރަނ ،  އެމް.ޑ .ޕ ން  ،ދަންނަވާލަން އޮތ 

ެއ   ، ފަދަ ކޯޓ ތަކ ން ނެރިފައިވާ އަމ ރ ތައް  ޕްރ މް ކޯޓ ސ ؛ ފައިވާ އަމ ރ ތައްމ ެގ ކ ރިން ރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ން ނެރެ

ވ މާ އެ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ޮގތަށް ާގނޫނ ތަކެއް ލަިއެގން ޙަޤ ޤަތ ަގއި ދ ސްތޫރ ަގއި    އަމ ރެއްއަމ ރ ތަކަކ  އެމް.ޑ .ޕ ން ަގޔާނ ވާ  

މިހާރ    ،ަގއި ފަިއާވ ބިލެއް މިއ . މ ަގއި ޚާއްޞަކޮށް މި ާގނޫނ ޅާދެކޮޅަށް ހ ށަހަ  ކ ޅި މި ހިނާގ މަާގ ؛މި ހިނާގ މަާގ

ޕްރ މް ކޯޓ ން ނިންމާފައި މް ކޯޓ ން ހ ށަހަޅާފައި ނ ވަތަ ސ ރ ޕްސ   ،ނޭބ   ަވނަ މާއްދާަގއި އެބަ  14ހ ށަހަޅާފައިވާ ާގނޫނ ެގ  

ރޫލިން ރައ ސްހ ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ބަދަލ ކ ރާ  ާގނޫނަކ ން  ފެނ ނ   ؛ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަފ ތާަގިއ  މިދިޔަ 

ތާއި  ފްޢަ، ޭއެގތެރޭަގއި ލޯޔަރ  ރިއޭރ ެގ ލޯޔަރ   ކޯޓ  އ ވާލ ަމށް ހ ށަހެޅ   ހ ޅ މާލޭ ؛ަގއިއިލޭ ކޯޓ  އ ވާލ މ ެގ ަމއްސަލަހ ޅ މާ
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އެ މައްސަލަ އަލ ން  ؛ޕްރ މް ކޯޓ ން ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލަމިއަދ  ހ ޅ މާލެ ކޯޓ  އ ވާލަން ކ ރިން ސ   .ލޯޔަރ  ޙިސާނާ

ބ  ނައި  ރަޑާއި ބަންކަމަށް އެންގ މާ ޖޭ.އެސް.ސ ެގ ފަރާތ ން ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާނާ  ނ ބެލޭނެ

ިމއ  އެމް.ޑ .ޕ ާއއި ސަރ ކާރ ން  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް   ހ ރިކަން.ޗެލެންޖ ކޮށްފައި ބަޔާންނެރިފައި    ޕްރ މް ކޯޓާތ  ސ ފްޢަރި

ވަނަ   4މި ބިލ ެގ    ،ޖ ޑިޝަރ  އިޞްލާޙ ކ ރާ ޮގތަކ . މި ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  ވެސް ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތް އެްއ ިއޞްލާޙަކ 

ޕްރ މް މ ަގއި އެްއވެސް މައްސަލައެއް ނ ބެލޭނެ ކަމަށް. މިއ  ވެސް މ ެގ ކ ރިން ސ ގ ސްނެއި އްލަ  ކޯޓ ެގ އަމި  ؛މާއްދާަގއި 

ސޫމޯޓޯ    2013  ޚާްއޞަކޮށް  ،ކޯޓ ން އިންތިޚާބ ަގއި  ރިޔާސ   އަހަރ ެގ  އަމިއްލައަށްމަްއސަލަތައް  ވަނަ   ނ ވަތަ 

ޭއެގފަހ ން   ،މި ާގނޫނ ަގއި މި ލިޔަނ   .ކ ރަންެވެގން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްބާޠިލ ލަތަކެއް  އިސްނަަގިއެގން ބެލި މައްސަ

އަމ ރ ތަކާއި ސ  ކޯޓ ެގ  ކޯޓ ެގ  ސ   ،ޕްރ މް  ކޯޓ ެގމްޕްރ ސ   ،އިތަކާންކ ހ ޕްރ މް  ކޯޓ ެގސ   ،ަގާވއިދ ތަކާއި       ޕްރ މް 

ނޫން  ހ ށަހަޅަިއެގން ބާޠިލ ކޮށްފަ. މިެއއް އްާގނޫނެށް ރަްއޔިތ ން މަޖިލ ހަ ،ތައް ިމ ބަދަލ ކ ރަނ ރއެހެނިހެން ސަރކިއ ލަ

  ،ޝަރ  އިޞްލާޙ ކ ރާ ޮގތަކ . ައޅ ަގނޑ  ރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ދަންނަވާލަންނޫން ޖ ޑ  ކ ރާ ޮގތަކ . ިމއެއް މިކަން

 ންަގއި ސަރ ކާރަށް ބޭނ ންވާ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ހ ރިހާޝަޝަލް ސަރވިސް ކޮމިފަނޑިޔާރ ެގއަށް މިހާރ  ނ ފޫޒ  ފޯރ މަށް ޖ ޑ 

ތިބެެގން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ބިރ ދެއްކ ަމށް މި ކ ރާ މަސަްއކަތ ަގިއ    ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސާ  ،ލޯޔަރ ން ތިބެެގން

  ގެ ތި ބޭފ ޅ ން  ސްމ  ެގއްލ ނަޤާމަ  ،ކޮށްދ ފި ކަމަށް ވާނަމަންކ  ހ ކޮށްދޭށޭ. ޙައްޤަށް  ންކ ހ ތި ބޭފ ޅ ން ޖެހިލ ންނ ވެ ޙައްޤައް  

  ަގންތި ބޭފ ޅ ންެގ ނަފ ސ ެގ ހިތްހަމަޖެހ ން އޮންނާނެ. މިއަދ  ރައ ސް ޔާމ ންެގ ޝަރ ޢަތް ހިނ  ްގރިޓ  ނ ވަތައިންޓެ

ސ   ފެށ މާ ެގއްލިއްޖެ.  ކެމެރާތައް  ވ ޑިއޯ  ހ ރި  ކ ރިން  ކޯޓ ަގިއ  ޔާމ ން ކްރިމިނަލް  ރައ ސް  ކޯޓ ން  ޕްރ މް 

ސާފ ެވެގންމިނިވަންވެެގން އަހަރ   ،ދިޔައ  ދިޔައިރ   ދެ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަންދ ވަނާއިންސާފ ން  ރާއްޖޭެގ    5  ،ހ  

އާޚިރ ަގިއ  ދ ވަހ  މި ޤާނޫނ އަސާސ ެގ ދަށ ން ކ ރި ހަމައެކަނި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދެ އަހަރ  ޖަލ ެގ ޮގޅ ަގއި.  އަހަރ 

އި ތިއްބެިވ  ކ ރި ފަނޑިޔާރ ންެގ ބެންޗ ަގންކ ހ   މިނިވަނެއް. އެހެންވ މާ، ދެން ދަށ  ކޯޓ ން  ،މ ހެއް  ޞޫމ ޢ ނިމ ނ އިރ  މަ

 ؛އޮތޭ، ތިމަންނާއަށް މިވެނި މ ހަކ   ތިމަންނާެގ ދަރިން އެބަ ތިއްބޭ، ތިމަންނާެގ ޢާއިލާއެއް އެބަ  ،ފަނޑިޔާރ ން ނ ކ މެފައި

ޢަލ  ޒާހިރ  ވިޔަސް އަދި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ރިސޯޓެއްަގިއ    . އެ ވާހަކަ ދެއްކ   ،ޢަލ  ޒާހިރ  ގ ޅައި ބިރ ދެްއކ އޭ 

ނ ވާނެ.  ދައްކާ ބިރަކަށް ޖެހިލ ންވެެގން  ގ ޅާ  ވިޔަސް ފަނޑިޔާރ ންނާޔަސް، އެޕާޓްަމންޓެއްަގއި ބައްދަލ ކ ރަން ވި ބައްދަލ ކ ރަން

އެ އެބަ  އޮތްއިރ    ،ނޭގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޭސް  ކޯޓ   ސ ޕްރ މް  ޔާމ ނ ެގ  ރައ ސް  ވެސް  ފަހ ން  ބަެއްއ    ،އެންމެ 

ސ ދާ ޢަލ    ،ލ ކޮށްލަން. ޢަލ  ޒާހިރ ެގ މެސެޖ ތައް އެކި ޮގތްޮގތ ން ދ ފައި ރިސޯޓަކ ން ބައްދަފަނޑިޔާރ ންނަށް ދަޢ ވަތ 

ފަހަރ ަގއި މ ހ ން ތްރޫކޮށް ޢަލ  ޒާހިރ  މެސެޖ  އެބަ ކ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓ ެގ، ހައި    ބައެއް  ،ފަހަރާއި  ޒާހިރ  މެސެޖ ކ ރާ

އޮތް ޝަރ ޢަތް  ޔާމ ނ ެގ  ރައ ސް  ކޮށްފައި  ފަނޑިޔާރ ންނަށް.  އަންގައިދޭށޭ   ކޯޓ ެގ  ޖަލަށް  ޮގތެްއ  ޔާމ ން  ރައ ސް   ،

ކ ރަނ ކ  ނޫނޭ. އެހެންވ މާ، ދެން އޮތ  ރިޔާސ     ލާންޖެހެއޭ. މިއ  އިންސާފ ވ ކ  ނޫން، މިއ  އިންސާފ ވެރި ޝަރ ޢަތް
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އެމް.ޑ ޕ ެގ ވެރިކަމަށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ   ؛ަމސްދ ވަސް އިންތިޚާބަށް ގޮވ ަމށް. އިންތިޚާބަށް  15އިންތިޚާބަށް ބަރާބަރ   

މަސްދ ވަސް. ރާއްޖޭެގ    15އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވެރިކަމަށް ދެން އޮތ  ބަރާބަރ     . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (15ރާބަރ   ދެން އޮތ  ބަ

ރާއްޖޭެގ   ނ ވަތަ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ފަރާތ ން ވަކި މ ހަކ  ގ ޅާނެތ ވެ  ،ކޯޓ ތަކ ެގ ފަނޑިޔާރ ން ޢަލ  ޒާހިރ  ގ ޅާނެތ ވެ

ކޮށްފަިއ  ންކ ހ . އަދި އެ ނ ފޫޒ  އަިއއްސަ ވަކި ޮގތަކަށް  ނ ާވނެކޯޓ ތަކ ަގއި ހިނާގ ޝަރ ޢަތްތަކަށް ނ ފޫޒ  އައިސްެގން

ކ މެއް ހ ނ ވަތަ ތިމަންނާެގ ަވޒ ފާ ެގއްލިދާނެތ  ބިރ ން ތިމަންނާ މިވެނި    ،ދެން ތިމަންނާެގ ޭގ ކ ދިން ނ ކައި ތިބެދާނެތ އޭ

ކ ރ އޭ މ ހަކަށް  އިންސާފ ވެރިކަމާ  ،މިވެނި  ނޯންނާނެ.  ފ ރ ޞަތެއް  ބ ނ މ ެގ  ވަޒ   އެހެން  ޙައްޤަށް އެކ   ދިޔަޔަސް  ފާ 

ވަންޏާންކ ހ  ޙައްޤަށް  ކ ރަންވާނ .  ންކ ހ  ކަމަށް  ވަކި    ނ ކ ރެވޭ  ކަެމއް  ަވކި  އިސްތިޢ ފާދޭންވ .  މިހާރ ވެސް  މަޤާމ ން 

ކ ރާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ންކ ހ އެ މ ހ ންނަށް އެ ފޯރ ވާ ނ ފޫޒާއެކ     ،ވަގ ތެްއަގއި ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސިޔާސ  މ ހ ން

ކޯޓ ންޮގތް    ވާ ރާއްޖޭެގ ސ ޕްރ ްމ  ދަންނަަވއިލާނަން.  ސ ޕްރ މް   ،އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި  ވެރިކަމ ެގ  ޔާމ ނ ެގ  ރައ ސް 

މޫނާއި ޖ މްހޫރ  ޕާޓ ެގ ލ ޑަރާ  އ  ރައ ސް މަ   ،ޭއެގތެރޭަގއި އިންޑިާއއިން ައޑ ަގއި އޮެވެގން ؛ފަނޑިޔާރ ން  5ކޯޓ ަގއި ތިބި  

އެމް.ޑ .ޕ ން ވަކާލާތ ކ ރާ    އ ކ މެއް ނެރ ނ . އަދި މިހ ހ  ޝަރ ޢަތްކޮށް  ވަނަ ދ ވަ  2018ރ ވަރ   ފެބ   1އަޑ ަގއި ތިބެެގން  

ސިޔާސ     .ނެރ ނ ވަރ ަގއި އަމ ރ ރ ފެބ   1ރާއްޖޭެގ ެއއްވެސް މ ހަކ  ހ ށަހަޅާފައިނ ާވ މައްސަލައަކަށް    .ސްމޯޓޯ މައްސަލަ

ެއއިން ެއއްެވސް ފަނޑިޔާރަކ    ؟ފަނޑިޔާރ ން ކޮބައިތޯ  5މ ހ ން ބ ނެެގން އަޑ ަގިއ ތިބެެގން ނެރ ނ  އަމ ރ  ނެރ ނ   

ދ ވަހ  ޭގބަންދ ން. އެހެންވ މާ، ސިޔާސ  މ ހ ން ކަންކަން މިއަދ  ނެތް. ބައެއް ފަނޑިޔާރ ން ސަލާމަތްވެސް ވ  އިހަކަށް 

  ނ ލާނެ. އާޚިރ ަގއި ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ން ނިކަމެތިވާނެ.ކ ރަން ފަނޑިޔާރ ންެގ ބޭނ ންހިފާފައި އެ ފަނޑިޔާރ ންނަކާ ައޅައެއް

ސިޔާސ     ، މަޤާމ  ވެސް ެގއްލޭނެ. އާޚިރ ަގިއ އަޅައިލާނެ ސިޔާސ  ވެރިންނެއް ނ ތިބޭނެ. އެހެންވ މާ، ސިޔާސ  ވެރިން

ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، މި ދެންނެވި ނަތ ޖާ އޮތ  ރާއްޖަޭގއި ފެންނަން. އެހެންވ މާ،  ންކ ހ ކޯޓ ތަކ ން    ންމ ހ ންެގ ނ ފޫޒ 

 ، ކޮށްލަން ބޭނ ންވާތ ޒަށް، ޢަލ  ޒާހިރ ެގ ނ ފޫޒަށް، ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މ ޓ އެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކ  ސަރ ކާރ ެގ ނ ފޫ

ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމ ެގ ންކ ހ ނ ވާނެ.  ކޮށްެގންންކ ހ މި ނ ފޫޒަށް ގ ޑައިެގން ފަނޑިޔާރ ން  

ފައި ހ ރި ޮގތްތަކާ އެްއޗެހިތައް ވެސް ބެލ މ ެގ ހަމަ ކ ރި ފަނޑިޔާރާ ދޭތެރޭަގއި ކަންތަްއތައް ވެންކ ހ ތެރޭަގއި ދެން އެ  

ޔާމ ނަށް   ރައ ސް  ނ ޙައްޤ ން  އޮންނާނެ.  ަގބޫލ ކޮށްެގންންކ  ހ ފ ރ ޞަތ   ކަމަށް  ސަލާމަތްެވވިދާނެ  ނ ވާނެ.  ކޮށްފައި 

.ޕ ެގ ވެރިކަން މި ދަނ  ެއމް.ޑ   ތެރޭގައި  ެގއަހަރ   އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވެރިކަން މި ދަނ  ނިމެން. ބަރާބަރ  ދޮޅ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  

ނ ޙައްޤ ން އެހެންވ މާ،  މ ހަކަށް   ؛ނިމެން.  އެްއވެސް  ނ ޙައްޤ ން  ދަންނަަވނ   މި  .  ނ ވާނޭކޮށްެގންންކ ހ އަޅ ަގނޑ  

ކޯޓ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ވެސް އަދި ފަނޑިޔާރ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރާ ވާހަކަ ވެސް އެމް.ޑ .ޕ ން ދައްކަނ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

އޮތް.    ހ ރިހާ ބާރެއް އެބަ  ، ސަރ ކާރ ެގ ބާރ ،  65އޮތް.    ބާރ  ހޯދަންވެެގން ދައްކާ ވާހަކަެއއް. ބާރ  އެބަ  ނެތ މަބާރ 

އެއ  މ ނާސަބ     ތަނަށް ޤާނޫނ އަސާސ އަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މާ  ކޯޓ ތަކ ެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މި
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އެހެންވ ާމ،   ؟ައހަރ ެގ ވެރިކަން ނިމ ނ މަތޯ މ ނާސަބ  ވަގ ތަކ   5 ވަގ ތަކ   ވަނ . މ ނާސަބ ވަގ ތެއް ނޫންވ މަ ބޭރ ކޮށްލާފައި

މ ހ ންނަށް  އެ  ކ ރިން  މ ެގ  އެނެގނ .  މި  ނެތްކަން  އެމް.ޑ .ޕ ަގއި  ވެސް  ނިޔަތެއް  ހެޔޮ  އަދި  އިޚ ލާޞްތެރިކަމެއް 

ތައް ބާޠިލ ކ ރަން ާގނޫނ  ެގ ރޫލިންސ ޕްރ މް ކޯޓ   ،ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތަކ ން ސަލާމަތްވެެގން ާގނޫނ ތަކެއް ހަދާއިރ 

މި  ދިޔައ . ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ޤާނޫނ އަސާސ ން ތިން ބާރ  ވަކިން އޮތް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ތްއޮ  ހަދާ ހިސާބަށް 

  ، ކަންތައްތައް ހިނާގ ޮގތަކ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމައިލާނ   އިއެހެންވ މާ، މިއ  ރާއްޖޭގަ  ؟މިހާރ  ހަރ އަޑ ން ދައްކާނ 

ނިންމާރާ އަޅ ަގނޑ   އަދިެވސް  ފަނޑިޔާރ ން  ފަނޑިޔާރ ން  އްޖޭެގ  ރާއްޖޭެގ  އިންސާފަށް،  ންކ ހ ލަމ ން،  ކ ރާއިރ  

ކޮށްދޭށޭ. އޭރަށް ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތައް ދާނ  ބަރާބަރަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ންކ ހ އެކ  ޢަދ ލަށް    އިންސާފ ވެރިކަމާ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން.)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

ށް ހ ށަހަޅާފަިއވާ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  22/ 2010ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ޖ މ ލަ ވާހަކައެއް   އިޞްލާޙަށް  ދެތިން  ހަމަ  ގ ޅިެގން  މިއާ  އަޅ ަގނޑ   ތާއ ދ ކ ރަން.  ެވސް  އަޅ ަގނޑ     ޮގތެއްަގިއ 

މައްސަލަތަްއ    ،އެއް ކަަމކ ، ރަށްރަށ ަގއި ކޯޓ ތައް ހ ރެ، ކޯޓ ތަކ ަގއި ފަނޑިޔާރ ން ނެތިފ ރ ޞަތ  މި ހޯދ .  ދަންނަވާލަން  

ހައްލ ެވެގން   ކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ެއކަން  މިހާރ  ވެސް ނ ބެލި ލަސްވަމ ންދާކަމ  އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ

އަންނަ ކަމަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.    އައ މަކ  އެ ރަށްރަށ ަގއި ރައްޔިތ ން އިންސާފަށް ކ ރަމ ން

އެއ  ތ. ގ ރައިދޫެގ ބޭފ ޅެއް. އެ ރަށ ަގއި އެތަށް ޒަމާނެއް ވެއްޖެ ކަމަށް  ؛އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ިއއްޔެ ދިމާވި ބޭފ ޅެއް

ެގ ބޭފ ޅ ން ދާން މި ޖެހެނ  ކައިރި އެ ރަށ މިހާރ  ވަނ  ކޯޓ ަގއި ފަނޑިޔާރަކ  ނެތި. ދެން ވަރަށް އާބާދ  ބޮޑ  ރަށެއް.  

މަކ   ޔ ދިތަނަށް ފަނޑިޔާރ ން ލެިވެގން އެހެން ރަށަކަށް އިންސާފ ެގ ކަންތައްތަކ ަގއި. އެހެންވ މާ، ެއކަން ހައްލ ެވެގން އެ

ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ގ ޅ ވަިއެގން އަޅ ަގނޑ  އެހެން ކަމެއް    އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި ހަމަ މިއާ 

މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝ ދ ،  ،ބޭނ ން އަޅ ަގނޑ މެން    )އިބްރާހ މް ރަޝ ދ (  ދެންމެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިްއޒަތްތެރި  

ޮގތ ން ވާހަކަތަކެއް   ބެހޭ  ވަރަށް އިހ ތިރާމ  ކ ޑަކޮށް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނާ  ،ބޮންޑާ  ،އާންމ ކޮށް ކިޔާ ނަމ ން ނަމަ

މަޖިލ ހަ އަޅ ަގނޑ މެން  މިދައްކައިފި.  އައިސް  ފޮނ ވ މަ.    ށް  މަޖިލ ހަށް  ހޮވާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ން  ތިބ  

އެމް.ޑ .ޕ  އ ފެދ ނ އްސ ރެ ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން.    ،ސ އަށް އިހ ތިރާމ ކ ރާ ޕާޓ ެއއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ އެމް.ޑ .ޕ ައކ  ޑިޮމކްރެ
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ދޭތެރޭ ަގބޫލ ކ ރިން.   ލ ތަކާސޫޓިކް އ  ެގ ައޑިން ޑިމޮކްރެއިރ ަގިއ ވެސް ައޅ ަގނޑ  ހިތ އަދި އެމް.ޑ .ޕ އަށް އަޅ ަގނޑ  ވަން

ކ ރެވޭނެ ކަމަށް  އެކ  މަސައްކަތް  އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަ މިނިވަންކަމާ

 ދ (މް ރަޝ )އިބްރާހ   ޝ ދ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަ  ، ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރިން. އެހެންނަމަވެސް

ހިތ ަގ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަތަކ ން  ދެއްކެވި  އަޅ ަގނޑ މެންެގއި  އެ  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  ތެރޭަގއި    ޖެހިއްޖެ. 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދެްއކި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ން ޮގތަކަށް ނިންމ ންތައް ނިންމޭނެ ކަމަށް  

ތަކ ރާރ  ައޅ ަގނޑ   އެއ   ރާކަކ ވާހަކަތައް  ދެްއކ .  އެ  ވާހަކަތަކެއް  ދެރަވަރ ެގ  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތިން.  ށް 

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އަމިއްލައަށް ނިންމައިެގން    ،ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ހަމަ ިގނަ މެންބަރ ންތަކެއްއިހަކަށް

ބަލައިނ ަގނެ މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ެއކަން  ކ ރ ތ ވެ،  ެއޮގތަށް  އަޅ ގނޑ މެންނާއެކަން  އެޮގތަށް   ވ ނ ތ ވެ،  ދިމާލަށް 

ދެރަަވރ  ފާހަަގކ ރަން.    ސ އާކަމެއް. ޑިމޮކްރެ  ވާހަކަދެްއކ މަކ  ވަރަށް  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ބ ރައްޓެހި ކަމެއްެގ  ވަރަށް 

ކަމަށް ވާނަމަ،   ސްތައް ނ ހިފަހައްޓާއަސާ ޕާޓ ެގ   ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އިހ ތިރާމ  އޮންނަންވާނެ. އެއް ޕާޓ އެއް 

ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ މޭ ކިޔާފަިއ  ؟ ނަމަ، ކ ކޭތޯނޫންކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންޕާޓ ެގ ެއއް މެންބަރަކ  އަނެއް މެންބަރަކަށް އިހ ތިރާމ 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ     ،ނޫން؟ ދިމާލަށް ގޮވިޔަސް ހަމަ ނިމ ނ ތޯ  ކޮންމެ މ ހަކާ  ކޮންމެ އެްއޗެއް ކޮންމެ ޮގތަކަށް

އެކ     ދ ރަށް. މިއ  ަގބޫލ ކ ރަން އ ނދަޫގ ކަެމއް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ެއދެން ވަރަށް އިހ ތިރާމާ  ސ އާ  ޑިމޮކްރެމި ދަނ 

ެގ އަރިހ ން ެއޮގތަށް ވާހަކަތައް ނ ބެހެއްޓ މަށް. ވާދަވެރި  ދ (ހ މް ރަޝ )އިބްރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝ ދ 

ނ ކ ެގ  އިންތިޚާބެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ކަތި  މެތެރޭަގއި  އަނެކަކ   އެކަކ   ވިޔަސް،  ކަމ ަގއި  ނ ޖެހޭ. ލާކަށްއ ޅ ނ  

އިޚ ލާ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވ މާ،  ކ ރެވޭނެ.  މިކަން  ވެސް  ރ ތިކޮށް  ވަރަށް    ތެރިކަމާޞްއިހ ތިރާމާއެކ   އެކ  

  މި ޮގތަށް ެއއް   ،އިތަކަކ  މި ިވސްނ މ ަގއަދަބ ވެރިކަާމއެކ  އެދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ކ ރިއަށް މި އޮތް ދ ވަސް

ބަޔަކާ އަނެއް  އަޅ ަގނޑ ެގ ސިޔާސ   އިޖައްސަ   ބަޔަކ   އާދެ!  ހެދ މަށް.  ދ ވަސްތަކަކަށް  ކ ރާނެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ނ ލާ 

ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މިކަން މި ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ެމންބަރ ންނަށް ހަމަ އިހ ތިރާމ   އަޅ ަގނޑ ،  މަސައްކަތ ގައި

އެމް.ޑ .ޕ ެގ ހ ރިހާ   ،ައޅ ަގނޑ  އެދެނ ެއކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ެއއްޗެއް ދަންނަވަން ބޭނ ންވ .    މާދިޔައިޮގތަށް ދެންމެ ެވެގން

ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް   މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ގައި ؛މެންބަރ ން ވެސް މި ކ ރާ މަސައްކަތްތައް އަދި މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ 

ރޭަގިއ ޙ ދޫދެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓ ެގ ތެ ،ރޭަގއި އިހ ތިރާމާއި ވެސް ހ ންނެވ  އެމް.ޑ .ޕ  މެންބަރެއް. ެއކަކ  އަނެކަކ  ތެ

ބައ ންޑަ  ،ޖެހޭކަނޑައެޅެން ކަނޑައަޅަންނ ވަތަ  ވެވެން ޖެހޭ.  ރ އެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭރ   ބައ ންޑަރ ން  މި އެ  ވާނ  

ދަންނަވަނ އަސާސްދެންނެވި   މި  އަޅ ަގނޑ   ހިފަހައްޓަިއެގން.  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޭރ ބައ   ،ތަކ ަގއި  ނ ވެ  ންޑަރ ން 

މަސައްކަތް  ައޅ ަގނޑ  ކ ރެވެންވާނޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ިމއ   އެހެންވ މާ،   .

މި ވާ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ހަމަ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! ހ ށަހެޅިފައި
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އަޅ ބިލަ ތާށް  ބިލ   އ ަގނޑ   މި  ނިމި،  މަސައްކަތް  ބިލ ެގ  މި  ައވަހަށް  ޮގސް  ކޮމިޓ އަށް  ބިލ   މި  އަދި  ދ ކ ރަން. 

 އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ަމކ  އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ޮގތް.  ޔ ދިފާސްވެެގން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް އަރ ވާނަން. މަޖިލ ހ ގެ 

 ޖަހާއިރ .  1ޖަލްސާ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ފައްޓާނ  

 

 { އަށް 13:05އިން  12:05 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ކ ރި ޖަލްސާ  ފަހ   ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށް  އަޅ ަގނޑ   ޔ  ެގންދިއަށްމެންދ ރ ެގ  ކ ރިން  އޭެގ  އަދި  ފަށަނ .  މި  އަޅ ަގނޑ   މަށް 

ަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ ެގ ސަބް    10:00ބޭްއވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް.    ތައްލާނަން މިއަދ  ކޮމިޓ ެގ ބައްދަލ ވ ންއިދަންނަވަ

ަގިއ    12:00 އާންމ  ކޮމިޓ .  ަގއި  11:00ކޮމިޓ .    ަގއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ   11:00ކޮމިޓ .  

ަގއި. އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން   4ކޮމިޓ ، ކޮމިޓ  ރޫމް  ަގއި މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ    12:30އިޤ ތިޞާދ  ކޮމިޓ .  

މެންބަރ  ޙަސަން ިއއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާެގ    ،އެއ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  .ތިދާއ  ބަހ ސްކ ރިއަށް މި ެގންދަނ  އިބ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . އިޞްލާޙ  ައށް  (ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  2010/22ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ޒަރ ރ 

މި މި  އާދެ!  ކ ރިއަށް  މިހާރ   ބަހ ސް  ވާހަކަފ ޅ   .ދަނ   ބިލ ެގ  ބަހ ސްަގއި  މި  މެންބަރ ން    ދައްކަން އިއްޒަތްތެރި 

މި އާދެ!  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދަންނަވަން.  އެދިަވޑަިއަގތ މަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ބޭފ ޅ ން  ިމ    އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ަވގ ތ  

މެންބަރ  އެދިވަޑައިެގންފައި ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެްއވެސް   ދާއިރާގެ  ދިްއަގރ އާދެ!   ؛ނ ވާތ ވެ ބަހ ސްަގއި 

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ަގިއ  އިނޭގތޯ.    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން

ހެދިފައި  އަޅ ަގނޑަށް  ވާހަކަދެްއކިއިރ ަގއި  ޯގހެއް ތްއޮ  މަޖިލ ހ ަގއި  އެދެންައޅ ަގ ؛  ޔައ މިއްޔާއިން    ،ނޑ  

ކ    .ދިނ މަށްރަނަގޅ ކޮށްލަ އަޅ ަގނޑަށް  ރަޝ ދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކ އެއ   ރަނަގޅ   ،  ފައިވަނ . 

 ފާހަަގކޮށްލ .އެކަން ތި ބޭފ ޅ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ  . ދެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  އިނޭގތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެއްވ ން އޮންނަނ  ދެއްތޯ. މެންބަރެއްެގ ނަން ެގންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދާއިރާ ވެސް ވިދާޅ ވެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ރަނަގޅ  ޮގތަކ  އިނޭގތޯ.
 

 ހ ރި މަސައްކަތް   ނ ނިމި   .9
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ށްހ ރި މަސައްކަތަ ނ ނިމި -9ދަނ  އެޖެންޑާ ނަންބަރ   އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި

 މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠ ފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، އިްއޒަތްތެރި  އިރާެގ  އ ތ ރ  ދާ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، ކ ޅ ދ އްފ ށ   -9.1

ން.  އ ެގންދި  ކ ރިއަށް  ބަހ ސް ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގއަށް އިޞްލާޙ   (ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )  2020/8ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ސިކ ންތ    21މިނެޓާއި    9  އިަގޑިއިރާ  3  އަދި  ަގޑިއިރ  ތެރެއިން ބާކ   4ލަ  މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖ މ 

ސިކ ންތ .    59މިނެޓާއި    20ށް  ސިކ ންތ . ޕ .ޕ .އެމަ  43މިނެޓާއި    38ަގޑިއިރާއި    1އޮތް. ެއއ  އެމް.ޑ .ޕ އަށް    އެބަ

ޕާޓ އަށް   ޕ .އެން.ސ އަށް    47މިނެޓާއި    14ޖ މްހޫރ   އެމް.އެ  47މިނެޓާއި    14ސިކ ންތ .    14އަށް  ޕ .ންސިކ ންތ . 

ވަކި ޕާޓ އަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ   ވ.  ސިކ ންތ   25މިނެޓާއި    6ސިކ ންތ . އެމް.ޑ .އޭއަށް    47އި  މިނެޓާ

 ސިކ ންތ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  47މިނެޓާއި  3މެންބަރަކަށް 

  

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ަގއި   9:00ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  އަންާގރަ ވާ   2022 މާރިޗ  1ދެން މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނ  
 

 . ނިމ ނ  ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 




