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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ބައްދަލުުވން މި ބައްދަލުވުމަކީ. ވަނަ 17ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ މިނިވަން`. 

ނޑު އެންެމ ފުރަތަމަ އިޚްލާޞްބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެންނެވި މި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަ  ތެރިކަމާޅުގަ

ނޑުމެން ފަށައިގަންނައިރު ކޮ ދަންނަވަން. މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީއެކު މަރުޙަބާ  ިމޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑގެ ކަނާތް ފަރާތުން އެންމެ އެކޮޅުންވެ ރުހާޒި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ވެލިދޫ ދާއި ،ވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަ

އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ،މީަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުއްން ރަޝީދު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިމެންބަރު ޔާމި

ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ، ިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޟާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ޙުސައިން، ގުަރއިދޫ ދާ 

ން، އެމް.ޑީ.ޭއެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ވަޙީދު އަދި ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި

އޮތީ. ޢަލީ މަޢުރޫފުގެ ބަދަލުގައި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މިއަދު މި  މި އަށް ބަދަލެއް ގެންނަވާފައި ފަރާތުން ކޮމިޓީ

ެއއްކޮްށ،  ސިނާން. އާދެ! ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޯރަމަކާهللا ޢަބްދު ދެކެނު ާދއިރާގެ  . މަްއޗަންގޮޅީ ނީބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަ

ނޑަށް ހީވަީނ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ށް ފެށިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަ ނުގެންނެވޭ ދެ ެވވަަޑއިރުދާއިރު ހާޒި ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް  .މެންބަރަކު އެބަ ތިއްބެވި  ނޑުމެންނާ ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

މި ދިޔަ ހަފްތާ ނިމިނިމި އޮއްވާ  ؛މި ހަފްތާ ،ންނަވާނެލަފާކުރެވެނީ. އާދެ! މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ އެނިގވަަޑިއގަ

ގެ ތެރެއިން ދެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން އީ މި އެއްއަްށ އައި މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

ޓަކައި އިލެކްޝަްންސ  އްޔަންކޮށްދެއްުވމަށްމެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ ދެ މަޤާމަށް މެންބަރުން ޢަ

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާ  4މިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮ

ޅުމުން ވަނީ ބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަ އަށް ތި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީ

ނޑަށް މަޢުމި ކޮޅަށް ފޮނުވާފަ ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ބޮޑަްށ . ދެން، ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ ެއއްކޮށް. އެހެންވީމާ،  ިއންތިޚާބުތަކެއް ހުރުމާ ގަންނަވާ ިމކަން ވީާހވެސް އަަވސްކޮށްދެްއވުމަށްއެދިަވޑައި 

ނޑަްށ މި ޮކމިޓީ ބާވެސް އެދެން މިހާ ކުއްލި ގޮތަކަްށ ރުންގެ އަރިހުން ައޅުަގނޑު މި މާފަށް މެންބަ އްވަން އަުޅގަ

 ބްލޭމްވާ ފަދަ ކަމަކަށް ތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖެހުނަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގެ  މީ ވީހާވެްސ ައވަސް ުމްއދަތެއްަގއި މިކަން ނިންމުމަކީ  ައޅުަގނޑު ހިތަްށއެރީ ،ވެދާނެތީވެ އަުޅގަ

ގެ ގޮުތަގއި އަދި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ނަން ވެސް ޚަރާބުނުވެ ސަލާމަތްވެވިދާނެ ކަމެއް  ،ބުނުވެނަން ޚަރާ

ގެންެދވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރަނީ.  ގެން ކުރިއަށްރުގެ ވަގުެތްއގައި އެޖެންާޑކޮށްލައިަހވީއަޅުަގނޑު ދެކޭތީ މިކަން 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފަ ކުރިން ، ންގޮުތގެ މަތީ ކަތް ގޮއްަސވާއެހެންވީމާ، ކުީރަގއި ެވސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައް  ިއ ވެްސ އަުޅގަ

އޮތީ.  ގެންދާ ގޮތަށް ިމައދުގެ ކޮމިޓީ ވެްސ ައޅުަގނުޑމެން ނިންމާފައި މި ެއުކގަިއ ހަމަ ކުރިއަށް ހުރި ލިޔުންތަކާ 

ދެއްވުން އެދެން. ދަންނަވާލަ މަށް ގެ ެތރޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ނައެހެންވީމާ، އިދާރީ މޭޒުން ަވޑަިއގެންތިއްެބވި ބޭފުޅުން



  

ّعليكمالسّ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މުއައްސަސާތަުކެގ  އަކީ މިނިވަން ޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއަސުލައިމާން.   الم

ނޑު ައޙްމަދު ސުލައިމާންބެޭހ މަޖިލީހުގެ އޮންނަ ކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާ އެހެން ޮކންމެ ފަހަރަކު ފުރިހަމަ ނަން  . އަުޅގަ

 ންނެވުން. އެހެންވީމާ، ެއކަމުގެ ޢިޒުނަޔަށް އެހެން ދެ ،ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފަސޭހައީ ސުލައިމާން ކިޔުމުގެ

އަޅުަގނުޑ އެދެން. ދެން، ެއންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންތައް ވަިކވަކިްނ 

ނޑު ސުލައިމާަނށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް  ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ،ެވސްވިޔަސް  ނުދެންނެވި ކަމަށް ނަންފުޅުގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް މި އަކީ ދެން  މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ، ދަންނަވަން. އަދި އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

އަދި ޤާނޫނުއަސާީސާއ  ވީހާވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް ،ފޯމްކުރުމުގައި ވެސް އެންެމ މުހިއްމު ދައުރެްއ އަދާކުަރންޖެހޭ

ރަާކތްތެރިވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ގޮތަށް ލިބެންޖެހޭ ވީހާެވްސ ފޮނިމީރުކަމެއް ހޯދައިދިނުމުަގއި، އެ މުައއްސަސާަތއް ހައެއް 

 ،. އެހެންީވމާ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެމުން އަންނަންެޖހޭ ކޮމިޓީއެއް މީޅެއުރެއް ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުދަ

އްާޔ ގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިލިބިވަަޑއިނޫނުތަކުން ބާރުޤާދެ މަޤާމަކަށް  އޮތް އިހުސްވެފަ ކޮމިޝަނުންއިލެކްޝަންސް 

ބޭފުޅުންކޮޅެއް ހަތަރު ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު މި ިއގެންނެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރޭން އެދިަވޑަ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރަްއވައި

 އި އެ މަސައްކަތް ަހވާލުކޮށްފަ އި އިޢުލާންކުރަްއވައި. ތަޅުމުގަްއވާފަވަނީ ފޮނު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި

ލުމުަގއި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މުޅި ތަޅުމަށް މި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓެްއ އެކުަލވައި، އަށް. އެހެންވީމާ އޮތީ މި ކޮމިޓީ މި

ނުޑމެ  އެ ސާކުރައްަވއިންގެ ަމޢުލޫމާތު ދިރާފުޅުހަތަރު ބޭ ޮފނުއްެވވި ،ން މިކުރާ މަސައްކަތަކީފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ކޮމިީޓގެ ބޭފުުޅން މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުަރއްވަނީ. އެ  ،އެްއެޗހި ބައްލަވައި  ބޭފުޅުންގެ ވަަނވަރުތަކާ

ސާފުކުރަްނ ބައްދަލުކޮށްަލއްވާަފއި ކަމެއް ވަކިން އޮތީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސް  މަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މި

އަށް ދަތުރުކުރަން.  ލުުމެގ މަރުޙަލާރިޕޯޓް އެކުަލވައި، ގެން ެއކަމެއް ާސފުކޮށްރާތުން ާވހަކަދައްކާލައި އޮތަސް ވެސް ދެ ފަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ސުލައިމާނަށް މި ދަންނަވާލީ މި މަސައްކަުތގައި. އެހެްނވީމާ،  އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ސުަލއިމާން އަޅުަގނޑުމެން މި  ،އަރުވަންފުރުޞަތު ށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތަ 

މުގެ ގޮތުން ވެސް މި އުޅޭ މަޤާ ގެން މިމި ކުރިމަތިލައްވައި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ އެްއވެސް ކަމެއް 

ނުޑ  ދާުޅވަން އޮތިއްޔާ އެނަމަވެސް އެއްެޗކޭ ވި ހިއްސާ އަިދ އަމިއްލަ ތަޢާރަފުގައި އެްއވެސް ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ސުލައިމާނަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ّبركاتهالسّ  ّو ّهللا ّرحمة ّو ّعليكم ނ !އާދެ. الم ނުޑެގ 7 އަޙްމަދު ސުލައިމާން. ހުޅުމާލެ، އެންދެރި ޑުއަުޅގަ . އަުޅގަ

ނޑު އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 49ރަކީ އުމު އަދި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު  ވާނީ ކުރިމަތިލާފަ. އަހަރު. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުފާވި ކަމެއް. އެީއ، ތި ތި މުންފޮނުއްވު ނޑާ ަބއްދަލުކޮށްލެްއވިކަީމ އަުޅގަ ބޭފުޅުްނ  ބޭފުޅުން ައޅުގަ



  

ނުޑގެ ކިބަިއން ތިއެ މަޢުލޫ ،ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ  ތުމީ ބޭފުޅުން ލިބިގަ މާތު ވެސް ސީދާ އަޅުގަ

ނުޑ ވަރަްށ އިތުބާުރކުރަން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ޮބޑު ހިްތހަމަޖެހޭ ކަމެއް. ތި ކޮމިޓީ  ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ ،ައށް އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަްތ ވަރަށް ގާތުން ބަލަިއގަންނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އެކު ތި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

، އަޅުަގނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރެްއުވމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ގެ ަވގުތު މި ފަންަސވީހަކަށް މިނެޓު، އުޅެނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަަކށް ވެސް ވިއްަސކަށް ރާވާަލއިެގން މި އަޅުަގނޑު ިމއަދު 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެ އޮްތ ގޮތަށް ކޮމިޓީ  ވީމާ، އެހެން ބައްދަލުވުންތަެކކޭާވ ގޮތަށް. އެހެން ކޮމިޓީގަިއ ހޭދަކުރަން އަރު 

 ސް ވީހާވެްސ ގިނަ މަޢުލޫމާތުެދްއވުމުގަިއ ވެ ކޮްށ ސުވާލުތައް ވެސް ކުރަްއަވަވއި އަދި ޖަވާބުވެސް ކުރުމެންބަރުން ވީހާ

ނޑު އެދެން. ވެސް ސުލައިމާނު އަރިުހން  ދެއްވުންކުރިއަށް ވަަޑއިެގން ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާކުެރވޭނެ މަގު އަުޅގަ

ންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް މެންބަރުން ބޭނު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން، އެހެންވީމާ، ދެން، ައޅުަގނޑު

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެއްދެވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ފުރަތަމަ ކެންދޫ ދާއިާރގެ  ބޭނުންވާ ުސވާލެއް ކުރަްއަވއި 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރަތަމަ ުސވާލެްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު  ެދތިން ސުވާލެއް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސްޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނު އަސާސީަގއި ވެސް އަިދ ދަންނަވާލާނަން، މިހާރު މި އިލެކް ޝަންސް ކޮމިޝަަނކީ އަުޅގަ

އޮންނަނީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާެއކޭ. އަިދ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވެސް ިލޔެފައި މި

ނީ ތިޚާބުތައް ބާްއވަންޖެހޭއިންޢާއްމު އޮވޭ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ބާއްވާ އެންމެހައި  އެބަ އިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ލިެޔފަ

ތަކުގެ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނާ އެ އިލެްކޝަނަކާ ގުިޅގެން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނާ އަދި އެ ޤާނޫނުޢާއްމު؛ އިލެކްޝަންސްަތކާ 

ގަިއ ނާދޭ އެްއވެްސ ންނޭ އިނޭގތޯ. ދެން، މިއިން ެއއްވެސް އެްއޗެއް ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ސް ގޮތަކަށް ނާދޭ ިއނގޭތޯ. ދެންޕްރީމް ކޯޓުން ލާ ގަިއޑްލައިެނއްގެ ވާހަކަެއއް. ަހމަ އެއްވެ ސުގޮތަކަށް 

ނެއް އަދި ގައިޑްަލއިނެއް ހަދާ ތަ .ހަދާ ތަނެއް ނޫންގަާވއިދުޢާއްމުކޮށް ކޯޓުތަަކކީ  ދަންނަން، އެހެންނަމަވެސްޢާއްމުކޮށް 

ލާފައި ނެރެެނއް އެަބ އޮްތކަން ނަށް އެަބ އެނޭގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގަިއޑްލައިއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ގެ މަސަްއކަާތ މި ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން. އެހެންވީމާ، މި ަގއިޑްލައިނާ އަދި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނު

މި ގައިޑްލައިނާ ނޫނީ ަވންތޯ؟ ރުްނވުމެްއ ހުރި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްނުވަތަ ބާރުތަކާ ފުށުއެރުމެްއ ނޫނިއްޔާ އަރައި

 ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ެދކިލަްއވަނީ؟



  

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނގަިއ  ޚް އޮންނަ ފަދައިންޚް، މަންސޫންަގިއ ނާސިޤުުރއާޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި 

ސް ކޮމިޝަނުގަިއ ބާރުތަކެއް ވޭ. އަދި ިއލެކްޝަން ވެސްސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އެހެންވީމާ، މަންސޫޚެއް ނެތް.  އަދި ނާސިޚް

ނިޑޔާރެްއގެ މަަސއްކަތަކާވޭ. ދެން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަްށ ނުވަވެސް ބާރުތަެކއް  ބެިހގެންނުވާނެ ކަމަށް  ތަ ފަ

މެއް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުިރ ކަބުނޭ. އެހެްނވީމާ، ތީ ހަމަ މި  ވަނަ ާމއްދާަގއި ޤާނޫުނއަސާީސގައި  141

 ަގއި ޤާޫނނުތައް މުރާޖާޢުކުރައްަވއިއިރާދަކުަރވިްއޔާ ކުިރައށް އޮތް ތަނު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެީނ،

 ބޭފުޅުން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިުރގައި ިތކަމަށް ތި

 

 ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ަޖވާބު ައޅުަގނޑު މެ ތި ަޖވާބުދެއްވި ގޮތުންއަޅުަގނޑަށް ދެން ިދން ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު އަދި އެިހ ސުވާލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން؛ޮއންނަ އޮތު ކޯޓުެގ ެއއްެވސް މަސައްކަތަކާ ބެިހގެންނުވާނޭ ސުޕްރީމްޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ައޅުަގނުޑ   ން އަުޅގަ

ނޑު މާނަކުރަނީ ކޮންމެހަމަގަ ، ޅުަގނޑު އަ ، ވެސް އެނގިަލއްވާނެ  މަސައްކަތަކަށް ނޫން. ސުލަިއމާނަށް އިމުވެްސ ައޅުގަ

އަުޅކަންކުރަްނ  ފިަޔވައި هللا ތިމަން، ބަިއ މީހުން ިތޔަ ،ކުަރްއވާފައިއެއް އާޔަެތްއގައި ވަޙީޮއވޭ  ނުަގއި ެވސް އެބަ ޤުރުއާ

ޔަމް އަކީ ކޮންމެހެން ޢީސާ އަލަހިއްސަލާމާއި މަރް ގައޭ. ޭއގެ މާނަކައި ޅޭ އެންމެހައި ތަކެތި ވަނީ ނަރަގެންގު

އެްއ ނޫން. އެކަމަުކ، ކޮންމެ އެްއޗަޭކ ވާހަކަ  އަީކ އެ ފަރާތްަތއް ަނރަކަިއގައި ވާ ވާހަކަ، ބޭފުޅުންބޭއަލަހިއްސަލާމާ މި 

ނިޑޔާރުން ކުާރ ކޮންމެ ކަމަކަށްވަނީންނަނީ ނަރަކަިއގައި އޮ އެްއވެސް ކަަމކާ ނުބެހުމަކީ  އިނގޭތޯ. . އެހެންވީމާ، ފަ

ނޑުމެްނ  އެހެންީވމާ، ؛އެއީތޯ ތި ވިދާޅުވާ  ނޑިޔާރަކު ހަމަ ބޭނުން އެއްެޗއް ހަމަ ޙުކުމުގައި ލިޔުއްވީމާ އަުޅގަ ފަ

 އެެހންތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ؟ ؛އާދެ ،އާދެ ބުނަންޖެހޭނީ

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ދެންނެވީ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް އިނގޭތޯ. ށް މާފުކުރައްވާތިޢަލީ ވަރަށް ބޮޑަ ބޭފުޅުްނ  ތާނގައި ތި އަުޅގަ

 ތަންކޮޅަށް  އެަކމެއް ހަމަ ކުރަްއވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމޭ އެ ،ނަމަ ވިސްނާަވޑަިއގެން ކަމެއް އިްސލާޙުކުރައްވަންޖެހޭ

ނޑު ެދންނެވީ މާނައަކު ނޫން އިނގޭތޯ. މީ ހަމަ ވަރަށް  ޅުވާފަހަރެއްގައި ވެސް ތި ވިދާ އެ އިޝާރާތް އަުޅގަ

ތެރި މާނައެްއގަިއ ހަމަ ފުޅުން ހަމަ ވަރަށް އިޚްާލޞްބޭ ތާނގަިއ ތި  ކުރިއަށް އޮތްަހމަ އިޚްލާސްތެރި މާނަެއއްަގއި 

ކަމެްއ  ހައްދަވާ ފަރާތްތަކުން އިޞްލާޙުކުަރއްވަންޖެހޭބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑަިއގެްނ ޤާނޫނު ތާނަގއި ހަމަ ތި ކުރިއަށް އޮތް

 . ުޝކުރިްއޔާ.އިނގޭތޯ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމޭއިޞްލާޙުކުރުން އޮތިްއޔާ 



  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ީސވީ ބަލައި ތުްނެގ މަސައްކަތް ހިނގި ރަްއޔި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެލީމަ އެބަ އެނގޭ ދެންމެ އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު ިއނގޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

ބޭފުޅާ ވެސް ހަމަ އިންނަވާނެ އެ މަޖިލީހުގައި. ދެން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ  އިުމވެސް ތިޔުނު އިރު ހަމަގަލި

ދިޔައިުރަގިއ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިގެން މުއައްަސސާެއއްގެަވކި މުސަތައްޤިލު  އަދި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަކީ ،ދައުރު ލިޔެ

ފަހަރު  ބަެއއްމެން؛ ކިާހވަރެްއގެ އަޅުަގނޑު އިފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ކޯޓުަތކާސުޕްރީމް ކޯޓުން ަވކި ގޮތަކަްށ ކަމެއް އަންގަ 

ުނވަތަ  އިނގޭތޯ. ފްރިކްޝަނެއް އުޅެނީ ވެސް ނުކިޔަންެވގެން މިއެކޭ ހައްތަހާ ކްލޭޝްެދން  ،ކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ޝަން ުނވަތަ ންކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮަތށް ކިހާ ވަަރކަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ އިންޓަވެެއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

އޮްތ  މިހާރު މި ،ގެންތޯ އޭުރގެ ޤާނޫުނއަސާސީެނއް އަުތވެދާނެ ކަމަށް ބަްއލަވައި ވެންޝަޖުޑީޝަރީގެ އިންޓަ

 އޮތީ؟ ޑުރާފުޓްކުެރވިަފއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިުރަގއި ޚާ އްޞަކޮށް ތިން ބާރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ގެ ބާރުތަކަށް ކޯޓު ހައި އިކޯޓާ  ސުޕްރީމް ިލއިރުަގއިށް ކޯޓުތަކުގެ ބާބުތައް ެއކުަލވައިގެންދިއުމުަގއި ބޮޑަ ވަކިކޮްށގެން 

ނުޑ ފިކުުރކޮށްެގން ބަހުސްތަކެއް ކުރެިވގެންިދޔަ. ޚާއްަޞކޮށް އަ ޓަކައި ވިސްަނއި ދިނުމަށްވަރަށް ބޮޑަްށ ބާރު ުޅގަ

އްޭޖެގ ެއޅުއްީވ. އަދި އޭރުގެ ރާ ބޭފުޅުން ބޮޑަށް އެކަމަށް ބާރު ތިއްެބވި ޤާނޫނީ އްޔާ އެތާނަގއިހަނދާންވާ ގޮތުން ެވއްޖެ

 ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގިއ ދެކިވަަޑިއގެންނެވި. ދެން، އޭގެފަހުން އަުޅަގނޑުމެންގެ  ެއއީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން

ނޑު  ކޮމިޓީަގއި ޑުރާްފޓު ރާފްޓިންގެ ަބއިަގއި،ޑު ހިމެނުނު. އަދި ޑްރާފްޓު ކޮިމޓީގެ ުކޑަ ކޮމިޓީަގއި ވެްސ  އަުޅގަ

 ބެހޭ  ފަހުން ވާހަކަދެކެވުނީ މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކާ ޙަލާއެއްގައި ެވސް ދެން، އޭގެއަޅުަގނޑު ހިމެނުނު. މި ހުރިހާ މަރު

ެކުވނީ އެހެން ބާރުތަކުން ެއ ވާހަކަ ދެކެވުނުއިުރަގއި ވާަހކަދެ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތުން. މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކާ

ަބިއ  ޓަަކއި. އެހެްނވީމާ، މި ދެ ލުމަށްެއކުލަަވއި ަބއި ނުފޯރުވާނެ ގޮަތކަށް އެ ކޮމިޝަންތަކުގެ ކޮމިޝަންތަކަށް ނުފޫޒު

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންަކމާ ؛ވެސް ހަމަ ެއއްވަަރކަށް ބަހުސްކުރެިވގެން  ،އެކީަގއި ދަންނަވާނަން  ބޮޑަށް އޭަގއި އަުޅގަ

އެހެން ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޑުމެން ހަމަ ކޯޓުތަުކގެ ބާރު ހަނިނުކޮށް ގެންދެޭވތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ނއަޅުގަ 

ވެްސ  ބައި ގެންެދވިިއރުގައި އެ ބަިއަގއި ދެއްެކވި. ހަމަ ެއގޮތަށް މުައއްސަސާތަުކގެބާުރއަޅައި ވާަހކަ ކޮށްތްމަސައްކަ

 ގެްނދިޔަ. ޝުކުރިްއޔާ.ޓަންުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރަމުންއިތުރު ބައެްއގެ ނުފޫޒުނުފޯރުޭވނެ ގޮތަކަށް އެ ަބއި ބައް

 



  

 ެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަ

 މިހާރު އިލެކްޝަންތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް އޮތް ގޮތުން ، ތިންވަނަ ސުވާލުަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާދެ!

ްއވަްނ ކަހަލަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުކޮން، ނަމަޮކމިޝަނަށް ހޮވިަވޑަިއގެންފި ަކމުގައި ވާ ސްސުލައިމާނު އިލެްކޝަން

އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ އިލެްކޝަންނާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކުން  ތޯންތައްތަކެއްކަހަލަ ކަގަސްތުކުަރއްވަންތޯ؟ ކޮން 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީ؟

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަމެްއ  އިުތރަކަށް ކުރަންޖެހޭނެ ެގ ފުރިހަމަ ގޮެތއްަގއި ލިިބއްޖެއްޔާ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަުކަގއި މިހާރު އޮތް ބާރުަތއް އޭ

ހުންނަ  ތަކެއްޤާނޫނަކީ އަބަދުވެސް އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަންތައް ފުޅުން ދެކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްނެތް ކަމަށް ބައެއް ބޭ

ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ރަނަގޅަްށ ކޮމިޝަން ޭއގެ އެންމެ  ،ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ބާރު ްއޗެއް. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުންއެ

ނޑަށް ބޮަޑްށ  ކަމުގައި ފިހިފައި ވާނަމަ ކޮމިޝަނުގެ ހަރަކާތްަތއް ރަނަގޅަށް ހިނގަމުންދާނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ބާރަށް ނުފޫޒުނުފޯުރވޭނެ ގޮަތކަށް ޤާނޫނު ބަހައްަޓންކުރުމަށް ބާުރން އަނެއް ފާހަގަކުރެވިަފއިވަނީ އެއް

 އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޝުުކރިއްޔާ.މަސައްކަތްތައް. އެކަންަތއް ހަމަ އަދިވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތެއް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، !އާދެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް އަޅުގަ

 އަރުވާނަން.

 

 ހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާތު

ّهللا ޝުކުރިއްާޔ. އަދި މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ސުލައިމާން. އުއްމީދުުކރަނީ ّشاء މިކަހަލަ ކަމަކާ ކުރިމަތިލެއްވުުމގައި އަިދ  إن

މިކަމުގަިއ، ދެންމެގައި މި އިންޓަވިުއގައި ދެންމެ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވަމުން ވެސް ވަރަށް ޤާނޫނީ އަދި  

ށް ޢިލްމީ ގޮތަކަށް ަޖވާުބ ވެސް ދެްއަވއިފި. އަުޅަގނުޑގެ ުސވާލަކީ މިފަދަ ކޮމިަޝންތައް، ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި ވަރަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ އެއީ ވަރަށް ގިނަ އިންތިޚާބުތަކެއް ބާްއވަމުން އަންނަ، ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންާނ 

ގުޅުންހުރި ކޮމިޝަނެކޭ. އެ ކޮމިޝަްނގެ ތެޭރަގިއ  ގުޅުންހުރި އަދި އެިކއެކި ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކ ވެްސ ަވރަށް

މަސައްކަތްތައް ކުެރއްވުުމގައި ވަކި ފަރާތެއްގެ ޒާތީ ތަޢަްއޞަބަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ 

 ނުފޫޒަށް ތަބާވެވިދާނެ ފަދަ ުއސޫލެއް ގެްނގުެޅވިދާނެތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ. 

 



  

 ން ވާހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާ 

ނޑަށް މިނިވަންކަމާ އެީކގައި ުނފޫޒުން އެއްކިބާހުރެ މިކަްނ  ނޑު މި ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލީ އަޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ކުރެވޭނެކަުމގެ ފުރިހަމަ ޔަީޤންކަމާ އެީކގައި. ދެން ކުުރކޮށްލާފައި ދަންނަވަން އޮީތ މި ޔަޤީންކަން ައޅުަގނޑު 

 ޖެ ހިނދެއްަގއި ައޅުަގނޑު އެ ަވޒީފާަގއި ނުހުންނާނަމޭ. އަޅުަގނޑަށް ނުލިބިއް

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ދެން އަނެއް ސުވާަލކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ވަޒީފާ އަށް ުސލައިމާން ހޮވައިިފ ނަމަ، ސުަލއިމާނުގެ ޤާނޫނީ ހަިއސިްއޔަުތ 

ންކޮށްެދއްވާެނ ގޮތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ވިދާޅުވި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، ޔަޤީންކުެރވޭ ގޮަތކަްށ އެތަނުަގއި ބައްޓަ

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ ކޮބައިޯތ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޤާމަށް ހޮވަންވީ ސަބަބަކީ ސުަލއިމާން؟ 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސުވާލުެގ ފަހު ބަޔަކާ އެީކަގއި ފުރިހަމަކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަްނ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ކޮމިޝަނަށް  އާދެ! ތި ުސވާލު، ވިދާުޅވި

ނަޑީކ  ނޑުގެ ހޮވުުމގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ކުރިމަތިލައްވާަފއިވާ ބޭފުޅުންެގ އަޅުގަ

މީހެއް. ބޭރުންނޭ މި ދަންނަވަނީ، ސީދާ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންްސެގ މަޢުލޫމާތު އެތެރެއިންނާއި ޭބރުން ލިބި ހުރި

ފޮށި ކައިރީ ނީނދެ، ފާހަަގޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު ނުހޯދާ ނުވަތަ އެކަންަތއް ޢަމަލީ ގޮތުން ނުކޮށް ނަމަވެސް، 

އަޅުަގނަޑކީ ބޭރުން ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް، ަވރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެްއ ތީަގއި ހާސިލުކޮށްފަިއވާ މީހެއް. 

ނޑުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިުރގަިއ؛ ޚާއް ނޑު ިއސްކޮށް ހުރިއިރުަގއި އަުޅގަ ޞަކޮށް މުލަކު އަތޮޅުަގއި އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގައި ދިމާވި ަކންތައްތަކުަގއި އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު 

ާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްަތްއ ތިން ފަހަރު ވެސް ގޮއްަސ އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެްއ ދީ، މުލަކު އަތޮޅުގެ ރި

ނުޑ ފަޚްރުވެިރވާ ކަމެްއ  އޮންނާނީ އެްއވެސް ަމއްސަަލއެއް ނުޖެހި. ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް ނުޖެހި. މިއީ އަުޅގަ

ނުން ކުރިއިރުަގއި އެކަމަށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަތުަގއި އަލަށް ހޮވި ސްޓާފެއް ނުވަތަ މުވަްއޒަފެއް ލައްަވއި އެ ކަންަތއް ކޮމިޝަ

އަޅުަގނުޑގެ  ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފި، ލަފާ، މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން އަތޮުޅަގއި މައްސަަލއެއް ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކުިރއަށް 

ގެންދިއުމުަގއި ފުލުހުންނާ ެވސް ގުިޅގެން، އަިދ ކޮިމޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ އެީކގަިއ ކައުންސިލްަތކާ ގުިޅގެން؛ 

ކާ އެކީަގއި، އެ ަކއުންސިލް މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ޕާޓީތަކުގެ، ތަފާތު ކުލައިެގ ކައުންސިލް މެންބަރުންތަ

ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންނާ އެީކގައި މަސަްއކަތްކޮށް، ެއ ހަލަބޮލި މާޙައުލުގައި މައްސަލަނުޖެހި ނިންމާލެވުނީ 

ނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ބޭރުން ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު އޭރު މުލަކު  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅަގނޑުެގ ހަމަ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ބޮޑުވާނޭ. މީެގ ެއއް ނަތީޖާ އަކީ އަުޅގަ



  

ޓަކަިއ   އަތޮޅުގެ ރަށްރަުށގައި މަޞްަލޙަތަށް ޓަކައި އުސޫެލއް ހަދައި އެ އުސޫލު އެ ރަށްރަށުގައި ޢާއްުމކުރުމަށް

ކައުންސިލުތަކާ ހިްއސާކޮށް، އެ ކައުންސިލުަތކަށް އެ އުޫސލު ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކުރުމަްށ ޓަކައި ފާސްކޮށް ޢާއްުމކުރި 

އުސޫލު ފަހުން އެލް.ޖީ.ޭއެގ އެސް.ޯއ.ޕީއަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އެލް.ޖީ.ޭއގެ ނައިބު ރައީސް ައޅުަގނޑު ގާތުަގއި 

ވާފައި އެލް.ޖީ.ޭއގެ އެސް.ޯއ.ޕީއަކަށް އެ އުސޫލު ތަްއޔާުރކުރުމަށް ޓަކައި. މިއީ ހަމަ ވިދާޅުެވގެން މިހާރު ވާނީ ައރު

ނޑު މީގެތެރޭަގިއ  އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން އަޅުަގނޑު ކޮށްފައި ޮއތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަުޅގަ

ށް ބަާލއިރުަގއި ދެންމެ ތި ބޭފުޅުން ވެްސ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މިްނވަރު. ދެން ބަލަންވީ އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކަ

ނޑު ކުރިމަތިލަިއެގން އެ އިންތިޚާބު ތެރޭަގިއ  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރިން. ހަމަ އެޮގތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުުރގައި މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ 

ނިޑޑޭެޓއްެގ ކުރިމަ ތިލައިގެން ޭއގެތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންވީާމ، އިންތިޚާބެއްގައި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ކެ

ހައިސިއްޔަތުން ފާހަގަޖެހުމާިއ ފާހަގަ ބަލައިގަތުމާއި ފޮށި ބެލެހެއްޓުމާއި މަންދޫން ލުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ތަޖުރިބާތައް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ގާތުން ކުރެ ވިފަ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަންވީ. ީމގެއިތުރަށް  ދެންމެ ތި ބޭފުޅުން ފަހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ތެރޭގައި ދެންމެ ައޅުަގނުޑ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީެގ މި ބާބުތައް ެއކުލަަވއިލެިވއިުރގައި ޭއގެ 

ނޑު މަސަްއކަތްކޮށްފައި ވާނީ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީގައި. އަދި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން  އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން އަުޅގަ

އެކުަލވައިލި ުކޑަ ކޮމިޓީަގިއ މި ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްަގއި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މަސައްކަތްކޮށް، ހާޒިީރ 

ނޑު ވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެނގި  ަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެންމެ ރަނަގޅަްށ ހާޒިރުވި ެއކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން ފުރުޞަރު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.   އާދެ! އަުޅގަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުދާއިރާމާފަންނު އުތުރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާެދ! އަޅުަގނޑު މި ކޮމިީޓެގ މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަުދ މި ބައިވެރިވާ ސަބަަބކީ 

. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތު މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ މުއްދަތު ފަހަނަޅާ ގޮސްފައި ވާީތވެ

ނޑާަލިއ، ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް މިނިވަން މުއައްަސސާެއއްެގ  މީގެ ކުީރގަިއ ސުޕްރީމް ކޯުޓން ޤާނޫނުއަސާސީ ފު

ނޑު ރިޯކޑަްށ  ބާރުތެރެއަށް ވަދެގަނެ، އެ ޢަމަލު ހިންގެވި ހިންގެވުން ޤަބޫލުކޮށްގެނެއް ނޫން. ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ނުޑ މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުުމަގއި މި ބަިއވެރިވަނީ. އަދި ޓަކައި މި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން ވޭ. އެހެންެވ، ައުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަީކ  އަޙްމަދު ސުލައިމާނަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅުގަ



  

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި ތި ލެއްެވވީ މީގެ ކުރީަގއި

ޚިލާފަށް ދެ މެންބަރަކު ވަކިކުރެއްވި ަވކިކުެރއްވުން ޤަބޫފުުޅކުރަްއވަިއގެންތޯ، ެއއީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކުރެއްވި 

 ކަމެއްގެ ގޮުތގައި؟ 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝަނަށް ކުރިަމތިލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ކުރެްއވި އިޢުލާނަާކ އަޅުަގނުޑ އިލެްކޝަންސް ކޮމި ޝުކުރިއްާޔ.

ގުިޅގެން. އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެ ދޭ ފަރާތްތަކުން އެޕްލައިކުރުމަށް ޓަަކއި ނުވަތަ 

އި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވަކިކވި ގޮތާ، ިމ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ކުެރއްވި އިޢުލާނަކާ ުގޅިގެން. ދެން ެއ ބޭފުޅުން ކުރީގަ 

ނޑު ކުރިމަތިލީ.  ނޑު ވިސްނާަފއި ނެތް ކަމެއް. މިކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ ކަންކަމަކާ ުގޅިގެެނއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، ތިކަން ތި ސުވާލު ެއގޮތަށް ކުަރއްަވއިފި ނަމަ، އަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް އަުރވަން. 

ންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ުކރިމަތިލީ މި ދަންނަވާހެން އެ އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ހަމަ މަޤާމު ހުސްވެފަިއވާތީއޭ، ިމގޮތަްށ އެހެ

 ވިދާޅުވެަފއިވާީތވެ އެ މަޤާމަށް އަޅުަގނޑަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ީދލަތި އެހީގައި ެދވޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 މްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

. އަިދ މިފަދަ ޒިންމާދާރު އަޅުަގނުޑ ހިތުން ދަޢުލަތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ވަރަށް މުައްއސަސާެއއް މި މުައއްސަާސ ައކީ

 ،ކަމަށް ގޮތެްއަގިއ ޢަމަލުކުރައްވާނެ ކުރިމަތިލައްަވވާއިުރަގއި ވަރަްށ ޒިންމާދާރުމުއައްސަާސއަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮޭވ  ވަނަ ާމއްދާަގއި 177ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ނަވާނެވިސްނާަވޑަިއގަން

 ނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ވާތީވެ ވަރަށް ރަ ކޮށް މަޖިލީހުގައި އުުޅްއވި ބޭފުޅަކަށްއަދި ޚާްއޞަ، ވަރަށް ރަނގަޅަށ

ްތތައް އެަބ އޮތް. ދެން ެއިއން ބޭރުން މި މެންބަރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ވަިކކުރެވޭނެ ގޮ

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި އެއީ ޑިމޮކްރެިޓކު ސޮސައިޓީަތކުަގއި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް. ެއ  ވަކިކުެރވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެބަ ބަޔާންކުޭރ  ކަމަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ގޮތަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ޑިމޮކްރެޓިކު ސޮަސއިޓީތަުކަގިއ ޢަމަލުކުރާ

. މި މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަިކކުރެވޭނީ މި ާމއްދާެގ މާއްދާއެްއަގއި

މަީތނެވެ. )ހ(ަގއި މި ބުނަނީ  ގޮުތގެ ލަތެއްގައި އެ ަމއްދާެގ )ށ(ަގއި ެއ ވާފަދަ ހާ )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއވާ

ެއ މަޤާމު  ކަމަށް ނުވަތަ  ެގ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ެއަކށީގެންނުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ކަމަށް  ކަމަށް ނުވަތަ މަޤާމު އަދާުކރުން ޤާބިލުކަން ނެތް ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެދަ ހާޒުރުވެިރވާ ފަ އަދާކުރުމަށް ޢު

މި މާއްދާގެ  ،ފެނިއްޖެއްޔާ ދެން )ށ(ގައި މި ބުނަނީަކމަށް  މިގޮތަށް ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި. މި ދެ ކަންތައް ފެނިއްޖެ

ޕްރީްމ ސު؛ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަށް ފެނިގެން ލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެއިވާ ހާ )ހ(ގައި  ބަޔާންކޮށްފަ 



  

ވަކިކުރުމަށް  ކޯޓެއް ނާދޭ އިނގޭތޯ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިގެން އެ މެންބަރެއް އެ ކޮމިޝަނުން

ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން އެ  ،ޒިުރވެތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ހާރައްޔި

ވަނީ. ދެން ބުނެވިފައި  ލަތްތައްަކންވަކިކުރެވޭ ހާއިނގޭތޯ. މިއީ މެންބަރުން  އެެވ، މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވީ

ނޫން ފަރާތަކުން ވިޔަްސ  ޕްރީމް ކޯުޓ އަދި އެރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް، ސު، ެވސް ފަާރތަކުންމިއިން ބޭރުން ެއއް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ހަމަ  ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކޮށްފިއްޔާ އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޢަމަލު ކަމަށް އަޅުގަ

އަކީ ވަރަށް ޅަފަުތގައި އޮތް  ަގއި މި ރާއްޖޭގެ ޑޮމޮކްރަސީރަނގަޅަށް. އަދި މިއާެއުކގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު 

ވާ ވެފައި  އަހަރު 100އެއަށް ޢަމަލުކުެރވޭ، ، ގެ ފެންވަުރގަާޔއި ޑިމޮކްރަސީ  ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާވެްއޗެއް. އދ.އެ

އިންިޑއާ،  ؛ަތއްޓެރި ޤައުމުއި ކޮމަްނވެލްތު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، ައަވއްޭއގެތެރޭގަ  ޑިމޮކްރެޓިކު ަޤއުމުތަކުންނާ،

ޮގސް ބޮޑެތި ޑިމޮކްރަސީތަކުން އެބަ ފާހަގަކުރޭ މި ރާއްޖޭގަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެހެން، އެމެރިކާ ސަރުކާރު

ކަމަްށ  ކަމަށް ޚިާލކު ޢަމަލެކޭ އިނގޭތޯ. އަދި ހަމަ ެއއާެއުކގައި އެ ކަންޮބޑުވާ  ޤާނޫނުައސާސީއާ މި ހިންގި ޢަމަލަކީ

ޕްރީމް ކޯޓުން ތެރެއަށް ސު އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޙައްޤުތަކާ ޭއގެ ބާރުތަކުގެ؛ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސގެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މި ރާްއޖޭގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ  މޮކްރަީސގެ މި ސޮސައިޓީ، މި ޑިއަރަިއގަންނާތީ. އަުޅގަ

ވުރެ މާ ހަރުދަނާ ވާނެ މިކަހަލަ  ނަށްއަަށގަނެފަިއވާ ތަންތަ ހަރުލައިޑިމޮކްރަސީ ވުެރމ  ޅަފަތުގައި އޮތް ތަނަށް

 ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ، ބޮޑަށް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ ވާހަކަތަކަށް. މާ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެ. މާ

ޚިލާފަށްކަްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ދެ މެންބަރުން، އެ ދެ ެމންބަރުން ވަކިކޮށްަފއި ވަނީ.  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ޚިލާފަށް  ކުރަްއވާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާލުނުކުރަްއވައި އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަކިއެކަން ޤަބޫ

 ެލއްިވއިރުަގއި؟ކުރިމަތި ޤަބޫލުނުކުރައްވަނީތޯ

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކުިރމަތިލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ަހމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެްނ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުންއިޢުލާންކުރެްއވީމާ. އޭގެ މާަނ އަކީ އަޅު  އެޕްލިކޭޝަްނ ނުވަތަ ކުރިމަތިލުމުގެ ބައި  ގަ

ިއ ތި ވިދާޅުވާ ނުކުާތގައި ދަންނަވަން އޮތީ ޙަޤީޤަތުގަ ތި ވިދާޅުވާ ނުކުާތގައި އިނޭގތޯ، ކުރިއަށް ގެންދަންީވއޭ. ދެން

ނުވަތަ އެއްބާރުން އަެނއް ބާރަށް އަރަިއގަނެވޭ ގޮތަށް ޑްރާފްޓެއް ކުރެިވގެން ެއ  ،ާވނަމަ ޤާނޫނުތަކުގައި ފުށުއެރުމެއް

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެުކ ތި ބޭފުޅުްނގެ ،ނަމަ ޤާނޫނަކުން ވެފަިއވާ އަރިހުން ހަމަ ދަންނަވާ  ައޅުގަ

 ކުެރއްވުމަީކ ހަމަ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަެމއް ެއގޮތަށް މަސަްއކަތްޕުޅުކުަރއްަވއި އެ އިޞްލާޙު ިތ ބޭފުޅުންނަށް ،ެއއް ިމއީވާހަކަ

ނޑު ޤަބޫުލކުާރ ކަމެއް. ދެން، ައޅުަގނޑު  އެ ،ކަމުގައި ވާނަމަ ކަންަތއް ހަމަ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅގަ



  

މި ވިސްނުމުގަެއއް ނޫން.  ،ނުކުރާކަށް، ންޤަބޫލުނުކުރަ ،ކޮށްގެން ،ފަހަރެއްގައި ވެސް ޤާނޫނަކަްށ ޢަމަލުނުކޮށްގެން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ފުކޮށް އޮތް ފުށުއެރުމެއް މީގައި ހަމަ ނެތް. ހަމަ ވަރަށް ސާ އި ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ޤާނޫނީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނަޒަރުގަ 

. އަިދ ޚިލަފަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން ވަކިކޮށްފި ސުޕްރީމް ޯކޓުން ޤާނޫނުއަސާސީއާކަމެއް މި ކަމަކީ. 

އަލްފާޟިްލ ، މި ޤާނޫނީ ކޮމިޓީ އަށް އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން މެންބަރުން ވަަޑއިގެން ކިހިނެއްތޯ ަވކިކުރެްއވީ؟

ފިއްޔާ މި ކޮމިޓީ އަށް ގެ މެންބަރަކަށް ވަޑަިއގެންވެސް މި ކޮމިޝަންމަނިކުފާނު ، އިމާން ވަޑަިއގަތް ފަދަިއންސުލަ

އްވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މަްއޗަށް ކުރަ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން. ހިއްސާކުެރއްވީމާ އެ ހިއްސާ  ވެސް އެބަވަަޑއިގަންަނވަން 

 ،ޙުކުމްކޮށް  އަށް އަށް ޗިޓު ފޮނުަވިއގެން އަމިއްލަ އަމިއްލަ ،ައށް ދަޢުވާ އުފުއްަލަވއި ޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލަސު

ނަޑއަޅައި  މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުާނ  ؛ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެްއވީ ޤާނޫނާ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެ ،އަމިއްލަ ޖަލަށް ޙުކުމް ކަ

ނޑުން އިނގޭތޯ. ނޑުމެން ކިަޔއިއުޅެނީ ޖުީޑަޝލް ހައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭރުން އިނގޭތޯ. މިއަށް ައޅުގަ  ތަރަހަ ޔާތްކެ

ޕްރީމް ކޯޓުްނ ޝަންތަކާ ސުދިޔަ ކުީރގެ އިެލކްބަބުން ނަތީޖާ އަކަށް ެވގެންޤީޤަތުގައި. ީމގެ ސަމި ޢަމަލު މި ކުރެއްވީ ޙަ

ނިޑޑޭޓުންނަށް މި  ކޮންފަރމޭޝަން ހައްދަވަންޖެހުނޭ ޅުމުން ޑަބަލްކުކުޅުނު އޮތީ ނޫންހޭ ތިމަންނަމެން  ބައެއް ކެ

ލު މި ކުރީ ރީމް ކޯޓުން ސައްޙައެްއ ނޫނޭ ބުނެ ބާތި ެއއަށްވުރެ އިތުރަށް ވޯޓުަނގާފަ. ސުޕްއަދި  .ނަގާފަރަށް ވޯޓުތިވަ

އެއް ނޫނެްއނޫންތޯ އަންނާނީ. އެކަމަކު، ނޫން ކަމަށް ބުނެ ބާތިލުކޮށްފިއްޔާ އެ ނަތީޖާ  ލެކްޝަން. ަސއްޙަ އިނގޭތޯ އި

ނޑިޑޭުޓންނަށް މިހަދަންޑަބަލް ކޮންފަރމޭޝަން   ނޫންހޭ ކަލޭމެން ތިހެން ބުނަންޏަސް އޮތީ  ޖެހުނޭ ބައެއް ކެ

ވެސް.  ވަނަ ފަހަރު  ބޭއްވީމަ ވަނަ ފަހަރު، ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު، ތިން . ދެމެން ތި އަދަދަށް  ވޯޓު ނަގާފަމަންނަތި

އެބަ އެނގޭ އިނގޭތޯ.  ވެސް އެކަނި ްނ އެ ބުނާ ބުނުމުގެ ތާކުތާުކންނުޖެހޭކަން މިއިންޕްރީމް ކޯޓުއެހެންވީމާ، ސު

އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބެްއ ޤަބޫލުނުކުރަްއވައި ކީ މިކަން ައޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލަ، އެހެންވީމާ

 ހުރަސްއަޅާ ބަަޔކު ހުރަސްެއިޅގެން ޤަބޫލުނުކުރަްއަވއި  ދެްނ މި ކޮމިޝަނަށް ަވޑަިއގެން ކިހިނެއްތޯއޭ ޤާނޫނީ ވާޖިބު

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ޮކމިޝަން އަދާކުރަްއވަނީ މިނިވަންކަމަްށ؛  .ވަނީ މުހިއްމު ޑަށްގެ މިނިވަންކަން އެްނމެ ބޮއަުޅގަ

ނުފޯުރވަން. މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ކޮމިޝަނުން ކުރާ ޤާނޫނީ ،ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަމަީކ ޮކމިޝަނުން ބޭރު ފަރާތްތަކުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަްށ  ،އެކަން ޤަބޫލުނުކުެރއްވުަމކީ އަދި އަމުދުން ކޮމިޝަްނގެ މިނިވަންކަމަށް އަަރއިގަެނވޭނެ

ނޑު ުސވާލަކީ. ، އި ވެސް. އެހެންވީމާފަ ވަަޑއިގެން ހުންނަވާ ނުޑގެ މައިގަ  މިކަން ޤަބޫލުކުަރއްވާތޯ ނުކުރާތޯ އަުޅގަ

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

މަަސއްކަްތ އެރުޭވތޯ ބަލަންވެގެން އުޅެނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު  އިންތި ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ހަމަ މި

ނޑު ދަންަނވާނީ މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުެމންގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވއިގެންމި  ވެސް ހަމަ ވަރަްށ  ކުރަނީ. އަުޅގަ

ނަންތައް ފޮނުއްވި ގޮތަށް ، ތިބި ގޮތަށްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ގިނަ ދުވަސްެވގެންދިަޔއީ ތި ވިދާޅުވާ މުއްދަުތގެ

 ހަމަ މި ތިބީ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެކަން ެއގޮތަށް އެ ގެންދިަޔއީ  ހިސާުބގައި ައޅުަގނޑުމެން އޮތީއޭ. އެ

ކަމަްށ  ވެދާނެތީ ،ކަމަށް ކަހަލަ ކްލޭޝްެއއް އުޅެާދނެ މިސާލަކަށް، ތި .ވެސް އެ ުމއްދަތު ހަމަވަންދެން މަޑުކޮށްލީ

ކުރާތީ އެ ވިސްނުުމގަެއއް ނޫނޭ.  ،ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން ެއގޮތަްށ ޤަބޫލުނުކުރާތީ، ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ

ތި ވިދާުޅވާހެން ހަމަ ޤާނޫނީ  ،ވާނަމަ ކަމަށް އްޔަންކޮށްފިށް ތި ބޭފުޅުން ައޅުަގނުޑ ޢައެހެންނަމަވެސް، ިމ މަޤާމަ

މި ކަންކަމަކީ ހަމަ  ދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލު ޤާއިމުުކރުމާ،ލިބި ގެ ތެރޭަގއި ލިބެންޖެހޭ ބާރާއިތަރަހައި

ޕްރީމް ކޯޓުން އެ މަޤާމު އެކަީށގެންާވ ގޮތެްއގައި އަދަެއއް ނުކުރެޭވނެ. ދެން ސު ޖެހޭ ކަންތައް. އެހެންނޫނިއްޔާންލިބެ

ގޮތުަގއި  މިސާލަކަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތަކުގެ ކަންތައް ެއއީ މިސާލަކަށް ވާނަމަ އިނގޭތޯ، އެ ،ނަމަ އަރަިއގެންފަިއވާ

އިޝާރާތްކުރި ނުކުތާ ައކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ. ފުށުއެރުމެއް މި ޤާޫނނަށް ރީަގއި ެއއީ އަޅުަގނޑު ކު .އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ

ޙަޤީޤަތުަގއި ެއއީ ، ެއހެންވީމާވާނަމައޭ. ފަހަރެްއގަިއ ވެްސ ތި ބޭފުޅުންގެ ުސވާލަށް ޖަވާުބނާރުވާކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. 

 މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަީކ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި އިނގޭތޯ ޝުކުރިްއޔާ އާދެ! އަށް، އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ރިޟާ. ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާގުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި އެބަ ބުނޭ  145އިމާން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާ ސުލަށް ބޮޑަށް މަރުޙައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަ

ޕްރީމް ޯކޓުން އެނޫންެވސް މައްަސލަތަކުގަިއ ސު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫުނ މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަުތން ބަލާ

މަޖިލީހުން  ނަވާ ޚާއްޞަމާން ހިމެނިވަޑައިަގންއިފަހުގެ ނިންމުމޭ. އެހެން އަޙްމަދު ސުލަ ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ

އި ަބޔާންުކރަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ވަނަ ާމއްދާަގއި )ނ(ގަ 145ނިންމަވާފައި އޮތް ޤާނޫުނައސާސީގެ 

 ކަމަށް. އަދި އެއަށް ތަާބވާންޖެހޭނެ ފަހުގެ ނިންމުން ޕްީރމް ކޯޓުެގ ނިންމުމަކީ ެއއީ ެއންމެޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތ ސު

  ތޯ؟ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެ ނޫން  މަޖިލީހުގައި މަސައްަކތްކުރިއިުރގައި އެ މާއްދާ ހިމަނާފައި އޮތީ އޮޅިގެެނއް ން ޚާއްޞަޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 އަދި ެއކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި ަތފާތު މަރުޙަލާތަކުގައި ވަރަށް އެީކގައި.  ގައި. ޔަޤީންކަމާސްތު އިނގޭތޯ. ހަމަ ގަ

އެކީ ަގސްތުގައި ހިމަނާފައި އޮތް  ތިއީ ހަަމ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ، ެވސް ދެކެވިަފިއވާނެ. އެހެންވީމާ ގިނަ ވާހަކަ

 އެއް. ުޝކުރިްއޔާ. މާއްދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައް

ނޑަްށ މި ފެންނަނީ މުޅިންވެސް  އިމާްނގެ ސީވީ ސުލައިމާން މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ސުލައާދެ!   އަށް ބަލައިލީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ އަ އިއެާއއެކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގަހަމަތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަަސއްަކތްތައް ހުއްޓާ. ދެން  ުޅގަ

ދަނީ އޭގެ އަސްލަްށ ބަލައިލާއިރު ވަރަށް ގިަނ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިން އިލެކްޝަންްސ ފެނިގެން

 ިޚޔާރުކުރެްއވީ ކޮން ސަބަބަކާ  އިމާން މި ދާއިރާ ތިޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭބޭފުޅުން. ސުލަ ފަހަރު މަތީން ކޮމިޝަންއަށް ެއކި

 ތޯ؟ކީއްެވގެން ހުރެތޯ؟

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެ ާދއިރާެގ މަޢުލޫމާތު  ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޙަޤީޤަތުަގއި ތަޢުލީމީ ދާއިާރގެ މީހަކު އެހެން ދާއިރާައކަށް ބަދަލުވުަމކީ

 ދެން ކޮންމެ ދާއިރާ ެއްއ ނޫން. ެދކޭގޮުތގައި އެއީ ަމއްސަލަ ައޅުަގނޑު ،ކަމަށް ވާނަމަ އެނގިހުރެ މަސަްއކަތްކުެރވޭ

ކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ތަޢުލީމީ މީހުން ތަޢުލީމީ މީހުން ބޭނުންވާ ދާއިރާއެއް. ޚާްއޞަ އަކީ ވެސް 

ނޑަށް ޮބޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު  އިތުރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ. އަުޅގަ

އެ ިވސްނުމުގައި މި ކުރިމަތިލީ. ، ނުންވެފަިއވާ ތަނެކޭ. އެހެންވީމާެވސް ބޭ ތުރަށް ތަޤްވާވެރިންތަޢުލީމީ މީހުންގެ އި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފުޅުން އިޝާރާްތކުރެްއވި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްެގ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްިވއިުރ ދެންމެ ސުލައިމާނުގެ ވާަހކަ

ނޑަށް އެނގިަފއި ހުރި  ތިމަންނާ އަކީ އެތެރެއިންާނިއ ބޭރުން މަސައްކަތްކުެރވިފަޭއ ހުރީ. ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަ



  

މަޢުލޫމާތުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވުނުއިރު އެ ަމސައްކަުތގަިއ ެވސް ބަިއވެިރވެފަ. އެހެްނވީމާ، އެްއވެްސ 

 ސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިލައްވާ އުޖޫރަ އެނގިަލްއވާތޯ؟ވަރަކަށް އިެލކްޝަން

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ގާތްަގނަޑކަްށ  އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނގަަޅށް ނޭނގި ހިނގައިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ކޮންމެވެސް ަފރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  ތިރީހާއި ސާޅީހާ ދެމެދުގެ އަަދދެއް ކަމަށް ދެްއވަނީ. ެއގޮތަްށ އަުޅގަ

 އޮތް. މާ ރަނގަޅަކަށް ނޭނެގ. 

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޮކނޑުަގއި. އެަތއް ބަެއއްެގ  އެ އަދަދު އެއީ ތި ކުރަްއވާ މަސައްކަތަށް، ތި އަުޅއްވަނީ ވަރަށް ވަުރގަދަ ޒިންމާއެއް

މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައި ހުރި ަކމެއް. ޤަބޫލުކުރަްއވަންތޯ އެ ައދަދަކީ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ައދަދެއް ކަމަށް ތިަޔ ކުރަްއވާ 

 މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު؟ 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދީ ފައިސާ ަކމުގައި ހަދައިފިްއޔާ މި މަަސއްކަތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ކޮންމެ ކަމެއްގެ ރިޓަރަނކީ ހަމައެކަނި މާއް

ނުޑ  ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޙަީޤޤަތުގައި އެ ރިޓަރްނގެ ތެޭރގައި ހިމެނެންޖެހޭ އާޚިރަތުގެ ބައި ވެްސ. މިއީ އަުޅގަ

 އެންމެ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުުކރާ ކަމެއް ތި ކަމަކީ. 

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީުދ އަދި އެއް ސުވާުލގެ ފުުރޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާތީ 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް އަުރާވނަން. 

 

ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން



  

ނޑު ވެސް މީތި ރެކޯޑަށް ަޓކައި ދަންަނާވލަން ބޭނުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީ  ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން އެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތް ދުސްތޫރު. އެ ދުސްތޫރުގައި ައޅުގަ ނޑަައޅަިއ  އަކީ އަުޅގަ ކަ

ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ، އެިކއެކި މިނިވަން ތަންތަން އެިކ ބޭފުޅުންނަށް، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކި ބާރުތައް ދެްއވާަފިއ 

މިނިވަންކުރަްއވާފައި މި އޮީތ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން. ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށެްއ ރަްއޔިތުންގެ 

ށެއް ނެތް. އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ެވސް ޢަމަލުކުރެވޭކަެށއް ނެތް. މަޖިލީހަށް ވެސް ޢަމަލުކުރެޭވކަ

ވަނަ މާއްާދގެ  141އެގޮތުން ޢަދުލުއިންޞާފު ާޤިއމުކުރުމުގެ ބާރު ކަމަށް ޮބޑު ބާބެއް ބަޔާންކުަރއްވާަފއި އެ ބާރުގެ 

އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓޭ. ޢަދުލުއިންޞާފު )ށ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ފަރާތަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެޭކ ނޫން ވިދާުޅވެފައި އޮތީ. ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ނަކަށް ުނވަތަ މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަެކްއގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ަބޔާންކޮށްަފއި މި އޮީތ. ދެންމެ ވިދާުޅިވހެން، އެ ޤާނޫ

އަސާސީ ޤާނޫނަކަށް ވެސް ެއ އެއްޗަށް ިއޞްލާޙެއް ނުގެްނނަހާ ހިނދަކު އެއަށް ޢަމަލުކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ. ދެން ހަމަ 

އެއާ ވިއްަދއި ދެންމެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ާޤއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމަށް 

އި ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮންނަނީ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ވިަޔސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިްނގުމާ ވީހިނދު ވެސް ޭއގެ )ނ( ގަ 

ނޑިޔާރުންގެ މަސަްއކަތާ ބެހި، ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހަދައިގެންނުވާނޭ. މާނަޔަކީ  ހަވާލުވެ ހުރި މީހަކު ވިޔަސް، ފަ

ނިޑޔާރުންެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ަރއްޔިތުންގެ މަ ޖިލިސް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ފަ

މަސައްކަތާއި ބެހި، ނުފޫޒު ޯފރުވަިއގެންނުވާނެ އެއަށް ޢަމަލުނުކުރާށޭ ބުނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވާކަން. ޭއގެ ދަށަްށ 

ނުޑެގ އަޚް، ގުރައިދޫ ދާ  145ބަޔާންކޮށްފައި އޭގެ ފަހަތުން މި އަންނަނީ  އިރާެގ ވަނަ މާްއދާގައި ދެންމެަގއި އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި މި އޮންނަނީ  145ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އަނެްއކާެވްސ ކަ

އެއަްށވުރެ މުއައްކަތު ވަރުގަަދކޮށްފައި، ވިދާުޅވަނީ ޤާނޫނުައސާސީާއއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގަިއ؛ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް 

އް ެވސް މާނަކުރަން މި ޖެހެނީ؛ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ަރއްޔިތުްނެގ މާނަކުރަންޖެހެނީ އަދި ޤާނޫނުތަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި އަންނަނީ. މި އަންނަނީ އަދި ޤާނޫނުއަސާީސ އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި 

ން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމޭ. އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫންވެސް މައްސަލަަތކުަގއި ސުްޕރީމް ކޯޓު

އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަކީ ަޢދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ނިންމުމެއް ނޫން. މި 

 އަންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މީެގތެރެއިން މި ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ހުރިއިރުގައި ވެސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ މިގޮތަށް ބަޔާންކުރަނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

ނޑަައޅައި އަމުރެއް ކޮށްފިކަުމގަިއ  ނަޑއަަޅއި ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ ވަކި ގޮަތކަށް ކަ

 ނޫންތޯ ސުވާލަކީ؟ ޝުކުރިްއޔާ.  ވަނީ ނަމަ، އެ އަމުރަށް ތަބާާވނަންތޯ ނުވަތަ

 



  

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑމެންގެ އެންމެ އިސް ފަރާަތކީ  ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެ ކުރިން ތަބާވާންޖެހޭނީ هللا. ޝައްެކއް ނެތް. އަުޅގަ

ާޔ ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތެްއ ޤުރުއާނަށް. އެއަށްފަުހގައި ެދން އަޅުަގނޑުމެން ތި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނޫނިއް 

 ކުރިއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ. 

 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އެހެްނވީމާ، 

އިގެން ނެތް. ޢަލީ ޙުސައިން އެބަ އަދި އެްއ މިހާރު އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. 

 

ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ލީ ޙުސައިންޢަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ވެސް ވާހަކަަދއްކާީތ ކަންނޭނގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ދެން މާ ގިނައެއްކޮްށ؛ އަުޅގަ

ންވީމަ، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެ ާވހަކަ އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ދައްކާލަން ބޭނުންވަނީ. ެއީއ ވާހަކަދަްއކާލަނީ. އެހެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ބާރާިއ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި ވެރިކަްނ ހިންގުމުގެ ބާާރ، މި ހުރިާހ ބާރެްއގެ ކުރިން އެބަ ބުޭނ 

ތުންގެ ކިަބއިންނޭ އިނގޭތޯ. އަދި މި ބާރު ދެމިއޮންނާނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ާބރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރަްއޔި

ރައްޔިތުންެގ ކިބަިއަގއޭ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ތެެރިއން މިސާލަކަށް، ދަންނަވަމާަބހީ މެޖޯރިޓީ އަށް ވުރެ ގިނަ 

ސައްތަ އަށް ުވެރ މީހުން އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް، ވޯޓުދޭ އުމުރުގެ ފަންސާސް އިން

ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު ޕެޓިަޝނެއް ހުށަހަޅާފައި ބުނަނީ، ނޫނެކޭ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮންމެ ގޮތެއް އެްނގިަޔކަސް 

މިހާރު ހުރިހާ ބާރެއް މި އޮްނނަނީ ތިމަންނާމެން އަތުގައޭ. ތިމަންނާމެން އަތުންނޭ ފެށިގެން އަންނަނީ. ގިަނ މީހުން މި 

 ހަދަންޖެހޭނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ ބުނަނީ މިހެންނޭ

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިާމން ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ، އެހެންެވއްޖެއްާޔ ޢަލީ، މެންބަރެއްެގ ހައިިސއްަޔތުން ހުށަހަޅުއްވާނަންތޯ ެއ ބައި އިޞްލާޙުކުަރއްވަްނ 

 ޤާނޫނުއަސާސީން. 

 

ެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަ



  

ނޑުމެންނަށް ވާ ގޮތަީކ، ައޅުަގނޑު ިމ  އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ މިއީ ހަމަ ހައިޕޮތެޓިކަލީ ސްޕީކިްނ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު މި ޤަބޫލުކުރަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ގޮތަކަްށ ލިޔުނީމާ އަޅުގަ

ވޭނޭ އިނގޭތޯ. މީހަކު މައްަސލައެއް ޖެއްސީމާ، އެ ދަޢުާވެގ ސީޣާގައި އޮންނަ ކަމަކުން ވެސް އެ ފަހަނައަޅަެއއް ނުދެ

ބޭރަށް ވާހަކަ އަކީ ނިުކމެވަޑަިއގެން އިތުރު ަގއިްޑލައިންތައް ލިޔުްއަވއި، ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ކުމްކުރައްވަންޖެހޭނީ ކޮށްފައި އޮްތ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ވިދާެޅއް ނުެވޭވނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙު

ދަޢުވާގެ ސީޣާ އަށް ބިނާކޮށްފައި އެގޮތަށޭ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ހަމަ އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑު އެ ސުވާލު މި ކޮށްލީ. 

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ  ދެން ރަނގަޅު ދެން ތި ދެއްވި ސަޖެޝަން ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ މި ސުވާލު އަހާލީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. އިޞްލާޙުކުރަންޖެ  ހޭނެ ކަމަށް ވެސް. އެހެްނވެގެން އަުޅގަ

 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދެން މި ބައި ނިންމައިލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ން ބޭނުންފުޅުވި ސުވާލުތަކަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ޖަވާބުެދއްަވިއ އެއްބާރުލުންދެްއވައި މިކޮޅުްނ މެންބަރުން ކުރައްވަ

ހެއްދެވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ެއހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން މި ބައި ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުޅުން ވެސް ބޭނުންކުރަްނ، އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝަކީލް ެދއްތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީ މި  ؟ކުރުކޮށް ޮއތްތޯ ޝަކީލް މައްސަލައެއް އެބަ ދެއްތޯ. ޝަކީލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާލީ ކޮމިޓީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ  ،އަކީ. މި ކޮމިޓީ އަށް އަޅުގަ

އެ ދެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ، މާދާއިުރ ދެ މަޤާމެއް އަދި އެަބއޮްތ ހުސްކޮށް. އެހެްނވީމުއްދަތު ހަމަވެގެން

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެންާވ  ،އަށް ޤާނޫނުތަކުން  ޢައްޔަންކުެރއްވުުމގައި ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަރު ބޭފުޅުންގެ ނަްނފުޅު އެބައޮތް މި ޢިއްޒަތްތެރި ހަ ؛ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ޢާއްމުކޮްށ އިޢުލާންކުރަްއވައި ނަންފުޅުަތކެއް

. ެދން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކުަރއްަވއި އެ މަސަްއކަތް މި ލީހަށް ފޮނުއްވަވާފަމަޖި

 ސައްކަުތަގއި މިކޮމިޓީގެ މަ، ވީމާއޮތީ. އެހެން ވާލުވެފައި މިޕޯޓް އެކުލަަވއިލުމަށް މި ކޮމިޓީއާ ހަދިރާސާކުރަްއވައި މި ރި

ގުޭޅގޮތުން އިތުރަށް ހޯއްދަވަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތު އޮފީސްތަކުން ހޯއްދަވައި ދިރާސާކުަރްއވައި އަދި  ބޭފުޅުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ

އަދި އިތުރަށް ، މި އެއްޗެހި ވެސް ދިރާަސުކރައްވަމުން ވާފައި ހުރި އަމިއްލަ ވަނަވަރާ،ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއް ތި

ެއ މަސައްކަތަްށ މިއަުދ ، މާތު ސާފުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ ފަރާތުން އިތުރަށް މަޢުލޫ ކަަދއްކާލަިއ ދެބޭނުންފުޅުވަނީ ވާހަ

ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ، އެހެންވީމާ ޝަކީލަށް ވެސް ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް 

ން. އަދި ުކ މަރުޙަބާ ދަންނަވަކަމާ އެ ޚްލާޞްތެރިޝަކީލަށް ވަރަށް އި ،ކޮޅަށް މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަުޅަގނޑު ތި

ނުޑ  ެދއްވިވަަޑއިގެން ކަމަށް ޓަަކިއ ޝުކުރު ެވސް އަދާކުރަްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި. އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ



  

އޮތްޯތއޭ  ބަކުރެްއވުމުގެ ކުރިން އެ ތިކޮޅާ މިކޮޅުން ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލު ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވިަޔސް އަދި ކުރިމަތިލަްއވަިއގެން  ހިއްސާކޮށްލަްއވަްނ އަމިއްލަ ތަޢާރަފްގައިުޅަގނޑުމެންނާ އެްއވެސް ވާހަކަފުޅެއް އަ

ނުޑ  ެއއްެވސް ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލަން ޮއތިއްޔާ އެ .ގޮތުން ނަމަވެސްާރއާ ގުޅޭ ތިއުޅޭ މަސަްއކަތުގެ ދާއި ކަމަށް އަުޅގަ

 ތަމަ. އަރުވަން ފުރަފުރުޞަތު

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މަސައްކަތްކުރަީނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނަގއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެްއގެ 

ނޑު މިދިޔަ އިންތިޚާބުަތކުަގއި ވެސް  ނުޑ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އަޅުގަ ޔާީސ ެއއީ ރި ،މަޤާމުގައި. ދެން އަުޅގަ

އިންތިޚާބުން ފެށިގެން ހަމަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ނިޔަލަްށ ހަމަ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއްގައި ވަރަށް ެއކްިޓވްކޮށް ހަމަ 

ނޑަށް މަަސއްކަތް ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެ ނޑަށް މި މަަސއްކަތް  ފަިއ ހުރުމާކުރެވިވެުލގަިއ އަުޅގަ ެއއްކޮށް ައޅުގަ

އެުކ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްުކރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެްސ ތީމަ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ންކަން އޮ ކުރެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީ

 އަޅުަގނޑު އަރުވަން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދެން މިއަުދ މި ބަލަނީ ިވއްސަކަށް ތު ހުޅުަވއިފުރުޞަ އަޅުަގނުޑ ދެން މެންބަރުންނަށް  ،ލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގުިޅގެން  މެންބަރުންނާއި  ވާހަކަދަްއކާލައި ހަދަްނ. ޢިއްޒަތްތެރިފަރާތުން  ހަކަށް މިނެޓު ދެފަންސަވީ އަުޅގަ

، އޮތް ުކޑަ ަވގުތުކޮުޅ ވީާހެވސް އެެދވޭ ގޮތުަގއި ހުރިހާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި، ށް ގެންދާ. އެހެންވީމާކުރިއަ

ނޑު ވަރަށް އެޭދ ދެްއވުމުަގއި ވެސް ބޭނުއަދި ޝަކީލު ަޖވާބު ނުޑ ، ކަމެްއ. އެހެންވީމާންކުރުމަކީ ައޅުގަ އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަިއނަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން. 

 

ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ލީ ޙުސައިންޢަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުމެްނ އާދެ، ޝުކުިރއް ނޑު ފުރަތަމަ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ޝަކީލް ައޅުގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބު ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްަވއި ނިމުނީ އިނގޭޯތ.  2018ވިސްނާލަމާބަހީ މިހާރު މިތިބީ 

؛ ނުލެވޭ ބަޔަކުވޯޓުމި ބުނަނީ މިހާރު  އްސަގޮ ދަނީ ކޯޓަކަށް.  ތަނުން މީހަކު މި  ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވައި ނިމުނު

ކަމަށް ތިލު މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބާ، . އެހެްނވީމާަލއިފިއޭވޯޓުުނވާ ބަޔަކު މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައި

ނަޑއަުޅއްވަ   ދެން އަންނަނީ މި ، މާލޭ. އެހެންވީނަތީޖާ ބާތި އިންތިޚާބުގެ !އާނ ،ދެްއވާށޭ. ކޯޓު ޙުކުމުގައި މި ބުނަނީއިކަ



  

ބާވަތުެގ  ންނަނީ މީގެ ފަހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދެތިން ހަތަރު ޕޭޖުގައި މި އޮހަމަ  ؛އަންނަނީ ބޮޑުސިންގާ

 މިހެންނޭ ކިޔާފައި ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް. އަންަނއިރު ވާ  ،މިހެންަގއި ަޢމަލުކުރަންޖެހޭނީ މިހެންއިންތިޚާބުތައް ބޭްއވުމު

ބެހޭ ޤާނޫނާއި ވެސް ޚިލާފު ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރޭ. މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ޓަކަިއ  އްމު އިންތިޚާބުތަކާގޮތަކީ ޢާ

ނޑަްށ  އޮންނަ ގަާވއިދުތަކާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަދާފައި  ވެސް ޚިލާފު ކަންތައްތަެކއް ެއބަ ހުރޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ެއއަކާ ވެސް   .ދެޮކޅުހަދަނީކީ ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުވަތަ އެ ކޯޓަކުން އިނގޭތޯ ވެސްކަށްއެއްގޮތަ  އެނގޭ އަުޅގަ

އެ ކޯޓަކުން ެދން އެގޮތަށް ނިންމައިިފއްާޔ  މި ަދއްކަނީ. މިސާލަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން އަޅުަގނޑު

 މައިފިއްޔާ ޝަކީލް ެއކަމާިނން ެއގޮތަށް ކޯޓަކުން ކުރަންޖެހޭނެތާ. އެހެންނަމަވެސްިވއްޔާ ތަްނފީޛު ކޯޓުގެ އަމުރެއް

 ވަނަ އަހަރު؟  2018ދޭތެރެ ދެކެލައްވާނީ ކިހިނަކުްނތޯ 

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިވޔަސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ދަށު ކޯޓަކުންއެއަށް ވުރެ ިވޔަސް އަދި  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން

އްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ އޭތި ތަންފީޛުކުރަން. އްޖެއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުެމއް ވެ  ލާގޮތުަގއި ޝަރުޢީ މަރުޙަ

ނަޑއަޅައި ލު މިސާލަކަށް، ވޯޓު ބާޠި ނޑުމެންނަށް  ލަތެއް އައިކަމުަގއިޅުާވ ކަހަލަ ހާދެން ތިވިދާ ،ކަމަްށ ކަ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހަމަ އޭގައި އޮންނާނެ ގޮތަީކ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމުަގއި  ވިޔަސް އެ ޙުކުމެއް ބަލަިއގަތުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކިތަންމެ ދަތި އު، ންޖެހޭނެ ކަމަކީ. އެހެންީވމާކުރަ ތެރެއިން ދިމާިވ ނދަޫގތަކެއް ޭއގެއަުޅގަ

 ށް ޢަމަލުކުރަންެއްއގޮތަމަ އެއާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަ ވިޔަސް ކޯޓު ޙުކުެމއް އަިއއްސި ކަމުގައި

 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ލީ ޙުސައިންޢަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ،މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީ އަދި ޤާނޫނުތައް ޮއތް ގޮތުން އިެލކްޝަންސް ޮކމިޝަނަކީ ކިހާ މިނިވަން

ަތ ާރއްޖޭގަިއ ބޭއްވެނީ މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތަޞަްއވުުރގައި ުނވަ ކަމަށް އަދި އިންތިޚާބުތައް މުސްތަޤިއްލު ތަނެއް

 އެްއގޮތަށް ކަމަށް ދެކެަވޑަިއގަްނނަވަންތޯ؟ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަަޞއްވުރާ

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަދި ލޯކަލް ރައްޔިތުން އިރުގައި ރިޔާސީ ިއންތިޚާބާއިޝުކުރިއްާޔ. މިދިޔަ އިންތިޚާބުތަކަށް ބަލާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ހަމަ މިހާރު އިންތިޚާބުތައް ދަނީ ހަމަ  ބޭއްވެމުން މި ކައުންސިލު އިންތިޚާބަށް ބަާލއިރު އަުޅގަ

ނޑުެމން ކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  އެްއގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާ  ކަމަށް. ދެން މިހާރު އަދި އިންތިޚާބުތައް ބާްއވާއިުރަގއި އަުޅގަ



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ އެއީ އުސޫލުތަެކއް ކަމަ އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ދެއްވާަފއި އޮތް ަގއިޑްލަިއނެއް. އެބަ ށް. އަުޅގަ

 ންޖެހުންތައް. އެހެންނަމަވެސްމިހާރު އަދި އިުތރަށް އެ އުސޫލުތަުކގެ ތެޭރަގއި އެބަހުރި ބަެއއް ކަހަލަ ގޮ ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ިމ މެން ެއކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާށެކޭ ނޫން. އޭގެކީ އަޅުަގނޑުންތަކުގެ މާނަ އަގޮންޖެހު ތެރެއިން އަުޅގަ

ގަިއޑްލައިްނ  ؛ކަމަކީ އިތުރަށް އިންތިޚާބު ހާމަކަން ބޮޑުެވގެންދާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއިން ބަލަންޖެހެނީ އެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަ، އޮތީ ހުޅުވިފަ. އެހެންވީމާ ތެރެއިން ވެސް މި ފުށް  މަ ހާމަކަން ބޮޑު އެންމެ ދެ އަުޅގަ

 ދަނީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ފެންނަ އިންތިޚާބުތަކެކޭ މިހާރުވެސް ހަމަ ބޭއްވެމުން މި

 

ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ލީ ޙުސައިންޢަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުމެން އްވާ ހެން އޮއާދެ، ދެން ވިދާުޅވެއްޖެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްަލއިންގެ ާވހަކަ. އެ ަގއިޑްަލއިންތައް އެ  އަުޅގަ

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރަނީ ޤާނޫނެއް އިނގޭތޯ. ިރޔާސީ އިްނތިޚާބުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި މި

. މި ޤާނޫނުގަިއާވ ތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެެނއް ނުވާނޭށް ެއއްވެސް ގޮަގއިޑްލައިނަ މީގެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ،އޮންނަނީ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްޯތ ގޮތަށޭ ހުރިހާ އިލެކް ޝަންތަެކއް ބާްއވަންޖެހޭނީ. އެހެން ައޅުގަ

އަދި ޗީފް ަޖސްޓިސް ވެސް ވިދާޅުވެަފއި  ،ޙުކުުމގަިއ އެބަ ބުނޭ ނެ. ދެން ުޙުކމް ހަމަ އޮންނާ މް ކޯޓުގެހަދާނީ؟ ސުޕްރީ

ހުރިހާ އެ ުޙކުމަކީ  ،އެަބއޮތް ވިދާުޅެވފައިއެބަވޭ ވަކިން ނެުރއްވާަފިއ އޮތް ޕްރެސް ރިލީެޒއްަގއި ވެްސ 

 އިންތިޚާބުތަކެްއގައި ޢަމަލުކުަރންޖެހޭނެ ޙުކުމެކޭ ނުވަތަ ގަިއޑްލައިނެކޭ. އެ ހާލަތުގައި ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރައްވާނީ؟ 

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ ުއސޫލުތަލެއްގެ ގޮުތަގއި. ދެން  ޓުގެ ަގއިޑްލައިން އެޕްރީމް ކޯވަތު ސު މި .ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ މި ވަގުތު؛

ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެްނ ވެސް ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ގެއަުޅގަ އެ އުސޫލުަތކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ތައް ޤާނޫނުތެރެ އްށ އެްއޗެހި ވަންޏާ އެ ކަމަށް ނޭގަިއ ހިމެއް އޭގެތެރޭ ކެތަކުގެ ތެރެއަށް ލާންޖެހޭ ކަންތައްތަޤާނޫނު

ޑުމެން ެއ އަުޅގަނސް ލުމަށްފަހު، އެއަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންޔައިމަ އެ ހިސާބުން އެ ގައިޑްަލއިން އޮތްކަުމަގއި ވިޔަ 

 ދަނީ.  ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން މި ،ގަިއޑްލައިނާ ެއްއގޮތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުންނޭ

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ޙުސައިންލީ ޢަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

. ގައިޑްލަނަކަށް މިސާލަކަށް ބާތިލު ލައިނުަގިއ ހުރި ކަންތައްތައް،ގައިޑް ؛ގަިއޑްލަިއނާ ޚިލާފު ނަށްއަޅުަގމޑުމެން

މީހުން ަގއިޑްަލއިނުަގއި  އެ ،ބުނެފައި ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް  އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރާަކށްނުޖެހޭނޭ މަޖިލީހުން އެހެން

 ނެތާ އޮތް . އެކަމަކު ގަިއޑްއލައިން އޮންނާއޮތީ ކޮްށފައި މިމަންސޫޚު، ހަމަ އެްއކޮްށ ބާތިލުކޮށްފައި ންތައްހުރި ކަ



  

ނޑުމެން ނޑުމެން ގަިއޑްލައިނާ ެއްއ ؟ ބުނީމާ، ބާތިލުވޭ ހެއްޔޭން ބާތިލޭ ލައިއަދި މަޖިލީހުން ގައިޑް ގޮތަށް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ފައި ކިޔާ ނީ. އެހެންޢަމަލުކުރަންޖެހޭރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށޭ ލީހުން  ފާސްކު ޢަމަލެއް ނޫނޭ ކުރަންޖެހޭނީ، މަޖި ގޮތަށް

ނީ؟ އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޙުކުމް އޮންނާނެ ދެމި. އެއީ ޢަމަލުކުރާ އޭމަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ 

ގެ މެންބަރަކަށް ެވވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަަމ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ެއ ހާލަތުގައި ކިހިނެއްޯތއޭ އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނު

 ޢަމަލުކުރައްވާނީ؟

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މިހާުރ ތި ވިދާުޅާވ ގޮތުން އަުޅަގނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅަްށ ާޤނޫނު ނޭނގެނީ ކަމަށް ވެސް 

ނޫުނއަާސސީގަިއ އޮންނަ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އެންމެ ފަހު ބަސް ބުާނ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޤާ

ފަރާތަކަށް މި އޮންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓް. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އޮންނަ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑުމެން އެ ގަިއޑްލައިާނ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަގއިޑްލައިން ެއގޮުތގައި އޮތްހާ ހިނދަކު އަޅުގަ 

 އެްއގޮތަށް، ހަމަ އެ ުއސޫލުތަާކ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ވަގުތު ެއއްެވސް އިޝާރާެތއް ނާދޭ. އަޅުަގނޑު އިހަށް ސުވާލެއް ކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ދަމާހިނގާ ދެއްތޯ. އިމްތިޔާުޒ 

ނޑު މި އެބަ އެިދވަ ަޑއިގަންަނވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ސުވާެލްއ ދަންނަވާލަން ކަމަށް ަގްސތުކުރަނީ. އަުޅގަ

ހިތަށްއަރަނީ ރާއްޖޭގައި ދެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި، ޚާއްަޞކޮށް ބޮޑެތި އިންތިޚާބުތައް، ޤައުީމ 

ކަންބޮުޑވުންތަްއ ޢާއްުމ ރައްޔިތުްނގެ އަދި ސިާޔސީ  ފެންވަރުގެ އިންތިޚާބުތައް ޭބއްިވގެންދާއިުރގަިއ ވަރަްށ ޮބޑެތި

ފަރާތްތަކުގެ ވެސް މާީޒގެ އެބަހުރި. އެކަްނ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން އެ ހުިރ ވަރުން ކަންނޭނގެ މިހާރު 

ެވސް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ދެންމެ އެ ދެކެވުނު ވާހަަކއިަގއި ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓު ީމގެތެެރއަށް ވަންނަ ހިސާބަށް

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކަްނބޮޑުވުން ހުރީ. އެހެންވީމާ،  މި ކަންކަން ދިަޔއީ. އެހެންީވމާ، ެއއީ ަޝއްެކއް ނެތް. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި ހިތަށް އަރަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތް ވެސް ކުަރްއވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެްއގެ 

ކަށް ކުރިމަތިލައްާވއިރުަގއި ކޮންކަހަލަ ަތޞައްވުެރއް ބާަވއޭ މި އޮީތ ހައިސިއްޔަތުްނ، ސީދާ ކޮިމޝަންގެ މެންބަރަ

ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ނޫނިއްޔާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަާކއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަުކގެ މެދުަގިއ  މިހިރަ ކަންބޮޑުވުންަތއް 

 ޯތއޭ ގެްނގުޅުްއވަނީ؟ޙައްލުކުރުމާއި އެ ތަޞަްއވުރު ރަނގަޅުކުރުމާ ދޭތެރޭަގއި ކޮްނކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއް

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

އަސްުލގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާލެްއ ކަންނޭނގެ. އެއީ މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި އިެލކްޝަންސް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 ކަމެްއ ވެސް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި ެއބަ އޮތް ހިތްނުތަނަވަސް

ނުޑ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި އެބަ އޮތް ނުތަނަަވސް ކަންތައްަތކެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނުޑގެ މަިއގަ

ތަޞައްވުަރކީ އަޅުަގނުޑ އެ ތަނަށް ހޮވިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ދެން ތިބި ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންނާ ވެސް ގުިޅގެން، 

ުގޅިގެން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެްއ ޤާއިމުކުރުން. މާނަ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ހަމަެއކަިނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ 

ކަރުދާހެއް ނޫން. ެއއީ ހަމަ ާޢއްމު ރަްއޔިތުން. އެހެންވީާމ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކ ުގޅިގެން ަމސައްކަތްކުރުުމގެ މާނަ ައކީ 

ްއ ކުރުން. ދެން މީގެއިތުރަށް ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ނުގުޭޅ ހަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްަތކެ

ނޑުމެްނގެ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ  ޢާއްމު ރައްޔިތުންތަކެއް ެވސް އެބައުޅޭ. އެހެންނަމަެވސް އޭަގއި އަުޅގަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ތުނަވަސްކަމެއް އޮތް ކަމަްށ ވަންޏާ އެކަަމކީ ކޮަބއިތޯ 

އަިއޑެންޓިފައިކުރުމަށްފަހު އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިމޭުޖ ރަނގަޅުކުރުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް. މާނަ އަކީ ޢާއްމު 

ރައްޔިތުންނާ ގުިޅގެން ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް މަސައްކަތްކުުރން. މިސާލަކަށް އިންތިޚާބަކަށް އިޢުލާންކުރާއިރުަގއި މީގެ 

ަތކީ ހަމަ ކޮިމޝަން ލެވެލްަގއި މަްޝވަާރކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބަށް މި ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން މި އަންނަ ގޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެ ރަިޖސްޓްރީކުރެވިަފއި ހުރި ހުރިހާ  އިޢުލާންކުރަނީ. އެއަްށވުރެ ައޅުގަ

ރުމަށްފަހު؛ މާނަ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަންނަވާލަިއގެން އެ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްަވރާކު

ނޑަައޅާއިުރގައި ާޕީޓތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ، މިހިރަމިހިރަ ކަންތައްތަކަށް ތާރީޚުަތއް ކަ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު؛ އެީއ ވާނެ ގޮތަކީ އެ ބޭފުޅުން މި ކަންތައްތައް މި ކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ 

މަށް ވަންޏާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރާ އިތުބާރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރެވޭ ކަ

ނޑުމެން،  ނޑުމެން މަސައްކަްތ މި ކުރަނީ އަޅުގަ އިތުރުެވގެންދާނެ. އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނޭގނެ އަޅުގަ

ނާ ވެސް ގުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެކަންެޏއް ނޫންކަން. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުން

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު؛ ކޮމިޝަނަށް ވަަޑިއގަންނަވަްނ  އުޅޭ ބޭފުަޅކާ ބައްދަުލވީމަ އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި ވަރަށް ދެ ވަނަ އަށް އަުޅގަ

ަބއިަވރު  ޝަނުން ކުރަްއވަނީ ހަމައެކަނި އިެލކްޝަްނސް ބޭއްވުުމގެ އިތުރަށްއުފެދޭ ސުވާލެއް ީމ، އިލެްކޝަންސް ކޮމި

ޕާޓީތަކާ ގުޅޭ މަސަްއކަތްތަްއ ވެސް އެބަ ޯކޑިނޭޓުކުރަްއަވއި ބައްލަަވއިހައްަދވާ. އެހެްނވީމާ، ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ، 

ގޮތަށް ވުރެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް  މިހާރު ޕާޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާ، މި ކަންކަން މިހާރު މި އޮންނަ

އިންތިޒާމުކުެރވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟ ހުރިހާ ޕާޓީއެްއގަިއ ެވސް އެބަހުރި ބަިއވަރު މައްސަލަަތއް ިމ 



  

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ވެްސ، އެހެންނޫންތޯ. އަބަދު ަޝކުވާ؛ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ވެސް ޝަުކާވ، ޕާޓީތަުކގެ 

ހެންވީާމ، ކޮބައިތޯ ެއކަމަށް ގެންުގޅުްއވާ ޚިޔާލުފުޅަކީ މިކަހަލަ ތަނަކަށް ވަަޑއިގެންެނވޭއިުރަގިއ މެންބަރުންގެ ވެސް. އެ

މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި؟ ނޫނިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ފަހަރެއްަގއި ވެާދނެ މިހާރު އެ އޮތީ އެންމެ 

 ފާނަންތޯ؟ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވެސް. ެއހެންވީމާ، ވިދާުޅވެދެްއވަ

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިސޔާީސ ޕާޓީ؛ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

ނ ނޑުމެން މި ފަހުން އޮގަސްުޓ މަސް ތެރޭގަިއ އަުޅގަ ޑުމެން ވާނެ އެ އަންނަ ގޮތްތަާކ ބެހޭ ޮގތުން ވެސް އަުޅގަ

ސިންޕޯޒިއަމެއް ވެސް ޭބްއިވފަ. އޭަގއި ވަނީ މި ިޢްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބައެްއ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ 

މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ބައިެވރިވެަވޑަިއގެންފަ. ޭއގެއިތުރަްށ  ދަޢުވަތުދެވިގެްނ،

ށް ވެސް ދަޢުވަތުދީފަ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ެއ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ސިޔާީސ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަ

ބޭފުޅުން މި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅު ވަީނ ކޮންގޮތްތަަކކަށްތޯ ވެސް ލަާފދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ން ެއކިއެކި ކުިދކުދި ކޮމިޓީތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އޭރުގަިއ، އެ ސިންޕޯިޒއަމްަގއި ަކވަރުކުެރވުނު އޭރިއާަތކު

ގޮތަށް ބައްދަލުކޮށް، އޭުރގަިއ މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވެުމން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

ޤަބޫލުކުރަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރުަގއި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ 

ާކއި ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންަތއްތަކާ، ިމ ހުރިހާ ކަމަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. މިކަމުގަިއ ކަންތައްތަ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ސީދާ މިކަމުގެ  5ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުގެ 

ަތކުގެ ލަަފޔާ؛ ހުރިހާ ޕާޓީތަުކގެ ަލފާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަކީ ިސާޔސީ ޕާޓީތައް. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ސީދާ މި ކަމަކީ މިވެނި ގޮތަކަްށ  އެްއކޮށްލަިއގެން ރަނގަޅު ޮސލިއުޝަނެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަދި ކުރެވޭނެ ކަމެކޭ ސީދާ ދަންނަވަން ވަރަށް ދަތި. އެއީ ވާ ގޮތަކީ ވަރަށް ގިނަ ޕާޓީތަކެއް އެބަހުރި. ހަމަ ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް އަދި ވަކި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން އެނގޭނީ. ޝުކުރިއްާޔ.ޕާ  ޓީތަކަކުން ލަފާ ލިބުނީމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގައިތާ މި މަސައްކަތްކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު އެންމެ ފަހު ސުވާލު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ަގއި ދެްއތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރަކަށް ވީއިުރަގއި މިހާރު ދެން ރާއްޖޭގައި ާޢއްމުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގަިއ ެވސް ހަމަ ޢާއްމުކޮށް އޮންަނ  ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާިއ ސިާޔސީ ފަރާތްތަކުގެ މެުދގައި ައޅުގަ

ނިއްޔާ ވަކި ކަހަލަ މާއްދީ ެއއްެޗއްގެ ދަށުވެަފއި ހުރުން، ވިސްނުމެއް މީ ދެއްތޯ ވަކި ބާރެއްގެ ދަށުަގއި ހުރުން، ނޫ



  

ނޫނިއްޔާ ނުފޫޒެްއގެ ދަުށވެފައި ހުރުން. މިކަހަލަ ބަދުނާމުތަކަކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަންނަ އެްއެޗއް. ދެން 

ިކއެކި ބޭފުޅުްނެގ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބަލާއިރުަގއި ެވސް ެއކަހަލަ ވަަރށް ގިނަ ތުހުމަތުތައް މާީޒގައި އެބަހުރި އެ

މައްޗަށް ކުަރއްވާފަ. ޝަކީަލށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަަނށް ވަޑަިއގެންނެިވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުުރއް؛ ވާހަކަ އަކީ އެކަހަލަ ކަްނކަމާ ދުރުވުމަށް ކޮންކަހަަލ އެކަހަލަ، ވާހަކަ އަކީ ބަދުނާމެއްގެ ތެެރއަށް ދާ ކަހަލަ 

ނޑުމެން ވެސް އެބަ ގެންގުޅެންެޖހޭ ވިސްނުންތަކެްއ ދެއްތޯ. ވިސްނުންފުޅެއްތޯ ގެ ންުގޅުްއަވނީ؟ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މިސާލަކަށް އަވަްސައވަހަށް ޕާޓީ ބަދަލުކުރަންޏާ ވެސް؛ ެއއީ ވެސް ހަމަ އަންނާނެ ހުތުރެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް މީހުން ދެކޭގޮ ްތ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޮއންނަ ކަމެއް އެއީ. އެހެްނވީމާ، ކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަީކ ެވސް އަުޅގަ

އެގޮތުން، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ނަން ކިލަނބުނުވެ، ުނވަތަ އިތުބާރު ބޮުޑކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންކަހަަލ 

 ވިސްނުންފުޅެއްތޯ ގެންގުޅެނީ؟

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ހޮވުނު ކަމަށް ވިޔަްސ . އްޔާރި ޝުކުވަރަށް ބޮޑަްށ  ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އަުޅގަ ައޅުގަ

އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ މުުށގެ ެތރެއަށް ައޅުަގނޑު؛ ތި ވިާދޅުާވ ގޮތަށް މުށުެގ ތެރެއަށް ވަުނން އެއީ އަނެއްހެން ދަންނަާވ 

ނޑު އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވަމުން ވެސް މި އައީ. ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު މި ހިސާބަށް އައިއިުރގައި އަ  ުޅގަ

ނޑުެގ ހަމަ އަިމއްލަ ޚަރަދުަގއި. މާނަ އަީކ މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުަގނުޑ  މިހާތަނަށް ވެސް ިކޔަވާަފއި ިމ ވަނީ އަުޅގަ

ނުޑގެ އުމުުރން މިހާހިސާބަށް އަންނަން ކުރި ހުރިހާ  މަސައްކަތްތަކެްއ ނަން ކިލަނބުކޮށްލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް މީހެްއގެ ބާރުަގއޭ އަބަދުވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ.  އެްއކޮށް އެ ދިަޔއީޭއ. ދެން ެއ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑެގ  ނޑު މި ހުންނަނީ ހަމަ އަޅުގަ މިހާހިސްބަށް އައިއިރު މާތްރަސްކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

. ދެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަުޅަގނޑުެގ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ފަހުން ެވސް އަމިއްލަ ބާރުަގއި

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ކޮމިޝަނުަގިއ ކުރީަގއި ިތއްބެވި މެންބަރުްނނާ އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކުރަުމން؛ ކޮމިޝަންެގ ބިއުޯރގައި 

ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ދިމާނުވޭ. މާނަ އަކީ އޭރުަގއި ިތއްބެިވ  މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން ައއީ އޭުރވެސް. ހަމަ އެްއވެސް

ނޑަކީ މިނިވަްނކަމާ އެްއކޮށް ަވކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި މަސައްކަތްކުރަމުން އަިއ  މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުކުރަްއވައޭ އަުޅގަ

ެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ދެން މީހެއް ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، ޭއރުގަިއ ހަމަ މަސައްކަްތކުރަމުން އަިއ ގޮތަށް ަރއްޔިތުން 

މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ފަހުން އަޅުަގނޑު ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ އެކު މަސައްކަތްކުރި އަޅުަގނޑަށް 

ނުޑ  އިންތިޚާބަކީ. އޭުރގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް؛ މީޑިޔާަތކަށް ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ސް. އަެނއްކާ ޭއގެއިތުރުން ހަމަ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް ނިންމަވާއިރު ވެްސ، ކޮމިޝަންގެ ހަމަ ރަސްމީ ނެރުއްވާނީ ވެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ނޑު. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ ޖަލްސާގައި ވެސް ސެކްރެޓޭިރއެޓް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ވެްސ އަުޅގަ



  

ނޑުެގ މަސަްއކަތްތައް ހު  ންނާނީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެްއކޮށް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަްށ މިހާތަނަށް އައިއިުރ ވެްސ ައޅުގަ

ނުޑ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެއްއވެސް މީހެއްގެ މާއްދީ ފައިދާައކަށް ުނހެއްލޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ   އޮތް ތާނގައި ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު  އަރުވާނަން.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިއމްތިޔާޒަށް އަުޅގަ

 

 ތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް

ނޑު ފުރަތަމަ ފައްޓަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މި ކޮމިީޓަގިއ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ޝަކީލް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ބެްކގްރައުްނޑު  ދައްކަާވ ވާަހކަފުޅުތަކަީކ ތެދު މަޢުލޫމާތަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް  ޤާނޫނުގައި ާލޒިމް އެބަ ކުރޭ. އަުޅގަ

ޗެކުކޮށްލުުމގެ ގޮތުން ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ، މ. ވޭވަުށ ޕީ.ޕީ.އެމް ގޮީފގެ ރައީްސަކން ކުރެްއވިންތޯ ެއއްވެްސ 

 ޒަމާނެއްަގއި؟

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ނޯންނާެނ އެއް   ވެސް އިެރްއގައި ވޭވަށު ގޮފީގެ ަރއީސްކަމެްއަގއި. ޝުުކރިއްޔާ.ނުކުރަން. އަުޅގަ

 

 ތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް

 ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރޝިޕްަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިތޯ ެއްއެވސް ޒަމާނެއްަގއި؟

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެ، ުޝކުރިއްާޔ. ޭވވަށަީކ ވަރަށް މީހުން މަދު، އާބާދީ މަދު ރަށެއް ވީމަ ދެން ާވ ޮގތަކީ އެިކއެިކ މީސްމީހުންގެ އާ

ނޑު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ  ނޑު އޮންނާނެ ޕީ.ޕީ.އެމްގަިއ ރަޖިސްޓްރީވެފަ. އަޅުގަ ރިކްއެސްޓަށް ެއއް ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑު އޮންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެ މްަގއި. ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންނަށް ވެްސ ހަމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއ ޖޮއިންކުރިއިރު އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ހަމަ ޕީ.ޕީ.ެއމުގައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ައވަހަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ަވކިެވަވޑަިއގަންނަވާށޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ސްފަެއއް ުނވާނެ. އެކަމަކު ޭއގެ ފަހުން ެވސް އަޅުަގނުޑގެ މަަސއްކަަތކަށް އެކަމަކުން އެްއވެްސ ކަހަލަ ަބދަލެއް ައއި

 އެ މެންަބރުންގެ އަރިހުަގއި މަސަްއކަތްޮކށްފައި ވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް 

 

 ތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް



  

ނުޑ އެއް މަަސއްކަތް ކުަރއްާވ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ މިހާ ޒިން މާދާރު، ބޮޑު ޑިމޮްކރަސީއެްއގެ އެންމެ މައިގަ

ތަން. އެއީ އިންތިޚާބުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުަރްއވާ ތަން ަކމަށް ވާއިރު، ވަރަށް މިނިަވން، މުސްތަޤިއްލު ތަނެްއެގ 

ސް އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ މަްއޗަްށ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުެރވެންޖެހޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ. ބޭރުން ެއހެން ނުފޫޒެއް ވެ

ފޯރުވިގެެނއް ނުވޭ. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވަކިކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފަިއ 

ނޑު ދަ  177ންނަވާލަން ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ސީދާ. އެބަ އޮތް މާއްދާެއއްަގއި ަވިކ އުސޫލުތަކެއް. އެ އުސޫލު ައޅުގަ

ނޭ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާމާ އެކަށީގެންނުާވ ފަދަ ކަމެއް ކުރި ކަމަށް މާއްދާަގއި އެބަ ބުވަނަ 

ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން 

އްދާގެ )ހ(ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުްނެގ ނެތް ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މި މާ 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިެގން އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި 

ރުމުން، ެއ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަިކވާނެ ހާޒިރުވެ، ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަުތން ފާސްކު

އެވެ. ީމގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންނަނީ ކޮމިޓީއަކަށް ފެންނަންޖެހެނީ، މެންބަރަކު މަޤާމާ އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއް ކޮށްިފ 

ކަނި ީމގަިއ ކަމަށް، އަދި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ފޮނުވަިއގެން ފާސްވީާމ، އެ ފާސްވާ ގޮތަކަށް އެއީ ވަކިކުެރވޭ ހަމައެ

ބަޔާންކުރާ އުސޫލަކީ. އެއިން ބޭރުން އެއްެވސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް މި ވަނީ އެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުްނ 

މީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީާސއި 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިނގޭތީ މީގައި މި ވަނީ. ނާއިބު ރައީސް ވަކިކުރި ޮގތަކީ

ެއއީ އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ އަދި މުޅި ކޮމިޝަނުގެ މަްއޗަށް ހިންގޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެހެންވީމާ، 

ނީ ނަމަ، ކޮމިޝަނަކުން ޚިލާފު ނުފޫޒެއް ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ ެއގޮަތށް ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމަށް ވަ

މަސައްކަތްކުެރވިދާނެތޯ އަދި ޝަކީލަށް އެ މަަސއްކަތް ުކރެއްވޭނެތޯ މިދެންނެވި އުސޫުލގެ ބޭރުން ނުފޫޒު ފޯުރވޭހާ 

 ހިނދަކު؟

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ޖަވާބުދިން ގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ާޤނޫނުއަސާސީ، ކުރިން  ވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން،  ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުގަިއ އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާ ފަރާތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެން އެއްެޗއް  އެ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކާ ދޭތެޭރަގއި އަުޅގަ

ންނެވުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. ދެން މިނިވަންކަމާ އެކު މަަސއްކަތްުކރުމަށް، އެ ސުވާލަށް އެްއޗެްއ ދެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ  ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ



  

ކަން ބޮޑު އިންތިޚާބުތަކެއް ޭބއްިވ، ހަމަ މިނިވަންކަމާ އެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދު ފުށް ފެންނަ، ހާމަ

 މަސައްކަތްކުެރވޭނޭ. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް

ނޑުމެންގެ ެއހެން އަޚުން  ދައްާކ ވާހަކަާއ ވަރަށް ބޮޑަްށ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަކަ ާއއި ބަެއއް އަުޅގަ

ނުޑ ދަްއކާލަން ބޭނުންވޭ. އަދި ބަެއއް ތި ބޭފުޅުްނ ެވސް ތި ޚިޔާލު ފާުޅކުރަްއާވ ގޮތާ  ޚިލާުފވާ ކަެމއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންގެ ފިކުރު، ވިސްނުން  69ވަނަ ާމއްދާ އާއި  60ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަާކއި ހުންނަ ގޮތް. މީގައި އެބަ ބުނޭ ކޯ

މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގަްއާޔއި ލިބިދިނުމުގައި އިންސާީނ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް، 

ށް ިރޢާޔަތްކޮށްގެން އެ ސޫލުަތއް އުފެދިފައިާވ، ހުޅުިވގެންވާ ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކަ

ނަގަހައްޓަންވާެނ ެއވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ އެވެ. ެއީއ 

ނޑު މެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އިނގޭތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުގައި. އެ ުއސޫލާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ނުދަން. އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދަނީ މި އަމާޒަށް. ދެްނ އަނެއް ާމއްދާަގއި މި ުބނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްވެސް ަޙްއޤަކަށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަކަްށ އުނިކަމެއް ލިބޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ުނވަތަ އެފަދަ 

ސް މީހަކަށް ނުވަަތ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ދައުލަަތކަށް ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ މި ޢަމަލެއްގައި ަބިއވެރިވުުމގެ ަޙއްޤު ެއްއވެ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނޭ ެއއްވެްސ މާއްދާެއއް މާނަކޮށް ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށްގެން ވެްސ ނުވާނޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން މި މިސްރާބާ ޚި ލާފަށް ބައެއް އެހެން ބޭބޭފުޅުން ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އަުޅަގނޑުމެން މި ދާ މިސްރާބު. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ވަަޑއިގަންަނވާކަން ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓު އެއީ ފަހުބަސް ކަމަށް ބުނެ؛ އަޅުގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ އެންމެ ފަހު ބަސް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ. ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ފަހު ބަސް ބުނެވެނީ ިމ 

. އެންމެ ފަހު ބަހަކީ ޙަޤީޤަތުގަ ރައްޔިތުން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ރައްޔިތުން؛ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ޤައުމުގެ، ދަޢުލަތުގެ އެންމެހަިއ ބާރުތަކެްއ ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ ކިބައިންނޭ. އަިދ އެ ބާރުަތއް ދެމިއޮންނަނީ 

ޕްރީމް ސުިމއަށް ެވސް ނުފޫުޒ ފޯރުވިގެންުނވާނެ  ،ށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ނުފޫޒައޭވެސް ަރއްޔިތުންެގ ކިބަިއގަ 

ނޑު މި ދަންނަވާ ކަށް،ކޯޓަ ކީ މި ރާއްޭޖގައި ިމ ކަމަފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވާ  ،ަރއްޔިތުްނގެ ބާރުެވރިކަމަކަށް. އަުޅގަ

މިޝަުނެގ ކަމާއި އިލެކްޝަންސް ކޮ ޕްރީމް ކޯުޓން އަރަިއގަނެފިއިންިތޚާބުތަކަކަށް ސު ދިޔަ ިރޔާސީއިހިނގަ

. އަިދ  މި ބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފާހަގަކުރަނީ މިކަންާސސީއާ ޚިލާފަށް ަވކިކުިރކަމާ؛ މެންބަރުންތަކެއް ޤާނޫނުއަ

 މާނަުކރާ ގޮތަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެބަ  ؛ހުޅުިވގެންވާ  އިސޮަސިއޓީތަކުގަ  ޑިމޮކްރެޓިކުމިނިވަން 

އަށް ޤާނޫުނައސާސީއާ ޚިލާފަށް އަރަިއގަްތ  ތެރެ ގެ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތަކުއިނގޭތޯ. އިލެއިން ބުނޭ އ.ދ 



  

ބުނޭ. މުޅި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން، ކޮމަން ވެލްތުން، ދޭދޭ ަޤުއމުތަކުން، ޑިމޮކްރަީސ އެންެމ  އެބައިން ކަމަށް އ.ދ 

ތަކުން މި ބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށޭ އަހަރުވެފަިއވާ ޤައުމު 100ބޮޑަށް އަށަގަނެފަިއވާ އެކަން ޕްރެކްޓިސްކުރާތާ 

 ގޮެތްއގައި ޭބއްވުނު އިންތިޚާބުތަކެއް  ޕްރީމް ކޯުޓން އަރިގަތީ. ަޞއްޙަށް ސުރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ވޯުޓެގ ޙައްޤުތަކަ

 ން ބުނާ މި މިސްރާބު. އެއީ މިނިވަ މި އިޤާނޫނުއަސާސީގަ މިސްރާބަކީ  ލުކޮށްފިއޭ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މިދާބާތި

ޕްރީމް ނުކުރަްނ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ސު އެ މާނަކުާރ ގޮތް. އަުޅަގނޑުމެން މާނައެއް  ޑިމޮކްރެޓިކު ސޮސައިޓީަތކުަގއި 

ައޅުަގނޑުމެން ، ޮބުޑ އަރިޔާން ަފނޑިޔާަރކު ިއންނަވަިއގެން ެއ ދައްާކ ާވހަކަތަކެއް ،ޢަލީ ޙަމީދު އިކޯޓުގަ 

އަސާސީަގއި ބުނާ ނޫނިްއޔާ ޤާނޫނު އިޤައުމެްއގަ  ޑިޮމކްރެޓިކު ނިވަންުނކުރަން. އެއީތޯ މި ވެސް ޤަބޫލެއްއެްއގޮތަކަށް 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ  ؟ޕްރީމް ކޯޓެއް އޮންނަްނވީ ގޮތަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނަށް ބާރުފޯރުވައިގެންސު

ވަނީތޯ؟ ސުޕްރީމް ކޯުޓ އްފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  މި އުސޫލު ޤަބޫނުކުރަ ދިގު ވެސް ވެއްޖެ. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑު

ޕްރީމް ކޯޓުން ވާޖިބު އަދާކޮްށކޮށް ހުއްޓާ ސު ޤާނޫނީ އިބޭފުޅާ ޙަޤީޤަތުގަ ދެން ވަރިހަމަ ތި އިބުނެފަ އެންމެ ފަހު ބަހޭ

އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  ޤާނޫނުައސާސީ ކުރަްއވާ ގޮަތކީ؟އެއީތޯ ހަމަ ޤަބޫލުފުޅު ލައިގެން ގެންދިޔަމަ އެ ނިމުނީތޯ؟އުފުރާ

 އީ ޤާނޫނާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކުެރއްވީމާ އެ ގެބޭފުޅާ ާޤނޫނުއަސާސީއާ އަދި އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަން ތި ށްފިއްޔާ؛ޢަމަލުކޮ

ޕްރީމް ކޯޓުން ދެން ބާރެއް ެއ ފޯރުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ސު  ބޭފުޅާގެ މައްޗަށް . ދެން ތިނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރެްއވީޤާ

ން ން. އެހެާވ ގޮތުގެ މަތީނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަްށ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބޭފުޅާ އެ ޢަމަލުކުރައްވަ ޚިލާފަށް. އެއީ ތި

ޕްރީްމ ސުޕްރީމް ކޯޓު އެ މައްޗަށް އަމުރެއް ބާރެއް ހިނގައިފިްއޔާ ެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޢަމަލުކުރާހާ ހިނދަކު ދެން ސު 

  ުޅްއވަންތޯ؟ކޯޓު ޚިލާފުވަނީ. މި ފަރަގު ނުގެންގު

 

 ކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަ

 ވަރަށް ދިުގކޮށް ދެއްތޯ. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ެދން؛ ގޮުތގައި  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ޕްރީމް ކޯޓަީކ ރާއްޭޖެގ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ އެންެމ ގޮުތގައި ސު ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އިގޮެތއްގަ  މައިަގނޑު ގޮތުަގއި، 

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމުގައި  ހެންވީމާ، އެ މަރުޙަލާފަހު މަރުޙަލާ. އެ އިން އެ ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އެ މަުރޙަލާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނިންމުމެއް ،ވިޔަސް  އިން ނިންމައިފި ކަމަށް  ކަމުގައި ިވޔަސް ައުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެއާ ނަޑށް އެނގޭ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށޭ. ވަންޏާ އަުޅގަ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ  އެހެންވީމާ، ޭއަގއި އަުޅގަ

 ޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މާނަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ސު

ނަޑށް ވެސް އެައކާނުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަދަލުގެ ނިްނމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުއަކީ ސު ދޭތެރޭަގއި  ކުރެވޭއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް  ނުކުރަން. ެއހެންވީމާ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ  އެްއޗެއް ބުނުމުގެ އެްއވެސް ބާރެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޮޅެއް ނަހަދާނަން. ޝުުކރިއްޔާ.  އިއިން ނިންމާފަ  އޮންނަ އެްއެވސް ކަމަކާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ ޔާޒުއިމްތި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 އިޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގަ މިސާލެއް އިނގޭތޯ. ސު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަްއ ވަރަށް ރޯނުބައިކަން އެނޭގ ކުޑަުކޑަސު

ހުރި މީހުންތަކެއްގެ ނަންތަކެްއ  އިދުނިޔޭގަދިރި ބުނެ އެބަހުރި ލާަފވެއޭ އިނގޭތޯތިބި ބަޔަކު ވޯޓު އިބުނޭ މަރުވެފަ އެބަ

، ފިރިމީހާ އެބަހުރޭ އިވަފަތްެވގެން ހިނގައްޖެ. އަނބިންނާ އެުކގަހު އަިއއްސަ. އެ ޙުކުުމގެ ސަބަބުން ބައެއް އަނބިން

ނޫންތޯ. ޭއގެ ސަބަބުން  ަލއިފިއޭ. ގޯެހއްމީނަ ވޯޓު ބުނޭ މިވެނި މީހަކު މަރުެވފައޭ. ެއބަ އިޙުކުމުގަ  ގެ ޕްރީމް ކޯޓުސު

ހާ ދިރިދުނިޔޭގައި ތިމަންނަގެ ފިރިމީ ތަންފީޛުނުކުރަްއވަންޗޭ ތި އަމުރު. ބައެއް އަނބިން ޮގއްސި؛ ެހޔޮނުވާނޭ ތި

، ނަމަ ކޮށްފިޛުބަޔާންޮކށް ތި ތަންފީ ކަމަށް ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އިދިރިދުނިޔޭގަ ންޕްރީމް ކޯޓު ސު؛ އްޔާހުރެއްޖެ

ބުނެ ބައެއް މީހުން ކޯޓުތަކަށް ވެސް ިދަޔ ފިރިމީހާ މަރާލަންޖެހިދާނެނޫންހޭ އަނެއްކާ. ތިކަން ނުކުރައްަވްއޗޭ  ތިމަންނަގެ

 2 ިއ،ގޮުތގަ ަޞއްޙަ އިއެއާެއުކގަހަމަޕްރީމް ކޯޓު. އަދި އެބަ އެނގޭ ނޫންތޯ ސު އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ރޯނުބަިއކަން 

މަށް ކަ ޞައްޙަ ނޫން ؛ލުކޮށްފި އިނގޭތޯ. ކުރީމާކެއް ބާތިގޮތަށް އޮބްޒާވަުރން ތިބެގެން ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަ ފުށް ފެންނަ 

ވަނަ ފަހަރު ބާއްަވިއގެން ވެސް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ މި  3 ،ވަނަ ފަހަރު ބާއްވަިއގެން ެވސް 2ލުކުރީ. އެކަމަކު ބުނެ ބާތި

ނޑިޑޭޓުންނަށް ޑަބަލް ކޮންފޮމޭޝަން ހަދަން  އަންނަނީ ެއއްގޮަތކަށް އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވިެހން ބައެއް ކެ

އަީކ  އޮތިއްޔޭ ދެން ވެސް އިންތިޚާބު ބޭއްވީމަ ނާތީޖާ މި ،އޮތިްއޔޭ މި ،އްނޫންހޭނުބައެރީމް ކޯޓު ރޯޕްސުވެސް ޖެހުނޭ 

 ބޭފުޅުން  މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޚިލާފަށް އެ ؛ނޫންތޯ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އެބަ ެއނގޭ  ގޯސްކަންރޯ އިނގޭތޯ. 

ޕްރީމް ނޫން. ސު މަކީ އެއީ ޞައްަޙ ނިންމުމެއްޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމު ކުރެްއވި ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ސު

ނޑިޔާރުން. ބަހަރަނާ، ބަދު  ނޫން. އޭެގތެރޭގައި އެބަ ެގއެއްކަލާން ކޯޓަކީ  އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި އެ ހިމެނޭ އޮރިޔާން ފަ

ނޑިޔާރުން އެބަ  އި ބޮޑުސްކްރީނަށް ގެނެސްދީފަ   ތިއްބަވާ އިނގޭތޯ. ތިެބެގން އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމު  ތިބޭ ފަ

އެންމެ ފަހު  ،ނޫން، ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މި ބުނަނީ . ެއހެނެއްބަހޭފަހު ންޕްރީމް ކޯޓުމި ތަާބވާންޖެހެނީ ސު އުއްމަތަކުން

ދެމިއޮންނަނީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި، ބަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ފެށިގެން އަންނަނީ

ޕްރީމް ކޯޓުން ފޯރުވައިގެންނުވާނެ ކަމަށް ނުފޫޒު ސުވީމާ، މި ބާރާއި މިއަށް ވެސް . ެއހެންއިރައްޔިތުންގެ އަތްމަީތގަ

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވާ ެއއް ކަެމއް. މި ުއސޫލާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަ  ހަމަތަްއ  އިބުނޭ. އެީއ އަުޅގަ

ކޮމިޝަުނގެ  ވެސް ނުފެނޭ އިލެކްޝަންސްއަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާހާ ހިނދަުކ 

އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  ކުެރވޭނެ؛މުސްތަޤިއްލުކޮށް މަސައްކަތް ،މަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު މިނިަވންކޮށް

ތަކުގެ މައްޗަށް ެދްއވާ މަޢުލޫމާތު އިދެއްވަން. ަވޑަިއގަނެފަ އަށް މަޢުލޫމާތު ޖެހޭ މި ކޮމިޓީ ވަަޑއިގަންަނވަން އެބަ

މި ހުރިހާ  ،އަށް ދަޢުާވކޮށް އަިމއްލަ  ،އަށް ޙުކުމްކޮށް  އަމިްއލަ ،ފޮނުަވިއގެން ޗިޓު ައށް ޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލަ ސު

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ތި މަ،ނަ ކޮށްފި ކަމެއް ބޭފުޅުންގެ މިނިވަންކަން އެބަ ެގއްލޭ. އެކަމުގެ ބިރު އަުޅގަ



  

 ،ަމސައްކަތްނުކުެރްއވިދާނެތީވެ އިއެުކގަ ންކަމާމިނިވަ އަށް ބޭފުޅާ މި އޮންނަނީ އެ ބިރު. ތި އިޝަކީލާއާ ދެމެދުގަ 

ޕްރީމް ކޯޓުން އޮރިޔާްނ ތީ ސުބޭފުޅާ ޕަނިޝްކޮށްފާނެ މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ދެްއާވ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ތި 

ނޑިޔާރަކު އިނދެގެން. އެީއ އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ.   ފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޑު ސިާނނައެހެންވީމާ، ައޅުަގނ

 

ސިނާނު ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާޝަކީލް  ޕްރީމް ގޮުތަގއި ސު އަޅުަގނޑަށް ޕާސަނަލީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ،ގޮުތގައި  މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

. އެހެންވީމާ، އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރަކަށް އަންނަ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ސު ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެއީ ޯގސް ނިންމުމެއް ކަމަށް ނުަވތަސުފަރާތަކުން 

ނެޑއް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް އި ޝަކީލް އެކަުމގަ ނޫން. ިކހިނެއްތޯ ނިންމުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބުނާބުނުމަކީ އަޅުގަ

 ވިސްނުން ހުރީ؟

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމުގައި  ގޮތުަގއި ކޯޓުްނ ކުރާ ޙުކުމަކީ އަޅުަގނޑު ިހތްހަމަޖެހޭ ޙުކުމެއް ޝުކުރިއްޔާ ސިނާނު. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ޙުކުމެއް ،ނުވިޔަސް  ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއް ކަމުަގިއ  އެއީ މަރުޙަލާ ކަމުގައި ވިަޔސް ޝަރުޢީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިޔަްސ، ހައި ކޯުޓ ިވޔަސް، ސުދަށު ކޯޓު  ،ވިޔަސް  ޕްީރމް ކޯޓު ވިޔަްސ، ކޯޓުްނ ުކރާ ޙުކުމަކަށް އަުޅގަ

ޕްރީމް ކޯުޓގައޭ ިމ އި. ސުޕްރީމް ކޯުޓގަމި އޮންނަނީ ސު ޖެހޭނެ ތަބާވާން. އެއީ ޤާނޫުނ ނެގެހެއްޓުމުެގ ބާރު އަސްލު 

ތަބާވާން. ދެން  ހަމަ ޖެހޭނޭ . އެހެްނވީމާ، ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންއިދެންނެވީ ކޯޓުތަކުގަ 

ނުޑ ސު ޕްރީމް ކޯޓު.އަކީ ސު އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާ ޕްރީމް ޯކޓުން ޙުކުމެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ުޙކުމަކީ އަުޅގަ

ވެސް ވެދާނެ. ވަރަްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ޙުކުމަކަށް ވެސް ވެާދނެ. ހަމަ އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޙުކުމަކަށް 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ކުރި ޙުކުަމކާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެްނދަން. މިސާލަކަށްއްފަރާތްކުރުމަށްއެ މިހާރުގެ ، ފަހު އަުޅގަ

ތަކެްއ އި ވެސް ޗެލެންޖުަލިއންގަގޮތުން. ަގއިޑްނާ ގުޅޭ ލަތަށް އެންމެ ގިނަ ބޭފުޅުްނ ކުރަްއވާ އެްއ ސުވާެލއް ގަިއޑްލައިހާ

ނޑުމެން ބަލަންޖެ ތަކާ އެކު ައޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމަށް ހޭނީ މި ޗެލެންޖުއެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ދޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ ފުްށ ފެންނަ އިންތިޚާބުތަކެއް ބޭްއވޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ ހުޅުިވގެން 2 ،ވަންޏާ ހާމަކަން ބޮޑު



  

ނޑުމެން އިންތިޚާބުތައް ބާއްވަން އަޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިެގން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ސިނާނު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާހިސާބުން މި އިންޓަވިއުނެތުމާ އެްއކޮށް އިޝުކުރިއްާޔ. އެހެން ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަ   އަުޅގަ

ނޑުމެންމަރުޙަ ދެއްވި ކަަމށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ނަށް އެއްބާރުލުންލާ ނިންމާލަން. ޝަކީލް ވަޑަިއގެން އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެކު ޝުކުރު  ތެރިކަމާލާޞްވަރަށް އިޚް އިމެންބަރުންގެ ނަމުގަ

 

 މަދު ޝަކީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައް

ނޑަށް އިންަޓިވއު އަށް ދަންނަވާލި ކަމަްށ ޓަކައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  އާދެ، އަުޅގަ

 މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވެްސ ކުރުކޮށް ދަންނަވަން އިނގޭޯތ. މުނާފަސޭހަވާނީ ވީހާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ؛. މިއަދު`

ައކީ މި މިނިވަން މުައއްސަާސތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީ. ދެން މި ކޮމިޓީގަިއ  ކޮމިޓީމި މި ދަންނަވާލީ 

ބޭފުޅުން  ވަގުތު މި ތިއްބެވީ. މި ރި މެްނބަރުން ކޮމިޓީގައި މިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެިކއެކި ދާއިރާތަކުގެ ިޢއްޒަތްތެ

 2އަށް ދަންނަާވލީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ މުއްަދތު ހަމަވެގެންދާއިުރަގއި  ކޮމިޓީއަށް މުނާ

އްމުކޮށް އްޔާ ޢާހެންވީމާ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔަންނުކުރެވި ިމ އޮތީ. އެމަޤާމަކަށް އަދިވެސް މެންބަރުން ޢަ

މުނާގެ ނަން އެަބ އި ނަންފުޅެއް ފޮނުްއވެިވއިރުގަ  4އިޢުލާނުކުރަްއވައި ކުރިމަތިލެއްެވވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިްނ 

އެ  ކުރަްއަވއިއިޢުލާނު އިއްމު އުސޫލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ ޢާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެހެްނީވމާ،

ކޮމިޓީެގ  ،އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން. ފޮނުއްވެވީމަ ށް ޓަކައި މި ފޮނުއްވެވީ މި ކޮމިޓީނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަ 

އައިސް ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް  އިކޮންމެ ބޭފުަޅކާ ެއކުގަ  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު މި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަކީ ިމއީ

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާަތކުން ބޭނުންވާ  ރަށް އެކިެއކި ކަމާއިތު ޭއގެ  އަދި އިަތއް ވެސް ިދރާސާކުރަްއވަވަރުވަނަ ،ވެސް

ިއގެްނ ހަދަކަދަްއކައިލާއޭެގއިތުރަށް އަދި ޮކންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް ވާހަ އިހަދާފަވެސް ހޯއްދަވައިމަޢުލޫމާތު 

އް ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތް. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުުޅވާ މަޢުލޫމާތުތަ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް،



  

މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ  ދުައށް މިއަ މި ކޮމިޓީ އިއަސްުލގަ  އިއެހެންވީމާ، މި މަސަްއކަތުގަ 

ކަމަކަށް މި ކޮމިޓީން ދަްނނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް ެއއްާބރުލުންދެއްވަިއ މިކޮޅަށް ވަަޑއިގެންެދއްިވ ކަމަށް ޓަަކިއ 

ޢިއްޒަތްތެރި  އަށް ދަންނަވަން. ދެން އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް މުނާ އަދި މި ކޮމިޓީ ،ޝުކުރުއަދާކުރަމުން

ނޑުމެންާނ  މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމުެގ ކުރިން ައޅުަގނޑު ުމނާ އަށް އަުޅގަ

ލަ ތަޢާރަފުަގިއ ވެްސ ެއއްެޗއް ދަންނަވަން އަދި އަމިއް ަވއިގެްނއުޭޅ މަޤާމުގެ ގޮތުްނނާކުރިމަތިަލއް ،ހިއްސާކޮށްލަްއވަން

ބޭނުންފުޅުކޮށްލައްވާތި އިނގޭތޯ. އާދެ،  އިފިއްަތވާފަ ކުއަރުވަން. މައިޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތުބޭނުންފު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ފާޠިމަތު އަލްފާޟިލާ 

ނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަށް ޙަބާ`. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ތި ދެއްވި ތަޢާރަފަށާއި މަރު  ދަންނަވަން އިނގޭތޯ.  އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ފުަރތަމަ ހަމަ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ ނޑު އަޅުަގނުޑގެ ތަޢާރަފުގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ ލުމަށް ފަހު އަޅުގަ

ދުމަށްފަހު އަހަރުގެ ކޯސް ހެ 2ތަނުން  އެ ؛އޭުރގެ އިންސިޓިޓިއުޓް އޮފް ޓީޗަރ އެިޑއުކޭޝަން ،އަށް  ދާއިރާ ޓީޗިން

އޮތީ. އެއަށްފަުހ  ޮގއްސަ މި ގިނަ މުއްދަތު  ވީ މި އިސަުރކާރުގަ  ނޑުެގ މުޅި މިދިޔަ ޓީޗަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން ައޅުގަ

އިން ޕްރޮފެޝަނަްލ ޑިޕްލަމާ އިން ީޓޗަރ  އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން މެލޭޝިއާ

ނޑު ޔޫޭކގަ އިގަޝިޕެއް ފަހު ސްކޮލަރއެިޑއުކޭޝަން ހެދުމަށް ިޑގްރީ ހެދުމަށްފަހު އައިއްަސ  އި މަސްަޓރޒްއަުޅގަ

 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން  . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑުއކޭޝަންގެއިއަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަްނގަ

ނޑު މަސައްކަތްކޮށްފަ  އިއެންޑް ރިސަރޗް ެސކްޝަންގަ   އި އަހަުރގަ 5ފާއިތުވި ، މިހިރީ. އެހެންވީމާ އިމިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑު  2013ޑެޕިއުޓީ ޑިެރކްޓަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ައއިސް  ެގ ޓްމަންޓުަވނަ އަހަރު އެ ޑިޕާ 2012ވަނަ އަހަރު، އަުޅގަ

ނޑު ނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ މި ހެޑެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ހުރި އި ލިބިފަ. ދެން އެޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ނޑަށް މި މަޤާމަށް އަޅުަގނޑު މި ކުރިމަތިލީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ިމ  އިއެްއކޮށް ބަލާފަ ތަޖުރިބާއާ އެއާ އަުޅގަ

ނޑު މަަސއްކަތްކުރިން އިލެކްޝަންްސ  އި ޤައުމުަގއި ބޭްއވުނު ފުރަތަމަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގަ  އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް އެތާ ިތއްބެިވ މެންބަރުން ބަލައިލިއިރުގައަ އި. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެތަނަށް ގޮސް ވަދެފަ އިކޮމިޝަންގަ  އި ުޅގަ

 މިހާ ޖެންޑަރ ީކއްވެތޯ ދެންނެވީއަށް  މި ތިއްބެވީ ހުސް ފިރިހެން ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަަމ ވެސް ެއސް.ޖީ

ަގއިދާނެ. ނެތި ހިނ އިލިކަުމގައި ިވޔަސް އޭުރަގއި ވެސް ފަހަރުގަބައްލަަވއިދެން  މި ކޮމިޝަން؟ އޮތީ މި އިބަޔަސްވެފަ 

ެވސް ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅަކު އިންނަވާ. އެހެންވީާމ،  އިކޮންމެ މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއގަ ބަލާފިއްޔާއެކަމަކު މިހާރަށް 

ނޑު ހަމަ  ޤުވެރިވި މިތަނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ޝައުއެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެރީ އަުޅގަ

ނޑު އެގައައުމަށް. އަދި އިލެކްޝަންސް  ކުިރ  އިހަމަ މަސައްކަތްކުިރއިރުގަ  އިކޮމިޝަްނގަ އި އެ ދުވަްސވަރު އަުޅގަ



  

ފުންެގ އެ ތިއްބެވި ސްޓާ އިތަނުގަ  އަދި އެ ކަމާއަދި ޗެލެންޖިން އި ހުރި ބުރަކަމާއާއި އެ މަސައްކަުތގަ ތަޖުރިބާ

ދަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ތްކުރުމަށް. އެީއ ތެދުތެވަރަށް މޯޓިވޭްޓވި ައޅުަގނުޑގެ އެ މަަސއްކަ އިހި ފެނިފަކޮމިޓްމަންޓާ އެްއޗެ

ޓީޗަެރއްެގ ހައިިސްއޔަތުން މަސައްކަްތކުރިއިުރަގިއ އެީއ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޗެލެންޖިން ވަރަށް ބުަރ  ވަންޏާ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަނަކީ މުޅި ؛ މަސައްކަތެއް. ކުދި ކުދިންތަެކއް ޮގވަިއގެން އަދި އެއަށްފަހު އަިއއްސަ ޕޮލިސީ

މަސަްއކަތްކުރީަމ  އިޤައުމުގެ ކޮންމެ ރަެށއްގެ ވެްސ އިންސިޓިޓިުއޝަނެއް ހުރި ަތނެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ޕޮލިސީ ބައިގަ 

ނޑަށްކުރަމުން ންޖުތަކާ މީޓުޗެލެ އިތަކާލައިން ހަމަ ޑެޑް ނޑަ ،ކަމަށް ހަމަ މި  ގޮސް ހަމަ ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ ށް އަޅުގަ

ނޑު ކުރިމަތިލީ  ކުރެްއިވއްޔާ. ުޝކުރިއްާޔ.އިރާދަ ވާނެތީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރު  ލާނަން. ބަެއްއ ޞަތު ހުޅުވައިއާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ކެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް  މެންބަރުން އެބަ އިޝާރާްތުކރައްވާ. ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ިއ ވެސް ވީހާވެސް ކުުރކޮށް އާއި ޖަވާބުެދއްެވވުމުގަ  މުގަސުވާލުކުރެއްެވވު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން. ދެން 

ފުރިހަމަކޮށް ގެންދެވުން މުހިއްމު. އެއީ ލިބޭ ވަގުުތކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވީހާވެސް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ދެ ފަރާތުން ވެސް 

 ކަމަަކށް ވާތީ. އެހެންވީމާ، ޢަލީ ުޙސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޝެއަރކުރުމަކީ މުހިއްމު

 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އިމޭޖިން  ނޑުމެން މި ވިސްނާލަނީ އަޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ. މުނާ އަށް އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ، އަުޅގަ

ނޑު ތަަޞްއވުރު މި ކުރަނީ މުނާ މި ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ޮގސް ހޮވިަވަޑއިގަންަނވަނީ ކަމަށް އިނގޭތޯ.  ނުވަތަ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހަމަ  2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހޮވިގެން ގޮސް މި ވާ ގޮަތކީ 

ންސް ކޮމިޝަނުަގއި އެބަ އިޢުލާންކުރާ ތަނުން މީހަކު ަދނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް. ގޮސްަފއި މި ބުނަނީ މިހާރު އިލެްކޝަ

އިންނެިވއޭ އަންހެން ބޭފުޅަކު. އެހެންވީމާ، އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި އެބަ ބުނެއޭ އަްނހެނަކަށް އެްއވެސް ތަނެއްެގ 

ވެރިޔަކަށް ނީނދެވޭނޭ. ސުްޕރީމް ކޯޓުން ވަގުތުން ހަމަ ޙުކުމެއް ނެރެލަނީ. އެހެންވީމާ، މުނާ އެ ތަނުގަިއ 

އެްއވެސް އިލެކްޝަނެއް ކުރިައށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމާއި އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން މުނާ  އިންނަަވއިގެން އިލެކްޝަން؛

ވަކިކުރަންޖެހޭނެ ކަމާއި އެހިނދުން ފެށިގެން މުނާ އެހެރީ ވަކިކުެރވިފައި ކަމަށާ، އެހެންވީމާ އިތުރަށް މީހަުކ 

 ހާލަތުގައި މުާނ ކީކޭތޯ ވިދާުޅވާނީ؟ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން ރިާޔސީ އިންތިޚާބު ބޭއްިވގެންނުާވނެ ކަމަށް. އެ 

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

އަޅުަގނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުން އެއްވެްސ ވެިރެއއް؛ އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެހެން ކޮމިޝަންސްތަުކގައި ވެްސ 

ހިްއސާ ހިމެނިގެން އެ ދަނީ. ހަމަ އިލެކްޝަންގެ އިތުރުން ހަމަ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުަގއި އަންހެނެްއގެ 

އެހެންކަމަށްވަންޏާ ެއ ކަންަކމަކީ ވެްސ ހަމަ ބާތިލު ަކންތަކުގެ ގޮތުަގއި ކަންނޭނެގ ހިމެނިގެންދާނީ. އެކަމަުކ، 

އިލެކްޝަންސް؛ ީކްއވެތޯ ިއލެކްޝަންސްގެ މެންބަރަކަށް އެކަން އަންނަންވީ؟ ދެން ޤާނޫނީ ގޮތުން؛ އަޅުަގނޑަީކ 

ނޑާ ދޭތެރޭ  ޤާނޫނީ މާހިރެއް ނޫން. ނޑައެިޅގެންދިުއމަކީ އެއީ އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެގޮތަށް އެހެން ކަ

ނޑަށް ކުެރވެން ހުރި ަމސައްކަެތއް ކުރާނަން. އަިދ  ނޑު ދެކޭނީ. ައޅުގަ އަންނަ ނާއިންސާފެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ެއއްކިބާކޮށްަފިއ އަޅުަގނޑު އެްއކިބަިއގައި ޮއއްވާ އިލެކްޝަެނއް ހުއްޓުިވގެން އަުޅގަ ނޑު ނެތި، ައޅުގަ

 އިލެކްޝަނެއް ުހއްޓުިވގެންދާެނ؛ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހާލަތެއް ޤައުމަށް އަންނާނެ އިނގޭތޯ. 

 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި މި އޮންނަނީ ޢަ 141ބައްލަވާ ެއކަމަކު، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނޑިޔާރޭ. ދެން  އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓޭ. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ އުއްތަމަ ފަ

ނިޑޔާރުންނާ ބެހި  އަނެއްކާ ހަމަ ެއގޮތަށް އެބަ ޮއވޭ ކޯޓުތަުކަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބައިަގއި އެަބ އޮވޭ ފަ

ވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާ ފަރާތޭ. އެހެން ބުނީމާ ދެން އެއް 

ނޑުމެން ދަްއކާނެ ވާހަަކއެްއ ވެްސ ނޯންނާނެތާ. ދެން އެ އިންސާފު، ނުއިންސާފޭ މިހާރު ބުނެފި؛  އިތުރަކަށް އަުޅގަ

ނޑާެލުވނީ ކަމަށް އެބަ ސުޕްރީމް އެހެން ބުނެވޭކަށް ވެސް ނޯްނނާނެތާ. އެއީ ބުނެ ފިއްޔާ އަެނއްކާ ކޯުޓގެ ޙުރުމަތްކަ

ނޑާލި ކަމަށް ހަމަ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަްއވަފާނެ  ކޯޓުން ވިދާުޅވޭ. އެހިސާބުން އަނެއްކާ މި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަ

ހިނެއްތޯ، ދެން ކީކޭތޯ މުާނ މިސާލަކަށް، ހަ މަސްދުވަހަްށ ޖަލަށް ލުމަށް. އެހެން ޙުުކމްކުރައްަވއިފިްއޔާ ދެން ކި

 ވިދާޅުވާނީ؟

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތި ވިދާޅުވީ ވަރަށް ރަނަގޅު ބަސްފުޅެއް އިނގޭތޯ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ފަހުބަސް ބުނާ ކޯޓު. އެކަން ހަމަ 

ނޑުމެން ނަޑއަުޅއްވާަފއި ވެސް މި އޮތީ މި މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ ގެ މިހާރު ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ މި ކަ

ކަމުގައި ވެސް މިހާތަނަށް ދެމިގެން އައީ ވެސް އެ އިޫޝއާ ހުރެ. އެއީ މި މަޖިލީހުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ، މި ދެންނެވީ 

ނޑަެއޅީ. ދެން  އެއީ ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ާޤނޫނުގައި މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުންނޭ އެ ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނ ވެްސ ކެ

ނޑުގެ ކަަމކަށް ވާީނ ފަހުބަސް ބުނާ ފަރާތްވީތީވެ އެކަން ކުރާނެ. އެކަމަކު އެކަމަުކ،  އެފަދަ ހާލަތެއްގަިއ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ވެސް ކުެރވޭނެ ކަންތައްަތއް ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑު ެއކަމަށް ފައިޓުކުރާނަން. ެއީއ 



  

ކޯޓަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާިއމުކުރާ، ފަހުބަސް ބުނާ ކަމަށް  އަޅުަގނުޑގެ ރައިެޓއް ެވސް ގެއްިލގެންދަނީ. އެއީ ސުޕްރީމް 

ނުޑ އެ ތަނަށް ހޮވުނީ ހަމަ އޮތް ޕްރޮސެސްއަކުން. ޮހވިގެންދާ  ނޑުެގ ރައިޓް؟ އަުޅގަ ނޑު ކޮަބއިތޯ ައޅުގަ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑަށް ެއހެން އަންނާނެ، އެފަދަ އިންސާފު، އެފަދަ މި ދެންނެީވ ؛ ޕްރޮސީޖަރ ތެރެއިން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

ކަމެއްގެ ތުހުމަތެއް ކުރުމުގެ، އޭގެ ަބއިބައި ވެސް އައިްސެގން، އެވަރު ކޮންވިންްސެވގެން އަޅުަގނޑު އެ ތަނުން ދާނީ. 

ނޑުގެ ަރއިްޓ ޑިފެންޑުކުރަން ތެދު ެވސް  ނުޑެގ ރައިޓް ެވސް ޑިފެންުޑކުަރންޖެހޭނެ. އަޅުގަ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 ވާނަން އިނގޭތޯ. 

 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ

އެހެންވީމާ، ފަހު ސުވާލަކަށް ކޮށްލާނީ، މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެބައޮތް ގައިޑްަލއިނެއް ނެރުއްވާަފއި މިހާރު 

ަލއިނެއް އެަބ އިލެކްޝަންތައް ާރއްޖޭަގއި ބާއްވާ އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަްއ ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިލެްކޝަންސްގެ ަގއިޑް

އޮވޭ. ަގއިޑްަލއިންތަުކގައި ިމ އޮންނަނީ އެ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭނީ މީގެ ފަހުން ބާއްާވ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކުަގއި 

ޤާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙުތައް ގެނެސްަފއި ެއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ. އެހެން އޮއްވާ މަޖިލީހުން މި ފާސްކުަރނީ ޤާނޫނެއް. 

ޓުގެ ަގއިޑްލައިނަށް މީގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރާކަށްނުޖެހޭނޭ. މި އެއް ގޮުތަގއި ސުޕްރީމް ކޯޤާނޫނުގައި އެ އިޞްލާުޙގެ ބަ 

ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ  ންނޭ. އެ ހާލަތުގައިމަތީ ޖެހޭނީ ޤާނޫނުގައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެފޮލޯކުރަން

ގެން ފުށުއަރާ. އެ ހާލަތުގައި ކިހިނެއްތޯ މުނާ ގަިއޑްލައިާނއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަށް ހަމަ ކަނޑަެއޅި

 ޢަމަލުކުރައްވާނީ؟

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކޮމިޝަުނގައި ވެސް އޮންނާނެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދޭނެ ފަރާތްތައް އިނގޭޯތ.  ތި ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ިއ ލޯ ފާމްސްތަކާ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔަީކ އެހެންކަމަށްވަންޏާ ހުންނާނެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ފާމްސްތަކާ

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނު އިންޓަރޕްރިޓުކުރާނެ ބައެއް ނޫން. އެކަމަކު އެހެްނވަންޏާ އެއީ  ކޮބައިތޯ އެކަުމގައި. އަުޅގަ

ނޑު ޑްވިޗް ދެއްތޯ. ންއަ ސޭ މެން މި ފެތެނީ. ވީ އާ ބިކަމިންސުޕްރީމް ކޯޓާއި މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން  ވޭއައުެޓއް ހޯދަން. ހޯދައިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނުޑމެން ވެސް ނުޖެހޭނެ  ވަންޏާއެހެންކަމަށް

ނޑުމެން ހޯދޭނެއަިއއްސަ އޮތް ޒިން . ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ހުންނާނެ ގޮތްގޮތް ހާމާ އަާދކުރުމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑައެުޅްއވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީތި ބޭފުޅު ؛އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސުޕްރީމް އެންމެ ފަހުބަސް  ައސާސީަގއިޤާނޫނު ން ކަ

ދެންނެީވ  އްާޔ ތި ބޭފުޅުން ެވސް ީކއްވެތޯ ެއވަރުެގ ޤާނޫނެއް ާފސްކުރަްއވަންވީ. މިތަންކަން ވެސް. އެހެންެވއްޖެ ބުނާ

ނނދެްއގަިއ، ެއފަދަ ހާލަތެއް އައިއެހެން އައި ހި ޑުމެންގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ކަުމގައި ިވޔަސް އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަަމކާއި ހުރިހާ އޮޕްޝަންތަަކާކއި ޗެހި ގޮތަކާ ެއއް ދެވޭނެ ޓަކައި އަުޅގަ

 ދާނެ މަގެއް ައޅުަގނޑުެމން ހޯދާނަން އިނގޭތޯ. ކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވައަޅު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ެދންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ އަސްުލ  މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ދެންމެގައި ކުެރްއވިގެންދިަޔ؛ މުނާ. ައދި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ނޑައަަޅއިމަ  ރައްޔިތުްނގެ ،ޝަރީޢަތުން  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދި ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވެްސ ބަޔާންކުރަނީ ދެްއވީ އަޖިލީހުންނޭ ކަ

އްގެ ގޮުތގައި ެއކަން ބަސް ބުނާ ފަރާތެފަހު ބަސް ބުނާ ފަރާތޭ އިނގޭތޯ. އެންމެސުޕްރީމް ކޯޓޭ. އެއީ އެންެމ ފަހު

ނަޑއަުޅއްަވއި ޔަސް އަދި ެއނޫން ކޮމިޝަނެއް ކަމުަގިއ ދެްއވާފައި އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ވި ކަ

ވީނަމަވެްސ، މިނިވަން ކޮންމެ މުއައްސަާސއެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން ވެިރންގެ ގޮުތގައި އެބަ ތިއްަބާވ 

އަދި ުދވަހަކު  ެދއްތޯ. މަޖިލީހުގައި ވެސް އެބަ ިތއްބެވި ތަނަކަށް، ރަްއޔިތުްނގެ ދެއްތޯ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން ައދި މިވީހާ

ނޑައަުޅްއވާފަެއއްނުވޭ އަްނހެން މެންބަރަކަށް ވީތީވެ އަިދ އެ ޙައްޤު ނިގުޅަިއގަނެވޭނެ  ވެސް، އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަކުްނ ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ޙައްޤު އަންހެން ބޭކަނބަ އ.ދ އިންނެއް ނޫްނ.  ލުންނަށް ގެނެސްދެއްވާަފއި ޮއތީކަމަކަށް. އަުޅގަ

ތަޢާލާ ގެެނސްދެއްވާަފއި އޮތް މަތިވެިރ هللا ރިްނގެ ޙައްޤުަތއް ގެނެސްެދއްވާަފއި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އަންހެންވެ

ނޑުމެންގެ އަންހެންެވރިންނަށް ވެސް އަދި ފިރިހެންވެރިންނަށް ވެސް. އިންސާނީ  ނިޢުމަތެއް. އަދި ޙައްޤެއް އެީއ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް އެއްެޗއް. އަދި  މީހުން  އ.ދ އޭ ބުނުމަކުންނެއް އެއީ އަދި އެޙައްޤަކީ ެއގޮތަށް އަިއއްސަ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެގނެސްދެއްވި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހަތް ތަޢާލާ هللا ގެނެސްދިން އެްއޗެއް ނޫން.  ނޑު މަތިން އަޅުގަ އު

ނޑު ދަންނަވާނީ އެ ަޙްއޤު މަތީގައި ދެމިހުރެމެ އަދި ، ޙައްޤެއް އެީއ. ޯއކޭ. މި ަޙްއޤު މިގޮތަށް އޮންަނއިރުަގއި ައޅުގަ

ނަޑއަުޅއްަވއި ކުރަމުންގެންަދވާ ހާލަތެއްަގއި ހުރެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިސައްކަތްމަ  ގޮތަކަށް އަމުރެއް  ަވކި ގޮތަކަށް ކަ

މިސާލަކަށް ވަކި  ބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަުތން އެއަށް؛އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝން މެން ،ނެރުއްަވއިފި ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ

މޭ. ވަިކ ޤާނޫނީ ލޯފާމަކުން މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. ޕާޓީއަކުން ބުނަނީ ތި ޤަބޫެލއް ނުކުރަ

ކުރާށޭ އިލެކްޝަންްސ މަލުއޮތީ މިވެނި ގޮަތކަށް ޢަ އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީމް ޯކޓުން ޙުކުމެއް ނެުރއްވާަފއި މި

ނުގެ މެންބަރެްއެގ ެވއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝައޮތީ. އެހެން މުރުކުރަްއވާަފއި މިކޮމިޝަނަށް އަ

 މަލުކުރަްއވާނީ؟ސިއްޔަތުން ކިހިނެއްތޯ ޢަހައި

 



  

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ޢަދުލްއިންޞާފު ޢާއާ ނޑު ެވސް އިޙްތިރާމުކުރަން އިނގޭތޯ.  ަތން ކަމަށް އިމުކުރާ މައިދެ! އަުޅގަ ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް؛ށް ޭއަގއި އެ ހުރި ގަިއޑްލައިކޮއިޙްތިރާމު ނޑުމެން އެަބ  ންތަަކކީ އަުޅގަ ފުރަތަމަ ކަމެއް ނެޭރއިރުަގއި އަުޅގަ

ޕްރެްކޓިކަލީ ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއްޯތ ވެސް އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް  ޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ރިއަލިސްިޓކު،ޖެހޭ އެއީ އަޅުަގނ

އޭަގއި އެބަ ހުިރ  ،ކަުމގަިއ ވިޔަސްބަލައިލި ޕޮއިންުޓގެ ގަިއޑްލައިނަށް 16އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ނެރެފައި މި 

ނޑަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ވެްސ. މިސާލަކަްށ ތައްަތއް ވެްސ އިނގޭތޯ. ރަނގަޅު ރަނގަޅު ކަން ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ. ވަނަ ޮޕއިންޓު 5އަކީ އޭަގއި އޮންަނ  އަޅުަގނޑު އެންމެ ރަނގަުޅކުުރމަށް ފާހަގަކުރާ އެންމެ މުހިްއމު ނުކުތާ

ނަވަނީ މިހާރު އޮތް ދަން ގޮތަށް އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑު މި ގެ އޮންނަނީ ދެން ތި ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް މިސާލެއް  އޭަގއި މި

ނޑިޑޭޓުވަންޏާ އޭ އެކްިޒސްޓިން ެއްއޗަކަށް. އެހެންކަމަށް ުނވަތަ ެކނޑިޭޑޓުްނެގ  ގައި ިމއޮންނަނީ އެ ނެރޭ ލިސްުޓގަިއ ކެ

ނޑު ެއ ެރވިފަިއ، އިނގިީލގެ ނިޝާން ޖެހިފައި އޮންނަންވާނެކަން. ދެން އަމި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އޭގައި ސޮއިކު ޅުގަ

ނޑަކަށް އެްއވެސް ގޮތަކަށް ެކނޑިޭޑޓާ މުޅި އިެލކްޝަންސް ޕޮއިންޓް އެނަލަިއޒް ސަބޮޑާޖު ނޫނީ ކޮށްިލއިރުަގއި އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓަކަށް އިނފަދަ ހާލަތަ ކޮށްެލވޭނެބޮއިކޮޓު ނޑުމެން ގޭތޯ. އެހެްނކަމަށްަކށޭ އެ ޕޮއިންޓުން އެ ެދވެނީ ކެ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އޮތް އިލެކްޝަނެްއގެ ވާހަަކ. ޤައުމެއްގެ ބޮޑު އިެލކްަޝނެއްގެ ވާހަކަ މި މި ދައްކަނީ.  ދައްކަނީ އަޅުގަ

ެރވޭނެ ކަމެއްޯތ؟ މިސާލަކަށް ނުކޮށްފިއްާޔ އްޔާ އެީއ ކުދަ ާބރެއް ެއ މީހުންނަށް ދެވިއްޖެ ވަންޏާ އެފައެހެންކަމަށް

ކުާރނެ އެހެން ޕޮއިންޓެއް. އެހެން އޭަގއި ނެތް އިތުރު އެއަށް ކޭޓަރމާނައަކީ ހިނެއްތޯ ދެން؛ ދެއަރ އިިޒންޓު އެނީ؛ ކި

ނޑު ޤަބޫލު ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން  ކުރަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެފަދަ އެއްެޗްއ ކިހިނެއްތޯއޭ. އަުޅގަ

ކުރާ މުއަްއސަސާއަކަށް ކުރެވޭނެ ކަހަަލ  ައކަށް، ެއކަންނެރުއްާވއިރުަގއި އެ ބާރު ލިބިފައި އޮތް މުއައްަސސާ

އެބަ ހުރި  ؛ރަނގަޅު ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއިނަންވާނީ އިނގޭތޯ. އޭގެތެޭރގައި ގޮތަކަށްކަން އެކަން ނެރެިވެގން އަން

 ؛މެއް ވެސްދެން ކުރާނެ ކަ ކުރެވުނު ކަމަކީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާރަނގަޅު ކަންތައްތަްއ. މީ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ

ކޮމިޝަން ހުއްުޓވޭނެ  ޕްޝަންްސތައް، އެ ޙައްލުަތއް ވެސް ޭއގެ ކުއެސްޝަނަބަްލ؛ ސުވާުލކުރެވި،އޭގެތެެރއިން އެ އޮ

ކަހަލަ، ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއަކތް ހުއްޓި އަދި ބޮޑު އިންތިާޚބެއް ހުއްޓުވޭނެ ކަހަލަ ހާލަތަކަށް އާދެޭވވަުރގެ ެއއްޗެހި 

ެއފަދަ އެްއޗެއް ނެުރއްާވއިުރ  .ދަންނަވަނީ އެކު މި ޓުން ވެސް ވަރަށް އިޙްތިާރމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުޕްރީމް ކޯ 

ައޅުަގނޑަށް ފެނުުނ ވަރަށް މުހިއްމު ޮޕއިންޓެްއ  ވެސް ވަރަށް ވިސްަނވާފައޭ. އެކަމަކު ބޭފުުޅން  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެ

 އެއީ އިނގޭތޯ.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މްއިބްރާހީ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ



  

ނޑަައޅުްއާވފައަދި ެއއް ުސވާލު އިނގޭތޯ. ދެން ަގއިޑްަލއިންތަކެްއ  ގަިއޑްލައިްނގަިއ ހުިރ އެ . ދެއްތޯ ެއ އޮީތ ކަ

ނޑިޑޭަޓކަްށ ދެއްވާފައި އޮންނަ ބާރެއްކަމުގެ މައްަޗށް ބަލާއިރުގައި އުނިކަމެްއގެ ވާހަކަ ތި ވިދާުޅވީ. ދެން އެ އުނި ެގ ކެ

 ޮގތުގައި ދެްއވާފައި އޮންނައިުރަގއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިލެކްޝަން ނުބޭްއވޭނެތީ. އެ ބާރު އެގޮތުަގއި މިއޮ

ކުިރއަށް ނުގެްނދެވޭނެ ކަމަށްތޯ އޮންނަނީ؟ ނުކުަރއްަވއިފި ކަުމގަިއ ވަނީ ނަމަ ކަމަށް ޮއވޭތޯ؟ ނޫނީ އޭނަ ސޮއި

ނޑައަުޅއްވާަފއި ނުވަ ޭއގެ ޒާުތަގއި މިހާރު ޝަރުތުތަކެއްއެއީ ކިހިނެއްތޯ؟  ނޑަައޅުްއވާފަކަ އި ެއ ތަ ަގއިޑްަލއިނެއް ކަ

ނޑިޑޭޓާ ދޭތެ ،މަލުނުކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަގަިއޑްލައިނާ ެއއްގޮތަށް ޢަ ޤާނޫނުން  ރޭަގއި ފިަޔވަޅުެއޅުމުގެ ޖާގަކެ

 ޔާ އޮންނަނީ. އް ށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ެވއްޖެފުރުޞަތު ނުދޭތޯ؟ ހަމަ ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑަ

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޮޕއިންޓެްއެގ  މަށް ވަނީ ވިްއޔާ. އެއީ އޮތް ވީކުލައިފި ކަދެންނެވީ އެީއ ެއއް ނަޒަިރއްޔާެތއް އިނގޭތޯ އޭަގއި ބަަލއިމި

ނޑު އްާޔ ްނ އޮންނަނީ. އެހެންވެއްޖެޚާބު ބޭއްވެއެކަން ކުރެިވގެން އިންތި ދެކެނީ. އެކަމަކު އެކަން ނުކޮށް؛ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުއޭގެ އަސްލު މަޤް ފުށް ފެންނަ، ވީހާވެސް މިނިވަން،  ކުރާ ގޮތުަގއި ިމ ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކީ ދެޞަދަކީ އަުޅގަ

 ގެނެއްސަ މި  ށް ހެދުމަށް ޓަކައި މިކަންކަންއެކު ޭބްއވޭ ިއންތިޚާބަކަ އެްއވެސް އޮުޅވާލުމެއް ނެތި އިންސާފުކަމާ

ވަންޏާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އެބަ ަދއްަކއިދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މީ ރަނގަޅު، . އެހެންކަމަށްއޮންނަނީ

ނޑަްށ ޤަބޫލުއެގޮތަށް ކަްނކުރުއެހެންވީމާ، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއްކަްނ.   އެ އޮތީ  ކުރެވެނީމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ސުވާެލއްވަގުތު  މި ނޑު ހިތަށްކުރުމުެގ ކުރިން އިހަށް އިމްތިޔާޒަށް ފުރުޞަތު.  އަުޅގަ އަރަީނ މުާނ، އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.  ކަހަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާޚާއްޞަކޮށް ބައެއް  ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގައި 

މުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަ ހުރި ކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޢާއްކުފްރޭން ،ރީތިކޮށް

ތަނެްއ އިލެްކޝަންސް ކޮިމޝަނަކީ ެވސް. ޤައުީމ ފެންަވރުގަިއ ބޮޑެތި އިންތިޚާބުތައް  އެހެންނޫންތޯ. އޭގެތެެރއިން ެއއް

އަދި ާޢއްމު ރައްޔިތުްނގެ  ބޮޑުވުންަތއް ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގަާޔއި ިސޔާސީ ބޭބޭފުޅުްނގެބާއްާވއިރުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ކަން

މެދުގައި ވެސް އެބަ ހުރި. ޭއގެތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ހައިޖާނެއްގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދެކޭ ކަމެއް މީ 

ކޮށް އޮންަނ ދަފްތަރު އެހާ ޓްރާންސްޕޭރެންޓު އެތާ މިހުންނަ ދަފްތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ދެއްތޯ. ާޢއްމުންނަށް ވެސް އެ

ނގޭ. އެހެންވީމާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކަށް ވަަޑއިގަންަނާވއިރުަގއި ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ކަމެއް ނޭ

 އޮތްތޯ ިވސްނަވާފައި؟ ޭއގެ ޙައްަލކާ ދޭތެރޭގައި އެބަ، ރަކަށް ިވސްނުންފުޅު ގެންުގޅުްއވައި އެްއވެސް ވަ



  

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދެންނެވީ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ސިާޔސީ ޕާީޓގެ ބަަލދުވެރިޔާ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  މި ؛އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ  ން ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ެއބަ އޮތްކުރަައއުމުގެ ކުިރން ވިސްނީ ރަނގަޅު  އަޅުަގނޑު ހަމަ

މެން ހުރި ަގވާިއދުތަކާއި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިްނ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. ެއ ޕާޓީތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ އަޅުަގނޑު އެކު

ތަކަށް ވެސް ކަންކަން ފެސިލިޓޭޓުކޮށްދޭ އިނގޭތޯ، މީހުންނަށް ވެސް ސިޔާީސ ޕާޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ އެ

ނޑުމެްނެގ ސައިޑުން ެވސްސަޕޯޓު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ،  ކަްނކަމެްއ އެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަމަކާއި  ކޮށްދޭ އަުޅގަ

ކޮށް އިނގޭތޯ ޓިންމިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ވަރަްށ ކޮންފްލިކް ްއ ޕްލެޓްފޯމަކަށް ގެނެސް؛ކުރުން. އެ އިޮލގު ކްރިއޭޓު ޑަ

ނޑުމެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންއަޅު އެކި ޕާޓީތަުކގެ ގުޅެނީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ  ނޑުމެން ެވްސ  ގަ އެަބ ޖެހޭ އަޅުގަ

 އެ  މީހުންނަށް މަރުޙަބާކިޔައި މީހުންނަށް އެނެމީއެއް ނޫން. އެ އެ ުތގަިއ،މީހުންނަށް ވެލްކަމްކުރާ ބައެްއގެ ގޮ އެ

އެީކގަިއ ކަންކަްނ  އެީކ، ކޯަޕރޭޝަނާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުުރމަށް ކޮލަބްރޭޝަނާޭޓޓުކޮށްދީ ފެސިލި މީހުންގެ ކަންކަމަށް

ންބަރުން ތެރޭަގއި މެ ގެސް ކޮިމޝަންގެންދެވޭނެ ޕްލެޓްފޯެމއް، މާޙައުެލއް އެބަ އުަފއްަދންޖެހޭ އިލެކްޝަން ކުރިއަށް

ދާޅުާވ ދަފްތަރަކީ ގޮތެއް ނުހަދާ އިނޭގތޯ. ތި ވި ކަންކަން. ވަކި ޕާީޓއަަކށް ވަކި ދެޭކގޮާތއި އެޚާއްޞަކޮށް އިނގޭތޯ. 

ލީކޮށް މިހާރު މި . ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ޓާމްހިއްސާުކރެވޭ ވެސް ވަކި ޓާމްލީކޮށް، އޯަޕންކޮށް އެންމެންނާ

ވަާރއި އޮތް ހާލަތަކީ ކޮަބއިކަން.  ވަާރއި އިތުުރވާ ކަމާއި މަިއނަސްވާ ތަރުގައި މިވެނި ޕާޓީެއްއެގ މިހާ ރައްޔިތުންދަފް

ގޭތޯ. އަދި މިދެންނެވި ގޮތަށް ވެސް އިނ ޕީރިައޑްލީކޮށް ެނރެވޭ ެއއްެޗއް ގޮތުަގއި އެބަ އޮންނަންޖެހޭ އޭތި ،އެ ޓަރމް

އޮްތ  އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިކަން ނުކޮެށްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިރޭޓިވްކޮށް މަަސއްކަތްކުެރވެން ކޮލަބޮ

ނޑުމެން ދެ އަމާންކަމާ ތް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާާފއިއޮ ހާމަނީ އިނގޭތޯ. ޤައުުމގައި މި  ބައި  އެުކގައި ގެންެދވޭނީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުމީހުން އެއްކޮށް މަސައްކަްތކުރެ   އިނގޭތޯ. ކުރަނީވިގެން ކަމަށް އަުޅގަ

 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަަރނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އުޅޭ ަތނެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެހެންނޫންތޯ. ރައްޔިތުްނގެ ދެން އަޅުަގނޑު މި ހިތަށް 

ނޑު ތަުކގެއަިދ އެހެން މުއައްސަސާ ދެން ވަަރށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް؛މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  މެން ެތރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

އުޅޭނެ. ންއުޅޭނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ދާންގެ ނުފޫޒު ަވރަށް ބޮޑަށް ދާންސިޔާސީ މީހު

ގައި ވީމަ ނޑުމެންގެ ިސާޔސީ ކޯޅުންތަކާއި ޑިޮމކްރަސީެގ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖުބައެއް މީހުން ބުނެފާނެ ދެން އަދި އަޅުގަ 

ލަ އުނި ކަންތައްތައް. ދެން މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިކަހަ މަށް މި މުއައްސަސާތަުކަގއި ހުރީކަ

 ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގައި އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަން ރަނގަޅުުކރުމަށް އެއްެވސް ކަހަލަ ތަޞައްވުެރއް ގެްނގުުޅއްވަންޯތއޭ؟



  

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ މި ދެން  ްސވަރުަގިއ އެ ފެނުނު ކަންތަކާކުރި ުދވަތަުނގައި މަސައްކަތް ދެންނެވި ގޮތަށް އެ އާދެ! އަުޅގަ

އިނގޭތޯ.  ތައްރޭ އެތާނގެ ުމވަްއޒަފުންނާ އޮްނނަ ކޮންފްލިކްޓުމީޑިއާަގއި ވެސް ވަރަށް ދޭެތރެދޭތެރެއިން ޚަބަރު ފެތު

ނުޑ ޤަބޫލު ުނގަިއ ތިބި ހިއުމަން ތަ ކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ތަނެްއގަިއ ވެސް އެންމެ ބޮޑު އެސެަޓީކ އެދެން އަުޅގަ

 ްއޔާ އެ ަތނެއްގެ. އެހެންެވއްޖެ ައކީ އެ  ރިސޯސް ކަމަށް އިނގޭތޯ. ެއތާ ތިބި ހިއުމަން ެއއީ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯސް 

އެކުަގއި މަސަްއކަތްކުރެޭވ ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ. ެއީއ  މީހުންނާ އެ ،އެބަ ޖެހޭ އެ އޮތް ގެޕް ކުޑަކޮށް  މީހުންނާ

 ކަމަށް. ގެޕް ވަރަށް ބޮޑުއެ ކަންތައްތައްކުން ވެސް ތަޖުރިބާކުރެވުނީ  އަދި މި ިއރު ވެސްކުރި އަޅުަގނޑަށް މަސަްއކަތް

ތިއްބެވީ.  ވަރަށް ޮކމިޓެޑް ސްޓާފުން .ކޮމިެޑްޓ ބައެއް އިނގޭތޯ އި؛ތަނުގަ  ކުެރވިގެން އެއެހެންވީމާ، އެ ގެޕް ުކޑަ

އެ  ،ގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއެގން އެކަން ތަރައްޤީކޮށްޗުނިޓީެއއް، ުފރުޞަތެއްއެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑުެމންގެ އޮތް އޮޕޮ 

 ރިސޯސް ހިއުމަން .އެކަްނކަން ކުރުން. ެއީއ ފުރަތަމަ ތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި އެ ފުްއދައިމީހުންގެ ވެސް ހުރި ބޭނުން

އްކަްތ ހެދި ދެއްތޯ ތަން ހިނގާނީ. އެ މަސަ އެ މީހުންނާ؛ އެ މީހުންނަކީ ވެސް ެއއީ ،ޓް ބަލަިއގަނެއެ އެސެ، ބައި

 ޑައުންމެންަބރުން ތިއްބަކަްސ ނުކުރެވޭެނ އިނގޭތޯ މަަސއްކަެތއް. ހުރިާހ މަސައްކަްތ ކުރާނީ  5 އިކުރެވޭނީ. އެތާނގަ 

ސް އަދި އެންެމ ަބއި ުކރިއަށް ގެންގޮ  ތިބޭ އޭޒް ނޯމަލް ސްޓާފުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެ މީހުންގެ ވެސް އެ އިލެވަލްގަ 

ންނަ ގަިއ އޮއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ އެ ިލސްޓު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ިއނގޭތޯ. ދަފްތަރުބޮޑު މުޅި އިލެްކޝަނަކަށް ބަލާ 

އޮތް  އެބަ އި މި ަގއިޑްލައިްނަގއި ރަނަގުޅ ޕޮއިންޓަކީ. ޭއގަ ްސ އެީއ ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުެރވޭ ވެ އިއެ ިލސްޓުގަ  .ލިސްޓު

ނޑު މަސްދަރު ކަމަށްޑީ.އެން.އާރަ ނޑު  ތައް ނެގުން.ބަލައިގެން އެ ޑޭޓާ ކީ މަިއގަ  އިޕޮލިސީ ބައިގަ ައޅުގަ

ކަމެއް.  ކުިރއިރުަގއި އަުޅަގނޑަށް މި ތަޖުރިބާކުރެވިަފިއ ހުރީ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑުސައްކަތްމަ

ނޑުމެންކުދިންގެ މަޢުލޫމާތަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަެތއް. އަ ޖެހޭ ހޯދަން ޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ސްކޫަލކުންއަ  ުޅގަ

އެހެންކަމަްށވަންޏާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އިނގޭތޯ.  ،ތިއްބަވާ އެ ސްކޫލްަގއި ތިއްަބވާ ޓީޗަުރންއިތުރުން އަދި އެތާ 

 ގެ.އަީކ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މެއިން ސޯސް  .އެީއ އެންެމ މައި ސޯސް  .އެ ބަލަހައްާޓ ަބޔަކީ ޑީ.އެން.އާރު މުޅި ޤައުމު

އަކީ ޑީ.އެން.އާރު  ެއއީ މެއިްނ ސޯސް، އެހެންވީމާ އުމުގެ.މީ މުޅި ޤަ ގެ.ންސްކޫލް ކުދި ޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީއަ

ވިޔަސް މަޢުލޫމާތާ  އެއީ އެ ކޮންެމ ގޮތެއް ؛އަތުންނޭ އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ގެ އެ ބޭފުޅުން ވަންޏާކަމަށް 

ނޑުމެން އަމިްއލަ ން.ޒިންމާވާނީ ވެސް ޑީ.އެން.ާއރު ެވއްޖެއްޔާ ެއއީ  ކުންޗަނެރޭ އެއް އަށް ހޯދައިގެން  އަޅުގަ

 މި އެއްޗެހި ހޯދުމަށް  ފާނެ އޭތި. އެކަމަކު ެއ ޓްރަސްޓު؛ ރައްޔިތުންގެ ޓްަރސްޓާކޮށް ެވސްއަޅުަގނޑުމެން މެނިޕިއުލޭޓު 

ދި އަޅުަގނޑަްށ ކުރާނެ ބަެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އަން.އާރަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެޕްރޯޗުޓަކައި، ޑީ.އެ

 އްޔާ އެއީ . އެހެންެވއްޖެކުރެްއިވއްޔާންަތއްތައް ވެސް ކުރާނަމޭ އިދާރައްޔާ އަުޅަގނޑު ެއގޮތަށް ކަޖެފުރުޞަތު ލިބިއް



  

 އެހެން ިއ، އެތަނުން ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި އެ އަޕްޑޭޓުކޮށްހެދުން އެއީ.ގުުޅވާފަ ެއކޮޅާއެ ލިންކު  އިކަމަށް ބަލާފަ

ްނ ވެްސ ހޯދަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑީ.އެން.އާރު؛ މާތުއަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެ މަޢުލޫ ވަންޏާ ކަމަށް ނޫން

އިްޒ ޑުޕްލިކޭޝަްނ ން ވެސް ހޯދަނީ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕްލޭނިންގ. ދިސް ޕްލޭނިން އިއެޑިުޔކޭޝަނުން ެވސް ހޯދަނީ. 

 އިނގޭތޯ. ކަމަކަށް ވެްސ މި ޚަރަދުކުރެވެނީ މީ ވަރަށް ޮބޑަްށ އެއް ލަުތގެ ފައިސާ އޮފް ޯވކް. މީނިން؛ ދައު

 އިން ހުރިހާ ބަޔަކު ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ނަގާ ެމިއން ސޯސް އިލާފައެހެންކަމަށްވަންޏާ ޑުޕްލިކޭަޝން ވެސް ދުްއވައި

ނޑުމެން ލިސްޓު  ތަނުން ތަން. އެ ީކ މައިވަންޏާ ޑީ.އެން.އާރަ  ކަމަށް ެނރޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އަުޅގަ

 ކަަމކީ.  އެއީ އެއް .ހޯދާނީއިނގޭތޯ އަކީ  ހުންގެ އަތުން ެއ ސޯސްއެކުަލވާލައި ދެން އެ ބަދަލެއް އަޔަސް އެ މީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިމްތިޔާޒަށް  ދަށާއި ސިނާނަށް ެދން މުޙައްމަ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް އަުރާވނަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ރާގެދާއި އުތުރު މާފަންނު

ނިވަން މުސްތަޤިއްުލ ަކމެއް މި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަރުަޙބާ މުނާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ޤަބޫލުކުރާ

ފަރާތަކުން ދޭ  ކަމަށް. އަދި މި ބާރަކީ ވަކި އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަްނޖެހޭނެ ތަނެއް ކޮމިޝަންސްތަކަކީ މިނިވަންަކމާ

މަޤާމުން ، ބޭފުޅުން ވަކިކޮށް ތި  އިބާރެއް ނޫން. އެއީ ސީދާ ާޤނޫނުއަސާސީން ދޭ ބާރެއް. ައދި މި ޤާނޫނުއަސާސީގަ

ނޑައަޅާަފއިަޢއްޔަންކުެރވޭނެ އުސޫލުަތކާއި ވަކި ްތވާ ގޮުތގެ އެްއގޮ ވަނީ. މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ކުރާ ުއސޫލުތައް ކަ

ކުަރއްވާހާ ހިނދަުކ ންގެ މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަގެ މަތީމަތީން، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ޮގތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަުމގަިއ ، ން. ދެން އެ ަމއްޗަށް އިތުރު ފަރާތަކުންއްވަނީ ޤާނޫުނގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީއެ ކުރަ 

 ޚިލާފަށް ތި  ނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ށް ވަނީކަމަ ބަހެއް ބުނެ އެ ބާރު ިނގުޅަިއގަނެއްޖެ ކޯޓުން  މްވިޔަްސ އަދި ސުޕްރީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. މި ދެންނެވި އަރަިއގަތުން ބޭފުޅުންގެ ބާރުތަކުގެ ތެެރައށް  ،ގޮތަށް ކަމަށް ައޅުގަ

އްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެސާސީަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީޤާނޫނުއަ

 މް ކަމަށް ސުޕްރީ ގޮަތކަށް ެގއްލުވާަލއި ނޫނިްއޔާ ގެއްިލއްޖެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމު ކުއްލި  ިނކޮށް ތިކުަރއްވަމަސައްކަތް

ގެ. ދެން ހަމަ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށްަލއިގެންޯތ ނކަންނޭ ވެސް ަޖވާބެއް ެދއްވި އިުކރީގަ ؛ލާނުކޮށްފިްއޔާކޯޓުން އިޢު

 މު އެ ގެއްލުނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށްމަޤާ އި ވާތީވެފަރާތްކަމުގަބަސް ބުނާ ގެ މައްޗަށް އެއީ ފަހުހުންނަވާނީ ތިމަންނާ

  ގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުަރއްވާަނންތޯ؟ހިތު

 



  

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލިްޑ ޭއގެ ވެ ،ކޮބަިއކަން އެ ތުހުމަތަކީ ވެސް އަޅުަގނަޑށް އެކަމުަގއި،އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ެދންނެވިހެން 

އަޅުަގނޑަށް ެއކަން ޤަބޫލުކުރާނީ. އެކަމަުކ  ،ނަމަ އެގޮތަށް ދެެކިވގެން އަންނަ ،ެއކީ ދެކެވި ޑެންސާސަބަބުތައް ެއވި

ނުޑ މި މަސަްއކަތްކުރަނީ ތި ވިދާޅުވިހެްނ ޤާނޫނުގައި އޮތް  ،ގޮތަށް އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ނަފްަސށް އަުޅގަ

ލައިން މިހިރަ ަކންކަމަށް މަސައްކަތްކޮްށކޮްށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ާޤނޫނު އަދި އެހެނިހެން ެވސް އަދި  ގަިއޑް

ނޑު އިޚް ަވންޏާ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެްއ  ކަމަށް ުހއްާޓ އެހެން އަިއއްސިކޮށްކޮށް އެްއކޮށް ލާޞްެތރިކަމާހުއްޓާ އަުޅގަ

ނުޑެގ ރައިޓް ކޮްށ އަމިއްލަ ސެލްފަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަނި ގެައޅުަގނޑު . ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ އަުޅގަ

 އިންސާފުކޮށް އަންނަ ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ެދކެނީ އިނގޭތޯ. ތަށް އައުން ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ނާއެގޮ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އި އިެރިގއުލާރިޓީ ހުންނަ ެއއްެޗއް. ެއ ުދވެސް އޭގަ ބަކީ އަބަތިޚާއިން ؛ހަމައަށް  ގޮެތއްަގއި ބާތިލަކާ ބުތައް ޢާއްމު އިންތިޚާ

ިއ އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ. އިްނތިޚާބެއް ބާތިލުކުރަންޖެހޭނީ ޓީ ނުހުންނަ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަނެްއގައިރެިގއުލާރި

ވެސް މި ބުތައް. އެހެންނަމަތިޚާ ބަދަލުވާނެ ކަހަލަ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ހުންނަ އިން އިޖާ އެކުެއީކގަތީބެްއގެ ނައިންތިޚާ

ނޑު ިމގޮތް ހަދައިފިއެގޮތް، ލަސްކޮށްފި ،ކޮށްފިއްޖޭަގއި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކެއް ބާތިލުރާ މެންނަށް ތަން އަޅުގަ

 ނަިތއްޖާ ތަކުގެބުކަމަށް އެނިގގެންދިޔައީ ދެން ޮއތް އިންތިޚާ ކުރުމެއްފެނުނު. ދެން އެ ބާތިލުކުރުމަކީ ނުބައި ބާތިލު

ނޑިޑޭްޓ ޯވޓު  ޖާ އަިއއްސަށް ހަަމ ނަތީ. ބާތިލުކުރި ގޮތައިން  ވެސް ހަމަ އިނަގައިފި ކުރީގަ ވަނީ. ޫނނިއްޔާ އެްއ ކެ

ކުިރ އޮބްާޒވް ނގޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެހެންއެ ކަމަށް އެބަލިބުނު ވަރަށް ވޯޓު. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާބު ޞައްޙަ 

ފަންނީ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން  އިނަލްއަްޤވާމީ މިކަމުަގއި ދުނިޭޔގެ ބަ އަދި އްޖޭގެ އެިކެއކި އޮބްާޒވަރުންނާރާ ؛ފަރާތްތަކުން

ބޭފުޅުން ވެސް ވަީނ.  އެ އިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ  ބުތަކެއްވެސް އޮްބޒާްވކުރި. ޞައްޙަ ގޮތެްއގައި ޭބއްވުނު އިންތިޚާ

އެންމެ  ކަމަށް ލިބު ހުއްޓުވާބާތިލު؛ އަދި އިންތިޚާބުަތކުގެ ތެެރއިން ެއއް އިންތިޚާ  ބުތަެކއްއެހެންވީމާ، އެ އިންތިޚާ

ނޑުމެްނ ޚަބަރުތަކުން ައޑުއެހީމުފުލުހެއް ެވގެން އިންތިޚާުބ ހުއްޓުވާިލ   އަިދ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވެސް  .ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތް. އެހެްނވީމާ، މިކަްނ  ކަން ހިނގާފައިވާއީ އެންމެ ފުލުހެކޭ. މި ،މުޅި އޮގަނައިޒޭޝަނަކުން ނޫނޭފުލުހުންގެ  ބުނި،

އެންެމ  ނގަޅަށްތޯ ުނވަތަ ނުރަނަގޅަށްތޯ؟ވަނީ ރަ ކުަރްއވާފައިމި އިންތިޚާބުތައް ބާތިލު ؟ތޯީނ ކިހިނެއްޤަބޫލުކުރައްވަ

. މިކަމަށް ޝައުޤުވެިރވެަވޑަިއގެން މި އިވަނީ ރާއްޖޭގަ  ހިނގާފައި ގޮސް އިންތިޚާބެްއ ހުއްޓުވާލެވިދާނެތޯ؟ ފުލުހަކަށް

ނަޑށް ހީވަނީ ކުރަްއވާފަ ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ޭބފުޅެއް ހެން އިިމކަމުގެ ދިރާސާތައް އަުޅގަ

ކުރުންތަކަީކ ޅަށް ހިނގައިދިަޔ ކަމެއްތޯ ބާތިލުކުރި ބާތިލުއޮންނާނީ. ކަމަނާ ޤަބޫލުފުޅުުކރައްވާ ގޮުތގައި ެއއީ ރަނގަ 



  

ެއގޮތަށް  ؛ބުނުންބުނާ ކަމަްށ އެ ހުްއޓުވާލި އްބެވެގެްނ އިންތިޚާ ނޫނިްއާޔ އެންމެ ފުލުހަކު ؟ރަނގަޅު ކަެމއްތޯ

  އެއީ ރަނަގޅަށް ހިނގި ކަމެްއތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ؟، ނަމަ ވަނީ ކަމަށްަވއިފި ހުއްޓު

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހަމަ ސީދާ ަދންނަވަން ،ރަނގަޅު ކުަރއްާވއިުރގަިއ  ދަތި އިނގޭތޯ. ެދން އެކަމެއް  ނުރަނގަޅު އެހެން އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ބެލުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އި. ބެލުންތަކެއް ބައްލަވާފައިނޭގތޯ ބައްލަވާނެ ބެލުންތަކެއް

ކަމަކު އެންމެ އަދި ހެކިތަެކއް ެވސް އަންާނނެ އިނގޭތޯ. ހެކިަތކެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ކަްނކަްނ ކުރަްއވާނީ. އެ 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ފަުރދެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެވސް އީ އެއާ ބޭފުޅަކަށް އިންތިޚާބެއް ހުއްުޓވޭ؛ ދެން އެ މެދު ދެން އަޅުގަ

ކަމެއް ނިންމާއިުރަގިއ ވެދާނެތޯ އެހެން. އެަކމަކު  އެކަން .އުފެދޭ އެީއ ޕޮސިބަލް ކަެމއްތޯޑަްށ ހަމަ ސުވާލު އަޅުަގނ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ބައްލަވާފަ  އިއޭގަ  ކަމަށް އެ ކަންކަން އެ ނިންމަވާނީ. އި ހުރިހާ ކޮޅަކަށް ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ްއ ޙުކުމެ އިއަށް ބިާނކޮށް މަޖިލީހެއްގަ  ެއ ހެއްާކއި ގަރީނާ ، ޔާަޒކީ ަހމަ ލޯޔަރެއް. އެހެންވީމާއިމްތި .ހެކި ދެއްތޯ

ނަޑއެިޅގެންދާނީ. އެހެންވީމާ ނުޑ ދަންނަވާނީ އޭގެ ބުަރވެއޭ ެއ ކަންކަން ނިމިގެންދާނީ.، ކަ   އެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ެއ  .އިވަނަ މާއްާދގަ 177އާދެ! އިެލކްޝަންސް ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުން ވަިކވާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ އޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 ފްލޯ  ކަމަށް ފެނިގެން އަދި މަޖިލީހުގެ މަލު އެީއ ނުރަނގަޅު ކަމެއްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ެއ މެންބަރަކު ކުރެްއވި ޢަ

ގޮތް. މީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ލޮލުން ދަންނަ  ވަިކވާ ންގޮތަކުން މެންބަރު ދެވޭން ޯވޓުއަށް ފޮނުވަިއގެ

ހުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ، މި ޤާނޫނީ ހަމަ މިހެން އޮއްވާ މިކަން މުގުރާލައި ،މެންބަރުން ވަކިވާނެ ގޮތަކީ. މި އުސޫލު

ށް ވަޑައިގެްނ އަ މިސާލަކަށް މުނާ ހޮވިވަޑަިއގެއްިފއްާޔ މި ކޮމިޓީ ން؛ޓީއަކަށް އިެލކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ މެންބަރުކޮމި

 އަށް ދަޢުާވއުފުލައި، އަށް ޗިޓު ފޮނުަވިއގެން އަމިއްލަ މް ކޯޓުްނ އަމިްއލަދެއްވާ މަޢުލޫމާތުތަކެްއގެ ަމްއޗަށް ސުޕްރީ

ންތޯ؟ ެއީއ ަހމަ ޤަބޫލުކުރައްވަ މި؛ އަށް އިނގޭތޯ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެްއވުން ައމިއްލަ ،ލައި  އަށް ޖަލަށް އަމިއްލަ

  އިގަތުމެްއ ކަމުގައި ދެެކަވޑައިުނގަންނަަވމުތޯ؟މިނިވަންކަމަށް އަރަ  ،އްލުކަމަށް ތިބޭފުޅުންގެ މުސްތަޤި

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގަިއ މެންބަރަކު ވަނަ މާއްދާ  14 ؛ކޮމިޝަްނގެ ޤާޫނނުގައި އޮތީ މެންބަރަކުގޮތަށް އިެލކްޝަންސް  ހަމަ ތި ވިދާޅުވި

އަްށ  ކޮމިޓީ ކަމަށް ަވކިުކރެވޭނީ އިނގޭތޯ ޚިލާފުވީމަ ވަނަ މާއްދާގެ ސުޫލކީ މިންަގނޑާ 17ކުެރވޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ ވަކި

ފުގެ ޢަދުލުއިންޞާ؛ ންެގ އެންމެއޮއްވާ ައޅުަގނޑުމެ ހުށަހަޅައިގެން. ދެން ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން އެކަން ެއހެން



  

އޮތީ ނިންމަވާފަ. އެހެްނ  ވާތީ އެގޮތަްށ އެ ކަމަށް ތަން ބަސް ުބނާއީ ފަހުނިންމެވުން އެއެންމެ މަތީ ގެއިްނ ެއގޮތަށް 

ނޑުގެ ބިލީފައޮތީ.  އެ އިނުކުރުން ެއގޮތަށް އެކަން ނިމިފަ ،ަޤބޫލުކުރުންބަިއ؛  އެ ދެ ިއ،ދެން އޭގަ ީކ ެއކަމަކު އަުޅގަ

ކުރެިވގެންނޭ އެކަން ެއގޮތަްށ ދާންޖެހޭނީ. އެކަމަކު މި ިއ އޮްއވާ ެއއަށްވެސް ރެސްެޕްކޓުނެއްގައި އެހެން ލިޔެވިފަޤާނޫ

ނޑައެުޅއްީވ. އަދި އެކަން  ވާތީ އެގޮތަށް  ކަމަށް ތަން ދެންނެވިހެން ފަހުބަސް ބުނާ ވެސް އަދިެވސް  ނިިމެގންދިޔަ ގޮތްކަ

  އެހެންވީމަ. ވެސް ުނވެދެއްތޯ އެ އޮތީ މިކޮޅުންރިޒޯލްވް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު  މުޙައްމަދު އަރުވާނަން މުޙައްމަދަށް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ށް.އިސްމާޢީލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑުމެްނގެ ބެހޭ ގެ ކޮލިފިޭކޝަނާރިއްާޔ. ކަމަނާޝުކު ނުޖެހޭ. ހުރިހާ މާ ބޮޑު ސުވާލުތަކެއް ކުރާކަށް ގޮތުން ދެން އަޅުގަ

އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް އެޑިުޔކޭޝަްނަގއި ދެން ވަރަށް އިސް ަވީޒފާއެއް އަދާކުރަްއވަމުން ތި  އިއެްއޗެއް ީމގަ

ނޑުމެންއެހެން ގެއްަދވަނީ އޮްތ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ އި ނަށް ފާހަގަކުރެވިފަނޫންތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކެއް މިހިީރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮުޑ ކަންބޮޑުވުންތަ  ،ވެސް ހިސާބަށް ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުަތކުން ެވސް މި

ނޑުމެން ރައްޔިުތން އެކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ދެ  އެޑިުޔކޭޝަނާއި ިޞއްޙީ ކަންތަްއ ނިޒާމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް މިއަދާޙަޤީޤަތުގައި މީ އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަ އެިޑޔުކޭޝަން  ވެސް އިހަމައަށް އަިއިއރުގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވޭތުވެިދޔަ މަޑުން ަބެއއްތެރޭގައި ދެން މަޑު  ؛ކަހަލަ ކަންަތއްތައް އިމްޕްރޫވްވަމުން އެބަ އާދޭ. ދެން ކަަމނާގެ އަުޅގަ

ނޑު  އިަބއެއް ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލާފަވާހަކަފުުޅގައި ފާހަގަކުރި  ދަްއކަނީ. ކިހާވަރެްއެގ މި ވާހަކައަުޅގަ

 މި  އިކިާހވަެރއްގެ ަރއްޔިތުން ޤަބޫުލކުރާ ފެންވަރަކަށް މި ވަޒީފާ މި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފަ ،ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް

ނޑުގެ ސުވާލަކީ. އަށް މަސައްަކތް ކަމަނާ ،ނަމަ އޮތް މެންބަރުގެ ަވޒީފާ ލިބިއްޖެ  ކުރެވިދާނެތޯ އަުޅގަ

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ިއ މަސައްކަްތކުރަން ފެށީ ައޅުަގނޑު މިނިސްޓްީރގަ .އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ މިސާެލއް އިނގޭތޯ ތި ވިދާުޅވި އެްއޗަށް

 ދުވަުހގެ އަހަރު 5އެހެންވީމަ ؛ ރުވަނަ އަހަ 2012ވަނަ އަހަރު މަަސއްކަތްކޮްށގެން  2007ވަނަ އަހަރު.  2007

ނޑު މަަސްއކަތް ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ އެއީ ގެ ހެަޑކަށްތަނު ކުރިތެރޭގައި އަުޅގަ ައޅުަގނުޑގެ ހުރި  ވުން އަުޅގަ

 މަފޮލޯކުރެވިގެން ައއި ކަމާއި ތެދުވެިރަކމާއި ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮާތިއ ރެގިއުލޭޝަންތަާކއި ޕްރޮސީޖަރތަކާލާޞްތެރިއިޚް



  

ނޑުެގ؛ ދެްނ ަގނުޑގެ ެއީޗވްމަންޓް އެ ހިސާބަށް އެ އައީ އަކަމަށް އަޅު ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގަ  ؛ކޮށްޓްރާންސް ޕޭރެންޓު އެތައް ސަރުކާެރްއގައި ، ސް ވެ  އިއަުޅގަ

ޕޮލިޓިކަްލ  ތިއްބަވާ  ހަމަ އި އިުރގަކުރި މަަސއްކަތްމާ، އެހެްނވީ އުޅުނުއިރު. މަސައްކަތްކުެރވުނު އިނގޭތޯ އެތަނުަގއި

ނުޑގެ ައމިއްލަ އިބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތު ައޅުަގނޑުމެން ތަންފީޛުކުރަނީ އިނގޭތޯ. ޭއގަ އަޅުަގނުޑެގ  ،ކަމެއް އަުޅގަ

ނޫނީ  ގޯސްކޮށް ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ރައްޔިތުންނަށް ؛ކަެމއް މިކަން މީީކ ގޯސްކޮށް ހިނގާނެ ؛އަމިއްލަ ކަމެއް 

ނޑު އެގޮތަށް ދަންަނވާފަ ރާ މަސަްއކަތުގެ ަމއިަގނޑު މަޤްޞަދާ އަޅުަގނޑުމެން ކު ްސ ވެ އިޚިލާފުވަންޏާ އަުޅގަ

އެ ހައިިސއްޔަތުން  ،ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ކަންތަެކއް ނުކުރާނަމޭ. އެގޮތުން ށް ވެސް. ތިހުންނާނެ. އީވަން މި ނިސްޓަރަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ އެ ހިސާބަްށ މަ ކުރީ މަސަްއކަތް އިއެކީގަ  ތެދިވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިަކމާ

ނޑުގެތަނުގަ  ކުިރއަށް އޮތް، އަޅުަގނޑަށް އާދެވުނީ. އެހެްނވީމާ އެ  ،ލާޞްތެރިކަން ތެުދވެިރކަން، އިޚް ިއ ވެސް އަުޅގަ

އިސިއްޔަަތކުން. އެ ހުންނަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ަވޒީފާގެ ިޒންމާ ވަރަށް ބޮޑު އެ ހުންނަ ހަ ،ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ

ނޑު މަސައްކަްތކޮށްފަ އިއެީކގަމެ ތެދުވެރިކަާމއި އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެން ާފއެްއގެ މިންވަރުން. ެއކަަމކުވަޒީ ރީ. ހުއި އަުޅގަ

ނޑަށް މި ވަީޒފާ ލިބުނަސް ެއގޮތުގަ ، އެހެންވީމާ ނޑު ޤަބޫުލކުރަން އަުޅގަ ނުޑ އިއަުޅގަ ކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

 އެ ޔަޤީންަކން އަޅުަގނޑު އަުރވަން.  ،ންނާނީ. އެކަންހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާފަ 

 ށް ފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން. އިނަޙުސަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާއިާރގެ މެ މައްޗަންޮގޅީ

 ؛އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުިރމަތިލާން ވިސްނި ހިސާބުމުނާ އާދެ! ފާތިމަތު މުނާއަށް މަުރޙަބާ. 

ނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްަތއް ވެސް ފެނި  އިއެތަނުގަ  ،ވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

ރު ެއއްވެްސ އޭ، ލުމުގެ ވިސްނުން އައިއިރު އިރު ނޫނީ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިހިސާބަށް އައިކަންތައްތަެކއް ެވ، އެހާ  އުޅެވި

  އިޯތއޭ ހުންނެވީ؟ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގަ

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުއޭ  . އިއިނގޭތޯ ޕާީޓއެްއގަ ހުރިން. އާދެ ރު އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ.  ކޮން ޕާޓީއެްއކަން

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހުރީ އެމް.ޑީ.ޕީގައޭ  . އިރު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންޮގޅީ

ިއ ކަމެއް. އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތަށް ދީފައި އޮތް ޝީޓުގަ ހިމެނޭ އިތްތެރިކަން އޭގަމަޤާމަކީ ވަރަށް ނަޒާޙާދެން މި 

ކަްށ ަރއީސަ، ހުރި ބޭފުޅާ  އިވެސް. މީެގ ކުިރން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގަ ިމއަށް މާްކސްދިނުމަށް ޮއވޭ ވެސް އެބަ

. އެހެންނަމަވެސް ގޮތުގައި އް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާއެއީ ހަމަ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެ ޅާ ވެސްހުރި ބޭފު

އެިކއެކި ވާހަކަތަްއ ައއިްސގެން ، ެގ ވެސް އަނބިކަނބަލުން ަވިކ ދިމާލަކަށް ރައްދުވާީތވެއޭގެތެޭރގަިއ ވެްސ އެ ބޭފުޅާ 

 ގޮތުން މުނާ ތި ވާމިހާރު އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި  .މެދު ސުވާލުއުފެދެވޭ ގޮތްަތކެްއ އައި ހުރި. އެ ނަޒާޙާތްތެރިކަމާ

ފިރިކަލުންގެ މަޑުކުރަްއވަިއގެން ދެއްތޯ. ެއއްވެސް ވަރަކަށް މުނާގެ މަަސއްކަތަށް މުނާގެ  އިހުންނެވީ އަނެންހެން ގޭގަ

  ނުފޫޒެއް ފޯރަފާނެތޯ؟

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަމުަގއި ކޮންމެ ލިނޑުމެްނގެ ޤައުަމށް ބަލައިއަުޅގަ. އިނޭގތޯ ކުރި ުސވާލެއް ތި ކުރެްއވީވަރަށް ެއކްސްޕެކްޓު 

ނުޑގެ ފިރިމީހާ ؛ފަރުދަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ފިކުރެްއގައި  ،ކީ ވެސް އިންިޑވިޖުއަލަ އަކީ ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  އަުޅގަ

ނއިނގޭތޯ ފިކުރުގެ މީހެއް ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އަދި އަުޅގަ  ޑަށް މި . ހަމަ ތި ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށް. އެަކމަކު އަޅުގަ

ނޑު ނަ ޢާދިލް؛ ހިސާބަށް ފިރިމީހާ  ،ދިލްހިސާބަށް އާދެުވނުއިރުަގއި ޢާ މިއި އެީކގަ  ން ބޭނުންކޮށްލާނަން. ޢާދިލާއަުޅގަ

ނޑަށް އައި އެްއެވސް ކަހަލަ ކަމެއް އެްއވެސް ވަެރްއގެ  ،ނުފޫޒުފޯރުވުމެއް ،ވަކި ފިކުރެްއަގއި ހުރީތީ އެަކމުން އަޅުގަ

ރޮފެޝަނަލެއް އިނގޭތޯ. އިްނ ޕް ދިލްގެ އޭރިޔާ ޢާ، ހުރި ކީ ކިަޔވަިއެގންޢާދިލަ؛ އީ އަޅުަގނޑު އެ  ،ބާރެއް މިވެނި ކަމަކަށް

 ،ވަިކ ކުލަެއއް  ،ެއއްެވސް ބާރެއް، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި އޮވޭ  އެހެންވީމާ، އެ އަްނޑަސްޓޭންިޑން

ނުޑ  ،ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ެވސް އަކީ ބިއުޓީ އަސްލު ީމގެ ؛ދެ މީހުންގެ  އީއެ ؛ގޮެތއް ަވކި ،ވަކި ޗެނަލެއް އަުޅގަ

އި އުޅުން ިތރާމުކޮށްގެން ެއކުގަ އެ ތަފާތުތަކަށް އިޙް، ކަމަކީ އެ ތަފާތުތައް ދެެނަގނެގެން ގޮުތގަިއ މީގެ ނަލަ  ޤަބޫލުކުރާ

ނޑަށް މިތިރާމުކުރެވިގެްނ އަޅު މަ ދެ މީހުން ދެ މީހުންނަށް އިޙްން ހަދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، އެގޮުތގެ މަތީ ހިސާބަްށ   ގަ

ނަޑކަްށ ނެތް ެއއްވެްސ އެމް.ީޑ.ޕީ ިފކުރުެވގެން ައޅުަގނުޑގެ މަަސއްކަތަކަށް  ނޑު ވަޒީފާ  އާދެވުުނއިރުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ



  

އެހެން ، ވެސް  އެކަމަކު މަސައްކަތަށް .އައީ ުކރަމުން މި ވީއިުރ ހަމަ ފެށިގެން މަސައްކަތްއަހަރު 18 މިހާތަނަށް

ނޑަށް  ޅުަގނޑު ައމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްަލ ކަންކަމުގައިވެސް އަ  ކަމެއްަގއި ވެސް ޭއގެ ެއްއވެސް ނުފޫޒެއް އަުޅގަ

ނޑަށް މި މި  ވެސް އަުޅަގނޑުެގ ފިރިމީހާގެ ސަޕޯޓާ ހިސާބަށް އާދެވުނީ ހިސާބަށް އައިސްފަެއއް ެނތް. އަދި އަުޅގަ

އޮެވގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ަވޒީފާ އަށް  ަމށް ކުރިމަތީލީ ވެސް ހަމަ ސަޕޯޓުއަޅުަގނޑު މި ކަ .އެީކގައި

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން ކަށަވަރު  ހާ އާދެ! ައޅުަގނޑު ފިރިމީ ،އަޅުަގނުޑގެ ކުރިއެރުމަށް ުބރޫއަރާނެ ކަމެްއ އަުޅގަ

ނޑުގެ ނަޒާޙާ  ނޑު ކޮށްަފއި ހުރި ހުވަެއއްގެ ޒިންމާއަުޅގަ ،ވާޖިބު ތްތެރިކަމަށާއި ައޅުަގނުޑގެނުކުރާނެކަން. އަުޅގަ

އެ ނަހަމަ ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލެްއ  އަދާކުރުމަށް ނުފޫޒެއް ފޯުރަވއި،

 ކުެރވިފައި ހުރީމަ.. އެއީ މިހިސާބަށް ައއިސް އިނގޭތޯ އެ އެކްސްޕީިރއަންސްނުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު ފުރުޞަތަކަްށ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ތަނެއް  އްޒަތްތެރި މެންަބރަކު މިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އާދެ! ޢި

އެކު  ވަރަށް ތެުދވެރިކަމާނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުންދެްއަވއި އަުޅގަ .ލާނަންުޅަގނޑު ނިންމައިނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަ

ންބަރުންގެ ނަމުަގއި ނިންމާލަމުްނ ޮކށްދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެހިއްސާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް

ބައި ނިންމާލަން.  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން މިއެކު ޝުކުރު ނާ އަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމުއަޅުަގނޑު 

 ތެންކިޔު.

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެއއްެޗއް   ތު އޮންނާނެތޯ؟ދަންނަވަން ފުރުޞަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މައްސަލަެއއް ނެތް. 

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޮއވޭ އަންހެުނން  އެބަޔާސަތުތަކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި ބޭފުޅުންގެ ެވސް ސި ތަކެއް ތިހުރިހާ ޕާޓީ އަޅުަގނޑު ދެން ތި

ހިސާބަށް އައިރުގަިއ  ހެދުން. ދެން މިފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހަދާ އަންހެނުން އަުރވައިބާރަވެރިކުުރވައި އަންހެނުން ކުރި

ނޑު ދެކެނީ ތިއެޕްލައި އަޅުަގނޑު ނޫން އެހެން އަންހެން ބޭފުޅަކު ވެސް   ކޮްށގެން ހިނގައްޖެ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ެއކަން ެވސް ެއބަޖެހޭ ޢަމަލީ ގޮތުން ވެްސ  ންޏާކުިރއަށް ގެންދަވާ ަކމަށް ވަބޭފުޅުންގެ ތި ިސޔާސަތުތަކާ އެްއޗެހި 



  

ވިޔަސް ކުރިން މިދެންނެވިހެން ހަމަ  ކަމުގައިމަށް ބެލިފެންނަން އިނގޭތޯ. އެއީ ދުިނޔޭގެ ޤައުމުަތކުަގއި އަދި މިަޤއު

ވީީތ ފް މީހަކަށް އަކީ ޟަޢީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގަިއ އެބަ ތިއްެބވި އަންހެން ބޭފުޅުން. ވަކި އަންހެން މީހާ

ނޑުމެން ތިބޭ ޕްރެޝަރަށް ވުެރ؛ެއކަމަކު އަޅު  ؛ނުކުރެވިދާނެތީެވ ެއ ޕްެރޝަރުެއ ޕްރެޝަރ ހޭްނޑުލް، އިނގޭތޯ  ތި  ގަ

 ،ކުދިން ބަލަމުން ،ވަޒީފާައދާކުރަމުން .އަުޅަގނޑުމެން އުުޅްއވާނީވުރެ މާ ޕްރެޝަރުގައި ެދއްތޯ  ށްގެ ޕްރެޝަރަބޭފުޅުން

ބޭފުޅުން ވެސް ލިޔެފަިއ  ތި ހެްނވީމާ،ވެސް ކުރަމުން. އެ ބޭފުޅުން ކަންތައް  އަދި ތި .ހުރިހާ ކަމެއް ،ގެ ބަލަހައްޓަމުން

އެ ޙަޤީޤަތް ހަމަ އެހެން  ޖެހޭ. ސޯ ދެޓް ދަ ޓްރަސްޓު، ފެންނަން އެބައި ބަހާއި އެ ކުރަްއާވ ކަމަކާ އޮތްޗަކާ 

ނޑު ހަމަ ތަށްއެރީ ައޅުހަމަ ހި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ެވސް ައއުމަށް  ދަންނަވާލުމަށް ގަ

 ފުރުޞަތަށް އެދޭނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ،ކުރާ މީހެްއގެ ހައިިސއްަޔތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީގެ ެޗއަރހަމަ ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު  އަުޅގަ

މި  ؛އަދި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ  އާޤާނޫނުއަސާސީ  ނުތަކާއިތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤާނޫކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަ

 ކުރިއަށް ގެންދާނީުކރެވިގެން ރިޢާޔަތްއެކު  ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި މި ކަްނ ކުރުމުގައި ހަމަ ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އިނގޭތޯ. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ންމެން ވެސް ދެން އެ ،އަޅުަގނަޑށް ؛އާދެ! ޒާިހދު އަޅުގަ

ވެސް ފަރިތަވާނީ ޒާހިދު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން މިއަދު މަނިކުފާނަށް މި  ކުރާނީ އިނގޭތޯ. އެންމެންޒާހިދު ބޭނުން

ތޯ. މި ކޮމިޓީަގއި ދެން ބެހޭ ކޮމިޓީ އިނގޭ އައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާމިއީ މިނވަން މު، ދަންނަވާލީ ކޮމިޓީ އަށް މި

ނަވާ ބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން ދެ މެންބަރަކު ިފޔަަވއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ހިމެނިވަޑަިއގަން

ނޑުމެން ހުރިހާ ތިއްބެވި ިމއަދުއެބަ  ކޮންމެވެްސ  އައިސްފައި ހުރި ނަންފުޅުތަކެއްގެ ބޭުފޅުންގެ ކިބައިން. ދެން އަޅުގަ

ދިާމީވ އެީއ ތަންކޮޅެްއ ޝޯޓް ނޯިޓސްެއއްަގއި އެންގީ. އެހެން  .ދަނީ ފަކަްށ ެވސް އެދެމުން މިވަރަކަށް ދީލަތި މާ

އޮތް ދަނީ މިހާރު.  އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މި ެމންބަރުންގެ މުއްދަތު ހަމަެވެގން މިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މިދިޔަ ހަފް އެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ައވަަހކަށް މި ކަން ކުރަން އެބަ ތާ ނިމެން ޖެހޭ. އަޅުގަ

އި އުޅެނިކޮށް މި ނަންފުޅުތައް މި އައީ. ދެން އެ ހުސްވެފައި އޮތް ދެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުތަކާ

ކުރިމަތިލެއްިވ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ހަތަރު  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެްނވާ ބާރުތަކުގެ ތެެރއިން އިޢުލާްނކުރަްއވައި

ވެްސ  . ދެން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ނަންފުޅުތައްތުްނގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުއްަވވާފައްޔިއޮީތ ރަ ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅު މި

ތަޅުމުްނ  ،ކުރެވި މުަގއި އެ ނަންފުޅުަތއް އިޢުލާންއޮތީ. ދެން ޢާއްމު އުސޫެލްއގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅު ފޮނުއްވާފަިއ އެ 

 ލުމަށް. އެހެންވީާމ، ިމ މަސައްކަުތގަިއ ައސްލުަގއިއިން ދިރާސާކޮށް ރިޕޯެޓއް ެއކުލަވަ ކައަންނަނީ މި މި ކޮމިޓީ އަްށ މި

ލެވުނީ. ެދން މި ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮްށ މި ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަީކ މިއަދު މި ކޮމިޓީ އަްށ ާޒހިދަށް ދަންނަވައި



  

 ރާސާކުަރްއވައިަވނަވަރުތައް ދި، މަޢުލޫމާތުތައް އިގެންަފއި މަޖިލީހަށް ހުންނަެއުކގައި ލިިބވަޑަ  ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންނާ

ޤާނޫނީ  ތަކުްނ ވެސް ގެންަނވަިއ،ހެއްދެވުން ެއއް ކަމަކަށް. އަނެއް ކަމަކަށް އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާ

އެ ކަްނަކން ވެސް ދިރާސާކުރުން. ދެން ، ވެސް ރުފިހަމަކޮށް އިމުގެ ތެެރއިން މި ކަން ކުުރމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންަތއް

 އޮންނަނީ މިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކާ ވެސް ވަިކ ވަކިން ބައްދަލުކޮށްލާފައި އި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިއެއާެއކުގަ ހަމަ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުެގ ސެޝަނެއް ާބއްާވ ގޮތަށް.  ލޫމަތު ދެ ފަރާތުން ވެސް ހިްއސާކޮށްލައިމަޢު ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން ވެސް

ކަތަކީ މި މަސައްކަތް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެހެންވީމާ، މިއަދު ައސްލުަގއި މި ކުރެވޭ މަަސއް

ށް އަކަން ކުރި އެުކގައި މި  އަޅުަގނޑުމެްނނާ، އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލި ަދންނަވާލުމަށް ޓަކައި ިމކޮޅަްށ ވަަޑިއގެން

ނޑުމެން މި ކޮ ގެންދިޔުމުަގއި އެހީތެރިވެދެްއާވ ކަމަށް ޓަަކއި  މަރުޙަބާ މިޓީގެ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެިރ އާިއ ޝުކުރު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. ދެން އެއަށްފަހުަގއި  ދެމެދުގައި މަޢުލޫމާތު  މެންބަރުންނާއި ޒާހިދާމެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައި ައޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތެއް އަރުަވން ބޭނުން ނޑުމެންނާ  ،ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ ޒާހިދު އަިމއްލަފުޅަށް އަުޅގަ

 އަދި ައމިއްލަ ތަޢާރުފުގައި ކަމަށް ،ގޮތުން ަކމަށް ވިޔަސް ވެސް ތި ުއޅުްއވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ގެންކުރިމަތިލައްަވއި

ކޮށްެލވެން އޮތިްއޔާ ެއ ނަމަވެސް އެްއޗެކޭ ވިދާުޅވެ ހިއްސާވިޔަސް ވެސް އަދި މިކަމާ ުގޅިގެން އަމިއްލަ ތަޖުރިބާަގއި 

އަުރވާނަން. އޭރަްށ  ބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއްފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު އަުރވާފައި ިޢއްޒަތްެތރި މެން

 ކުރެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އިނގޭތޯ.ފަސޭހަފުޅުވެގެންދާނެ. ދެން މައިކު ބޭނުން

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައް

ނޑު ހަމަ ބައްދަުލކޮށްލަން ަވގުތުކޮެޅއް ތި  ނޑަށް ހަމަ ބޭފުޅުން ެނން އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ ައޅުގަ ގެވީތީ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ނަމަކީ މުޙައް ވަނީ ތަޢާރުފުގައި ދަންނަވާ ކަމަށް ނޑު މިހާތަނަށް ިވއްޔާ އަުޅގަ މަދު ޒާހިދު އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން ާއދެވޭ ކޮމިޓީެއއް. މިނިަވްނ  މި ކޮމިޓީ ،ކުރީަގއިިއއިރުަގއި މީގެ އަ އަކީ އަސްލު އަުޅގަ

ނުޑ  .އަކީ  ކުގެ ކޮމިޓީމުއައްސަސާތަ  ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނާިއބު ރައީސަކަށް އަުޅގަ

ން ދިމާވި ކަމަކު ދެޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެދވޭތޯ ބެލިން. އެއެ ތަނުގައި ދެން އަޅުަގނޑު އި .ހުރީމު

 ންލޯަކލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މިޓީ އަށް އާެދވުނީކޮ ން ވެްސ ދިޔައީ. ދެން ޭއގެ ފަހުން މިކަންތަކަކާ ހުރެ ޭއގެ

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް އާެދވުނު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވާ 

ަގނޑު ހަަމ ދެން މި އާދެވުނީ މިއަދު. އަޅުަގނޑު އިލެކްޝަްނސް ޮކމިޝަންގެ މަސައްކަަތކަށް ަބލާއިރުަގއި ައޅު

އެންެމ  ،ކަމަކީެތރެއިން އެއް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާތަކެއް. އޭގެ ކޮށްލަން އަޅުަގނުޑގެއެކު ހިއްސާ ބޭފުޅުންނާ  ބޭނުންވޭ ތި

ނޑު ހިއުމަން  2008ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ވަނަ އަހަރު ޭބއްވި ިރާޔސީ އިންތިޚާބު ބޭްއވުނުއިުރަގއި އޭުރ އަުޅގަ

ނޑު  ގެލުކުާރ މީހެއްއްޔަތުން ިހއުމަން ރައިޓްސް ތަމްސީުބ ރައީސްގެ ަހއިސި ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ނާއި ގޮތުން އަުޅގަ



  

ކުރެވުުނ ދެން އޭުރ އަޅުަގނޑަށް ތަޖުރިބާ ކޮމިޓީގައި. ގައި. އިެލްކޝަންކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރީމު އޭރު އޮތް ނޭޝަނަލް 

މަށް ަޓކަިއ ްއ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ގެންދިއުކަތްތަޙަޤީޤަތުަގިއ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަްނގެ މަސައް ،ހަމަ އެއް ކަމަކީ

މު އެްއޗެކޭ. އަދި ހެދިފައި ހުރި އްގެ ެއއްބާރުލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްރާއްޖޭގެ މި ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެ 

ދެން ކޮންމެ  ،ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްށް ބަލާއިރުަގއި ާޤނޫނުތަކުން ޤާނޫނުތަކަ ؛ޤާނޫނުތައް ޭއގެ ޒާުތގައި 

ޤާނޫނަކީ އަނެއްހެން ދިރޭ  .ހޯލްސް އުޅޭނެ. ނޫނީވިއްޔާ އިޫޝސް ވެސް އުޅޭނެ އަބަދުެވސް ވެސް ލޫޕް އެްއޗެްއގައި

ންނަން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް އެ އެްއޗެއްތާ ދެއްތޯ. ޒަމާނަށާއި ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަށް ބަލާއިރު ބަދަލުތަކެއް  ފެ

ނަ ބާރުތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ ލިބިފައި ހުން އި ާޚއްޞަކޮށް އިެލކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް  ކުރުމުގަޤާނޫނު ތަންފީޛު

 ،ަތކެއް ުއޅުނު. ދެން އެއީ ެއއް އިޝޫ. އަެންއ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އޭރުވެސް ފާހަގަކުެރވުނީއިޝޫޒް

ނޑުމެ ސްޓްރީ އަޕްޑޭޓުކުރުާމއި ރަޖިސްޓްރީ ރަޖި ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި ން ރާއްޖޭަގއި ވޯޓުލާ މީހުންގެޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އިރުަގިއ ރާބަރު އޮން ޓައިމްަގއި އިޢުލާންކުރެުވމާއި އިޢުލާންކުރެވޭ ބަ ޖިސްޓްރީ ބަރާބަރަށް ހެދުމާއިރަ އިލެކްޓުކުރުާމއި

 ެއ ޕްރޮސެސްގައި އެޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އޭުރވެްސ ފާހަގަކުރެވުނު. ދެން އޭގެ  .އޭަގއި އުޅޭ މައްސަލަތައް 

ނޑު ޖެހިގެން ައއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއންތިޚާބުގައި ވެސް ެއ ދައުުރ އަދާކުެރވުނު. ދެން ފަހުން  ފަހުން އަޅުގަ

ރުުމގައި އޭރު އުފެއްދި ކޮމްޕްލެއިންްސ ކުންޓް ކައުްނސިލްތައް އިންތިޚާބުއައިސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްިވ ލޯކަލް ަގވަރމަ

ނޑު ހުކުރަން އަބިއުރޯ ލީޑު ނޑު މަސަްއަކތްކުރިއިުރގައި އޭރު ައއި ުޅގަ ރީމު އިނގޭތޯ. ީލުޑކުރަން އަުޅގަ

ތެެރއިން ބައެއް ލަ. އެ މައްސަލަ ައއިސްގެން ޭއގެހަމަ އެ މައްސަެވސް ހަމަ ގިނައިން އައީ  ންތަކުގެ ތެރޭަގއިކޮމްޕްލެއި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން އެ ކަންަކން މި މީހުންގެ ނަ އެ މީހާ އަށް ނޭނިގ، އެހެްނ ، ންމައްސަލަތައް އަުޅގަ

ޤަށް ދެން ޤީގަކުރެިވގެން ބެލިއިރު ބަަލމުންގޮސް ތަޙްތަކެއް ާފހަތަންތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުާމއި މިކަހަލަ އިޝޫ

ނޑަްށ އެ ފަހަރު ތަޖުރިބާ ކޮށްަލން ބޭނުންވޭ ެއއް ކަެމއް.އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިްއސާ ޯގސްކޮށް  ެއއް ކަަމކީ ުކރެވުނުައުޅގަ

ވެސް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ  މުޅިން ހަމަ ކަންކަން ނޭނގޭ މީހުންނެއް ންތައްތަކެއް އެބަ ކުރެޭއ. ކުރާއިރު ކުރަނީމަ ކަހަ

ޭބފުޅަކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ތެެރއިން ހަމަ ެއއްމި ެއއްޗެހި ހެދޭ މީހުންނޭ. އޭގެނިކަން ރަނގަޅަށް ޤާނޫާނއި ަގވާއިދާ 

އެ  ވެސް ައއި، ބޭފުާޅގެ މަްއޗަށް ފަހުްނ ޙުކުމެއް އެ .ންނެވި ބޭފުެޅއްމިނިވަން މުއައްަސސާެއއްަގިއ އިސްކޮްށ ހު

ނުޑ މި ވާހަކަތަްއ ކަންތައްތަްއ އެހެންެވގެ ދައްަކާވލި އެްއ ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ން. އަުޅގަ

ރު މި ޤައުމުގެ ޑިމޮކްރަޓިކު ހަޔާްތ އެކު ވާހަކަދަްއކާއި ބޭފުޅުންނާ  އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިލަިއގެން މިއަދު އައިސް ތި

ވެފަިއ  މު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ތަނަކީ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަން ކަމަށްބައްޓަންކުރުމުަގއި އެންމެ މުހިއް

، ވެސް ކުީރގައި ،އަިއސް ވެސްރަނގަޅު އިންތިޚާެބއް ބޭއްވުުމގައި ހަމަ މިފަހަކަށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ފުށް ފެންނަ

ތެެރއިން އަުޅަގނޑަށް ދެން ފާހަގަކުރެވުުނ ކެްއ އެބައުޅޭ. އެ އިޝޫަތއް އުޅޭއިރު އޭގެތަ މި އިޝޫ އަބަދުވެސް

ދަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ކުރަމުން މިޅުަގނޑު މިހާ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ދެން އަ  .ެއކު ކަންތައްތަްއ ފާހަގަކޮށްލާށާ



  

ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދާެނ  ؛ކޮށްލަން ބޭނުންވޭސާއި ޭއގައި ހަމަ ައޅުަގނުޑ ހިއްއޮތޯރިޓީަގއި ައޅުަގނޑު ހުެރފަ

ނުޑ ހަމަ އިސްތިޢުފާދީފައި ދިަޔިއއްޔޭ އިނގޭތޯ.ކަންނޭނގެ ދެން ެއ ތަނުަގިއ ހުރެފައި އަ  ރަްއޔިތުންގެ  އިސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހުރިހާ ނެރެފައި  ޕްއަނެއްހެން ކިޔަންޏާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ހަމަ ތްރީ ލައިން ވި ،މަޖިލީހުން އެ ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑު ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  އަޅުަގނޑު އެ ތަނަށް، ނޑަށް ދީފައި ައޅުގަ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރެއް އަުޅގަ

ނޑު ގެްނޮގސް އެތާ އޮތޯރިޓީ އަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ދެރަކޮށް ދިމާވި ކަމަކީ އެކަަމކު ބެހެއްޓެވީ. ހުން އަޅުގަ

އެްއޗެއް ލިބޭނޭ ގޮތުގެ ގޮތެއް ނިންމޭނެ ފަރާތެއް ފާހަގަެއއް ނުކުެރވުނު.  ،ދަނީއެއްއަޅުަގނޑަށް އެ ތަނުން އާމް 

ނުޑ ވެސް ކޮންމެވެސް  ެއއްެޗްއ ނުލިބި ނޫޅެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންތޯ؟، ސަރުކާރުންތޯ ވޭނެތީ މިގޮތަށް ދެން އަޅުގަ

ހުންނަނީ ސަރުކާރުގެ  ޒާހިދު މިހާރުވެސް ތި ،ދެން މިހާރު ކީއްވެހެްއޔޭ ސުވާލަކުން އުފެދެންވީ .ދިަޔއީބަދަލުވެގެން

ސިޔާސީ މަޤާމެްއގަިއ ހުރެފައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަހަލަ މިނިވަން  .ިސޔާސީ މަޤާމެއްަގއޭ .މަޤާމެއްގައޭ

ނޑު ހިތުން ައޅުަގނޑު ތި ފަރާތުެގ އިްނ ނަމަ ހެްއޔޭ؟ މުއައްސަާސއަކަްށ ދާންވީމަ ކިހިނެއް ، މިީއ ހަމަ އަުޅގަ

އިުރަގއި ތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕޮލިޓީސައިްޒވެފައޭ. އޮތްއޮ ރާއްޖެ މި ނެ ުސވާލެއް އިނގޭތޯ. މިޑު ހިތަށް އަރާއަޅުަގނ

އެުކ  ސިޔާސީ މަޤާމެްއގައި ހުރި ީމހަކު ގެންޮގސް އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް ލީމަ ދެން ކިހާވަރެްއގެ މިނިވަްނކަމާ

ނޑު ހިތުަގއި އިމު ވެސް އެ ސުވާލު ންނަމަ ހަމަގަނޑު ތި ފަރާތުގައި އި އަޅުގަ  ގޭނީ؟ހެއްޔޭ އެ ތަން ހިން އަުޅގަ

ވެސް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ ގޮުތން އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި  ކަމަކު މީަގއި ކޮްނމެ ޤައުމެއްަގއިއުފެދޭނެ. އެ

ޭއގެ ބޭފުޅުން.  ބޭފުުޅންނަކީ ވެސް ތި  .އުޅެނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ސިާޔސީ ބޭފުޅުން މި ؛ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން 

އިުރގަިއ ސިޔާސީ މަަސއްކަުތގައި އެްއވެސް ޕާީޓއަކާ އެްއކޮށް އުޭޅ އިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނޑު މިހާތަނަށް އަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނުގަންަނވާނެ. ނޫނީ އްވެސް މެންބަރަކަށް ފެނިވަަޑއިގޮތުން ތިއިން އެ މަންޒަރެއް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީަގއި ހުރެފައި ންނާނެއްަސވާފަެއއް ެވސް ނޯއަުޑއަ . އަޅުގަ

ޖެހުނު ބަދަލެއް ގެނައީ. މިހާރުވެސް އެ ގޮތަްށ ރި ގޮތުން އަޅުަގނޑަްށ ގެންނަންއަޅުަގނުޑގެ ދިރިުއޅުމުގެ ހާލަތު ހު

ނޑު މިހާރު އިލެކްޝަން ކުރިްނ  ،ހަމަ ސަބަބަކީ ންވިސް ޮކމިޝަނަށް އަންނަން ބޭނުމިހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑު ހިއުމަްނ  އެ ކަންކަުމގެ އަީލގައި އަޅުަގނަޑކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  އިއަޅުަގނޑު ދެންނެވި ތަޖުރިބާަތކާ

ުކގައި ޤައުީމ ބޮޑެތި ކަންތައްތައިނގޭތޯ، ޤައުމަށް ދިމާވާ  ވެސް ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ރައިޓްސް ކޮމިޝަންަގއި އުޅުުނއިރު

ކުރާ މީހެއް. ދޭ، އަމިއްަލ ނަފުސް އެގޮތަށް ވިސްަނއިެގން މަސައްކަތް އަށް ހަމަ ަވރަށް އިސްކަމެއްއްތަކަށް، އެކަންތަ

މި  އިއްސާ އި އެ ތަނުްނ އެ ފެނުނު އެއްޗެ ދެންނެވި ތަޖުރިބާތަކާ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ބެލީ އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން މި

ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ިވގެންދިަޔއިރުަގއި ދިމާވި އިޝޫތަާކއި ޤައުމު އެއްވެސް އިެލކްޝަންސްތައް ބޭ  ފަހުގެ ތާރީޚުގައި

ވެސް ޕޮޒިިޓވް އި މި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އަނެއްކާބަލާިއރުގައައި ހަލަބޮލިކަމާ، މި ކަންކަމާ އަޅާލާފައި 

ދިނުމުެގ ންމެންގެ ވޯޓުއުމުރުގެ ހުރިހާ އެ. ޚާްއޞަކޮށް މި ވޯޓުލާ ންޓްރިބިއުޝަނެއް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުރެވިދާނޭކޮ



  

ަކމާ އެއްކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްުޤ ކަށަވަރުކޮށްެދވޭނެ އިންިތޒާމުތަކެއް ކުީރގެ ތަޖުރިބާތަުކެގ މިނިވަން އޭނާ އަށް ،ޙައްޤު

އަލީަގއި ައޅުަގނޑަށް ބަދަލެްއ ގެނައުމަށް އިެލކްޝަން ކޮިމޝަނުގެ ައޅުަގނޑު ހުރެއްެޖްއޔާ ކޮމިޝަނުގެ ތެެރއަށް ެއ 

ޅުަގނޑަށް ކޮށްދެިވދާނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްުނމުގައި ދެން ބޭިސކަލީ އަުޅަގނޑު މި މަޤާމަށް މި ފަހަރު ހިއްސާ އަ 

 ކުރިމަތިލީ. އެހެންވެ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ދިޔައީ. ދެން އިުތރަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވާހަކަދައްކާެލވިދާނެ. 

 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެ ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވާނަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ން ހިނގާ ދެއްތޯ. މެންބަރުން އެިދލައްާވ ތަރުތީބަކުން ދެން ައުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ޢަލީ  އަނގަތަޅާލަން އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަ

 ޙުސައިނަށް، ކެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ.  

 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރަތަމަ ޒާހިދާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ކޮށްލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ، ޤާނޫނުއަސާީސ  އަޅުގަ

ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ހިންގާނީ އިލެކްޝަން ،އޮވޭ ބަޔާންކޮށްަފއި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި އެބަ 167

ނުޑ ހަމަ ނޯޓުކޮށްލަިއ ައންޑަލައިންކޮށްލައި ންނޭ އިޮގތުގެ މަތީ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެންވާ  ައޅުަގނުޑ  ނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޫނުގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުެގ ގޮުތގެ މަތިންނޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ޤާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގަިއވާ .ބުނާނަން

ނޑުތައް ަކނޑައަޅާަފއި އޮންނަންވާނޭ މި ާކއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތަ ހަމަ  އޮންނަނީ. ދެން އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

އިނގޭތޯ.  އަާދކުރަންވާީނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ލިއްޔަތުވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫގެ )ށ( ގައި ކޮމިޝަނުގެ  167އޮވޭ  އެބަ

ގޮތުގެ މަތިންނޭ. ޤާނޫނު  އެއްގޮްތވާ ޤާނޫނާ ގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އާއި ރައްޔިތުން  ހަމަ އަނެއްކާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި

ވަަނ  129ދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ހަމަ ޤާނޫނަކީ ކޮބައިކަން އެބަ މާނަކުރޭ. ިމ އެބަ މާނަކުރޭ އަުޅަގނޑު 

ވަީނ  ޤާނޫނަކީ ކޮބައިކަން. ޤާނޫނު ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނު އެބަ މާނަކުރޭ، 274ސަފުހާގެ އެއީ 

ދީޤުކޮށްފައިވާ އިނޭގތޯ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞް، އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްރަ

ދީޤުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން އެ ޤާނޫނުތަކުގެ އިމުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަޞް، ފާސްކޮށް

ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ  ތެއްަގއި ދަންނަވާ ނަމަ،ގޮ ތެރޭގައި ހަދާ ގަވާއިދުަތކަށޭ. ކުރު

 ެލްކޝަން ބާއްވަންޖެހޭނެ ގޮާތއިޕްރީމް ކޯޓުން މި ނެެރލަނީ ގަިއޑްލައިެނއް. އިގަާވއިދުތަކަށޭ. މިހެން އޮްއާވ ސު

 16ެދން ހުރި ކަންތައްތަކެއް  ،ންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮާތއި ސޮިއކުރަންޖެހޭނެ މީހުންނާއި ސޮިއކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާކަ

ކަމަްށ  ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ލައިނާއަންނަނީ. ޤާނޫނުގައި ބުނާ ަކންތައްތަކާއި މި ގަިއޑް ޕޮއިންޓުގެ ގަިއޑްލައިެނއް މި

 ކަމެްއ. ައޅުަގނޑަށް  ގައިުމވެސް ާފހަގަކުރެޭވ. ައޅުަގނޑަކަްށ ނޭނގެ ޒާހިދަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ކިހިނެއްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ 



  

ކަމަށް.  ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ަގއި ބުނާ ވާހަކަތަކާއެ ަގއިްޑލައިން ގައި ބުނާ ވާހަކަތަކާއިޤާނޫނުތަކު ފާހަގަކުރެވޭ 

ގޮތެއް ކަމަށް  ލަތުގައި ޒާހިދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެހާ އެހެންވީމާ، މި ކޮންފްލިކްޓު ކިހިނެއްތޯ ރިޒޯްލވްކުަރއްވާނީ؟ މި

ޯތ؟ ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއް

 

މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައް

ޤާނޫނު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެަވޑަިއގެން އިންަނވަިއގެން ޤާނޫުނ  ،ހަމަޤާނޫީނ ވަކީަލކު ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. 

ގައިދިަޔ ފަހުން ހިނ އެންމެ ގޮތުަގއި މި ރާއްޭޖގައި ކުރެްއވީ ވަރަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ބައްލަަވއިގެން ތި

ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ އެންމެ  ދިޔަތަްއތައް ހިނގައިއިލެކްޝަންތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ އިލެކްޝަންތަުކގެ ކަން

ޕްރީމް ކޯޓަށް ޤާނޫނުއަސާސީްނ ނޑަށް ަޝއްެކއް ނުކުރަން ހަމަ ސުކޮންސަރންވާންޖެހޭ އެްއ މަްއސަލަ. ދެން އަޅުގަ 

ކުރުން ތެއް ނިންމީމަ ދެން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން މުއައްސާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ޕްރީމް ކޯޓުން ގޮސު .ދީފައިހުރި ބާރުތައް

 ވިދާޅުވާހެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތި ؛ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  ޤާނޫނާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  ޤާނޫުނގައި ވެސް ުބނަނީ ،ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ވެސް ޤާނޫނުގައި؛

ޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޝޫ ެއ ދެންނެވިހެން ސު ގޮތަށޭ އިލެކްޝަން ހިންގާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދެއްތޯ؟ ަހމައެއާެއއްކޮށް މި ބުނާ

ާއއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިލެކްޝަން  ވިދާޅުވި ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިން ތި މިދެންނެވީ ،ދޭތެރެއަށް ވަނީމަ

ަޓކައި ހަދާފައި ހުިރ އިންތިޚާބުތަްއ ބޭއްވުމަށް  ،ލިބިވަަޑއިގެންަފިއ ހުރި އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ހަދާފައި ހުރި ކޮމިޝަނަށް

އިެލކްޝަްނ  ކެއް ހަމަ ލިބޭ ތިނެތި. އެގޮތަށްމި ތިނެއްަޗކީ ވެސް ޭއގެ ޒާތުަގއި ޤާނޫނީ ބާރުތަ .ދެއްތޯ ގަާވއިދާ

ާއއި ޤާނޫނުެގ އެހެްނ  އަންނަނީ ޤާނޫނުއަާސސީ އެހެން އޮްއވާ މިޖެހެނީ.  ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަްނ ބާްއވަން މި

ޕްރީމް އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓު، ޭއގެ ޒާތުަގއި ސު މަރުޙަލާއެއް އެހެންނޫންތޯ؟ އެ މަރުޙަލާއަކަށް މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ،ެއއްގޮަތކަށް ސަލައަކާތުަގއި އެ ނިންމާ މައްގޮ ކޯޓުން މައްސަލަެއއް ޭއގެ ާޒތުގައި ނިންމީމަ އަުޅގަ

ޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ވަގުަތުކ އެ މައްސަލަ ނިންމަންޖެހޭނެ. ދެން ސު ނިންމާ ގޮތަކަށް އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ .ނާރާތޯ، އިނގޭތޯ ،ގޯސްކޮށްޯތ، ފުށުއަރާތޯ ގޮތުގައި ެއކަްނ  ނާރާތޯ، އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އެްއ ބާެރއް ލިބިފަ، ކަހަލަ އިްޚތިޔާރެއް ކްޝަން ކޮމިޝަނަކަށެއް އޭގެ ޒާތުަގއި ެއއްެވސްސޯޓުއަުއޓުކުރުމަށް ޓަަކއި އިލެ 

މިސާލަކަށް އެހެން ކޯޓަކުން  ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރީމާ އިނގޭތޯ. ޕްރީމް . ޤާނޫނަކުން ދެއްވާފައެްއ ވެސް ނެތް. ސުނެތް

ދެންނީެވ  މި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް؛ކުެމއް އިްސތިޢުނާފުކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ކުރާ ޙު ޙުކުމެއް ކޮށްފި

 ޢަލީ ޙުސައިނަށްއަޅުަގނޑުމެން އިެލކްޝަްނ ކޮމިޝަނަށް ވެސް ލިިބގެންވާނެ. އެކަމަކު ހަމަ ރަނގަޅަށް 

އިލެކްޝަން ޕްީރމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރީމަ ެދން އެ ޙުކުމް ރަނގަޅުތޯ ޯގސްތޯ ބަލާކަށެއް . ސުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކަމަށެއް ައޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމައެއާެއއްޮކށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިްނ  އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވާ މިޝަނަށްކޮ



  

ކަމަށް ވިަޔސް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް  އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނު ގުަތކު މިނިވަން މުއައްަސސާތައް؛ވަ ދެންނެވިހެން އެ

ނޑު ޤަ ކޮމިޝަނު ލަތަްށ ގެ ހާަވގުތެއް  އެ ،ލަޙަތު ިއނގޭތޯއުމީ މަޞްޮގތުގަިއ ޤަ ބޫލުކުރާ ކަމަށް ވިޔަްސ ެވސް އަުޅގަ

ަގއި ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުން ވެސް އެއީ އަދި ޤާނޫނު ބަލާފައި ޤައުމުގައި ެއކަމެއް ެއ ވަގުތަކު ހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅު

ނަޑއެިޅގެން އެހާ ސަރީަޙ އި ޤާނޫނުތަކުން ވެސް ޭއގެ  ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް  ،ކަމަކު ބާރާތުން ނެތެއްކަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ހިރާއްޭޖަގއި ނެރެފައި ސުވިދާޅުވާ ަގއިޑްަލއިން ދިވެ ހުންނަނީ. މިސާލަކަށް ތި މަފްހޫމުތަކެއް އައިްއސަ މި

ލަތު ހާދާިއރުގައި ޤައުމު އޮތް  ގޮުތގައި ގެޫނނީ ޙުކުމެއް ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަމުރެއް ގޮތުަގއި

ލަތެއްގައިަކން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެްސ އޭރު އޮތީ ކޮން ހާޖެހޭ ދެއްތޯ؟  އެންމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ޖެހޭ، ބާއްވަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ުސވާލުމާކުތަެކއް ޖެހުނީ. ދެން  ނޫނީ އެތައް ުސވާލުމާކުތަެކއް ،އެތައް މާއްދާތަަކކަށް

ޖެހެނީ. ެއއަށް ސޯޓުައއުޓުކުރަން، އެ މަރުޙަލާގައި ސޯުޓއައުުޓކުރަން ނުބޭއްިވއްޖެއްޔާ ވާނީ ކިހިނެްއތޯ ސުވާލުމާކުތަކެއް 

އިމަ ދެން ނިކުްނނަ އިޝޫސްތަކާ، މި ހުިރހާ ެއކަން ެއގޮތަްށ ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާތަކަށް ދިއުމާއި ހުރި

ނޑިވަުޅގައި ޤައުުމގެ ހުރި މި ތަކަކީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާއެްއޗެހި އައްސަސާތަކުން ކަހަލަ މުގޮތުަގއި ހަމަ އެކަހަލަ ދަ

ނޑު މި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ަވގުތު އެތަނަުކ  އަކީ، އެ ދަންނަވާ ވާހަކަ  ކަންތައްތައް. ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަ

ގޯސް އެްއޗެއްޯތ  ،ޕްރީމް ކޯޓުން ެއ އަމުުރ ނެރުނީމަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަކަށެއް އެީއ ރަނގަުޅ އެްއޗެއްތޯ ސު

 ޕްރީމް ކޯޓުން ެއ ނިންމި ނިންމުމުގައި އެބަ ތަޢާރަެޟއް. ސުތެްއ ނިންމުމުގެ ބާރު އިނގޭތޯގޮ ބަލާފައި ެއއަށް ަވކި

އެހެން ނަހަދާނަމޭ، އެހެން ހެދުމުގެ  ،ވެއޭ، އެހެންވީމާ ތިމަންނަމެން މިހެން ނަހަދާނަމޭ ވެއޭ، އެހެން ވެޭއ، މިހެން

 ޤަބޫެލއް ނުކުރަން.  ށް އަުޅަގނޑެއްކަކަމަ ޤާނޫނީ ބާރެއް އިލެކްޝަން ޮކމިޝަނަށް އޮތް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ހައިޕޮތެޓިކަލް  ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުެގ  2018ދޭނަން އިނގޭތޯ.  ސިޓުއޭޝަނެއްދެން އަޅުގަ

އްޓާ ެއ ކުިރއަށް ގޮްސގޮސް ހު  ޖަހާއިރު ޭބްއވުނީ އިނގޭތޯ. ފެށިގެން 8ދުވަުހގެ  ފުރަތަމަ ބުރުގެ އިލެކްޝަން އެ

ސުމޫޓޯއޭ. މިއަދުން ފެށިގެން މި ޙުކުމް، މި ސުމޯޓޯ ހިންގާ  ނެރެލަނީ ޕްރީމް ކޯޓުން މިޖަހާއިރު ސު 12ދުވަހުގެ 

 ގެ އެ މަބްދަޢު ދުސްތޫރިއްޔާއެކަށް ވަިކވީއޭ. އެހެްނވީމާ، މެންބަރުން އެކީ 5ްނ ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތުން ފެށިގެން އިލެކްޝަ

ރެޓަީރ ޖެނެރަލަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަުނގެ، މެންބަރުން ަވކިކޮށް ސެކް 5ށުން ގެ ދަމަބްދަޢު ޟަރޫރިއްޔާ ދަށުންނާއި

ނަޑއަަޅިއ ނިމުނީއޭ. ކިހިނެއްތޯ ދެން  ރެޓަރީ ޖެނެރަލްކެއް ހިންގާނީ ެސކްއިލެކްޝަްނގެ ހުރިހާ ކަންތަްއތަ ކަމުގައި ކަ

 ޢަމަލުކުރައްވާނީ؟ 

 

ވާހަކަދެްއކެވުން: މަދު ޒާހިދުއަލްފާޟިލް މުޙައް



  

ނުޑ އިލެކްޝަްނ ކޮމިޝަނަށް  ހިންގަާވ ތި ހައިޕޮތިސް ބަލައިލަމާއަޅޚުަގނުޑ ހަމަ  ެދއްތޯ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ަމއިަގނުޑ އެއް މަަސއްކަަތކަށް ވާީނ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހޮއްވަަވިއގެން އިންތިޚާބުކުެރވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު އެއް މަސަްއކަތަކަށް ައޅުަގނުޑގެ މައި  އިނގޭތޯ. ވާނީ އަޅުަގނުޑގެ ކޮންްޓރިބިއުޝަނެއް އިެލކްޝަން  ގަ

ލަތު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނާންނާނީ އިނގޭތޯ، ދެންނެވި ހާ ލަތު އިނގޭތޯ، ތިދެންނެވި ހާ ކޮމިޝަނަށް ދޭން. ތި

ނޑުމެން  އ2018ާއިން ފެށިގެން އަޅައިގެން  ނާންނާނީ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަުޅތަކެއް ހަމަ ޑޭ ވަން ހަމައަށް އަޅުގަ

ޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެްއ ވިދާުޅވާހެން ސު ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުެމން އައިްއސަ ތި ގެންދިައއިއްޔާތޯ އިނގޭތޯ. ެދން އެ

ުއޅޭ ޙަސަނު  ަގއިިވއްޔާ އެ ބޭފުޅުންަނށް ހަމަ ނިންމިދާނެތާ ދެއްތޯ މަގުމަތީ ރެޓަރީ ޖެނެރަްލ ނޫނީސެކް ނެރެފައި

އްޔާ ދެން ނިންމައިފި ން ހިންގާށޭ ދެއްތޯ؟ ޙަސަނު ނޫނިްއޔާ ފާތުމަ ގޮސް ހިންގާށޭ ިކޔާފައިތަ ގޮސް މިހާރު އެ

އްސަކީ ެއ އެ ެއއްޗެ  ؟ކޮންގޮތަަކށްތޯ ،އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެ ހިސާބުން ެއކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

ނޑު އަ ވިދާޅުިވ؛ އަުޅަގނޑު މަޑެއް ނުކުރާނަން ތި، ހިސާބަށް އަންނައިރު ނޑު އެާތ ހުރެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ ުޅގަ

ނުޑ  ނިންމޭނެ އެހެންނޫންތޯ؟ނޑު އެކަންޏަކު ނުމީހުން ތިބޭއިރު އަޅުގަ  5ކޮންޓްރިބިއުޓުކޮްށގެން ބަލާނީ.  އަޅުގަ

ސިުޓއޭޝަްނ ނުވާނީ ކޮްނގޮތަކަްށތޯ އިނގޭތޯ. ތި ވިދާޅުވި ިސޓުއޭޝަްނ އެރަިއޒް ކޮްށގެން ބަލާނީކޮންޓްރިބިއުޓު

ބޭފުޅުން ޤަބޫލެއް ވެސް  ކަމަށް، މިސާލަަކށް އަޅުަގނޑު ހިއުމަން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަނުަގއި ހުރިއިރުަގިއ ތި ވާނެއެރަިއޒް

ނޑު  ހުރިހާ ނުކުރައްވާނެ އިނގޭތޯ. ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގައި އަޅުަގނޑުމެން ތިބިއިުރަގއި ރާއްޖޭގެ މަިއގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމުއަ ނޑު މި  ތޯ ަރއިޓްސް ަވއިލޭުޓާވ ހިސާބުން؛މާތު، އިނގޭއްސަސާަތކުަގއި ތިބޭނެ ައޅުގަ  އަުޅގަ

ނުޑ ބަލާނަ ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަ ނޑުމޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިޒާމެއް ޤާ އަީކ، އަުޅގަ މެންނަށް އިމުކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ވެްސ  ގޮުތގެ ހަމައަށް ދާއިރު އެކަން ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ކަންަތއްތައް ހިނގާ މިދެންނެވި މަރުޙަލާއާ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ،އަޅުަގނޑުމެނަށް ލިބި ގޮތުަގއި މިހުރިހާ  ޭއެގ މައްޗަށް ފިޔަަވޅުތަކެއް ައޅަން. ދެން އަޅުގަ

ހިސާބަށް  އަށް އެ ދެންނެވިހެން އެ މަރުޙަލާ ސިޓުއޭޝަނެއް ގޮްއސަ އިނގޭތޯ، ހުރިހާ ސިޓުއޭޝަނެްއ މި

 ،ދަްއކަިއގެންވާހަކަވެސް  ބޭފުޅުންނާ މަސައްކަތްކޮށްގެން ތި ދާންވާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެން ހުރީއޯ

 އަށް ވެސް ބަދަލެއް  ނޫނިްއޔާ ދެން ވެްސ ހުރި ކަންތައްތަކަށް، ޤާނޫުނއަސާސީ ،ޤާނޫނުތަކަށް ވެސް ބަދަލުގެެނސްގެން

 . ެއކަމަކު ވެސް ތިހިސާބަށް ގޮްއަސ އޮތީއޯ ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ހުރިހާ އެންމެން އެގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ 

 ިހސާބުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެ ،ވިދާޅުވި ސިުޓއޭޝަން ައއީޯއ އިނގޭތޯ. އެހެންިވޔަސް ެވސް އަީއއޯ. އެހެން

ތިިބ ދެއްތޯ ިމ  ހިސާބުން އަދި އެބަ ތާރީޚުަގއި ކަްނކަން ހިނާގ މަގަށް ބަލާއިުރ، އެ  ގޮތުަގއި ދުނިޭޔގެ ތަންތަނުަގިއ،

އްސަސާަތކެއް މި މަޖިލިސް ިއނގޭތޯ. މި ރާއްޖޭަގއި އެބަުހރި އެހެން މުއަ ކްލޫޑިންއިން .ެކއްރާއްޖޭަގއި މުއަްއސަސާތަ

 7ނުލާ، މިސާަލކަށް އަށް ަޤއުމު ކިޯއސްައކަށް ަވއްޓައިތަކުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރުދީފައި އެޤައުމުގެ އެކަހަލަ ހާލަތް

ސާސީން ހަމަ ބާރުތަކެއް ދީފައި ހުރި މުއައްސަސާަތކެްއ ނުލާ ޤާނޫުނއައަށް މުޅި ޤައުމު ަވއްޓައި މީހުންގެ މުށުތެރެ



  

ހޯދުމަށް، ދެޓް ވިލް ބީ ދަ ލާސްޓު ރިސޯސަސް އެބަހުރި ދެއްތޯ؟ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ ުމއައްސަސާަތކުގެ ެއހީތެރިކަން 

ނޑު މިސާަލކަްށ ސު ައޅުަގނޑު އެާތ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ދެޓް އިފް؛ އްސަ ޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮ ިވއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ކުެރވޭޯތ ބަލާނެ 5ޙުކުމްކޮށްފައި   ކަމަކީ މިދެންނެވި މެންބަރުން މިހާރު ވަކިީވއޭ ކިޔާފަިއ ނުުކންނަމުން އަޅުގަ

ކަހަލަ މުއައްސަސާަތކަށް، ިމސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިފެްނސް ފޯސް އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުުޅންނަކީ މި ޤައުމު، ހަމަ އެ 

މިކަމުެގ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީން ެއ ، ޫނނު ރައްކާތެރިކުރުމާ މާޔަތްކުރުމާއި ޤާބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޤާނޫނުައސާސީ ހި

ނޑުެގ އެ  ނޑަްށ ފެންނަ ޚިޔާލަާކއި ަވގުތަ ބާރުތައް ދީފައި ތިބި ަބެއއް ެދއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބުްނ އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

ނޑު ދޭނަމު ނޑު ބޭރުކުރާ ހިލަފައެއް އަުޅގަ ސާބުން އަޅުަގނޑު އަިމއްލަައކަށެްއ . އެކަމަކު ދަ މޯމެންޓު އަޅުގަ

 ންނާނެ. ކަމެއް ނޯ އެހެންނޫންތޯ ދެން ކުރާނެ

 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހި  ސް ކުރިން ވެސް ހަމަ ބޭފުޅުންނާ ގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ، ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު ވެ  ގެފަހު ސުވާލެއް

ޢަމަލުކުރާނެ ގައިޑްަލއިނެއް. ެއ  އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ޕްރީމް ކޯޓުގެ ަގއިޑްލައިން މިހާރު އެބަސު . ެއއީސުވާލެއް

ގަިއޑްލައިންތަްއ އެހެން އޮްއވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއްގެ ސިަފއިަގއި ާޤނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި ުނވަަތ 

ނުޖެހޭނޭ. ޑްަލއިނަށް ދެން ޢަމަލުކުރާކަށްމި ފާސްކުރަނީ އެ ގައި އިލެކްޝަންތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި

 ،ގޮުތގެ މަތިންނޭ. އެހިނދުން ފެށިގެން ާޒހިދަށް ވެސް ފެނިލައްވާނެ  ޤާނޫނުަގއިވާ މީގެފަހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އެ

ޢާރަޟުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އޮންނާނެ ފުށުއެރުންތަެކއް، ތަ ެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ ގަިއޑްލައިާނއި ރަްއޔިތުން

ޤާނޫނަށް ވިއްާޔ  ނަށް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެޢަމަލުކުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެަކއްަޗކަށް. ަގއިޑްަލއިނަށް ިވއްާޔ ގަިއޑްލައި

 ޔާރުކުަރއްވާނީ؟އިޚްތިޤާނޫނަށް. އޭގެތެރޭން ކޯްއެޗއްތޯ 

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައް

 ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން އިނގޭތޯ، ކުރިން ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް ހަމަ އެބަ  އަޅުަގނޑު

ނުޑ ދެން ޤަބޫލުކުރާ އެނގޭ މި ދޭީތގެ ޤާނޫނީ ާބރު ދެއްތޯ؟ މި ޕްރީްމ ދެންނެވީ ސު މި ،ގޮުތން ދެންނެވީ އަުޅގަ

މި ދޭތީގައި ވެސް ޭއެގ ޒާތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ، ނޫނާގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާ ކޯޓުން ނެރޭ ޙުކުމާއި ރަްއޔިތުން

ުޅން ފަހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކާ ބޭފު ގޮުތން ލިބިދީފައިވާ ބާރު. މިސާލަކަށް ަގއިޑްލައިާނއި ތި އެ ދޭްއޗަށް ވެސް ޤާނޫނީ

ނޑުމެން ހަމަ ޖެހޭނީ އިނގޭތޯތަޢާރަޟުވާ ހިސާބުން އަ ދޭތީގައި ތަޢާރަޟުވާ ހިސާބުން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ  ޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ޕްރޮބެގޮތު ޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ޖެހޭނީ  ކަންނޭނގެ އިނޭގތޯ. ބްލީ މި ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ އަޅުގަ

ހަދާ ނގޭތޯ. ޯހދާފައި، ެއއީ މީ ޤާނޫނުބޭފުޅުންގެ އިުރޝާދެއް ހޯދަން އި ހަމަ ތި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަެއއް



  

ނޑުމެންނަްށ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ތޫރުގެ އެންމެ މުޤައްދަޖޭގެ ދުސްމަޖިލިސް. ދިވެހިރާއް ސް އެއް ތަން. އަުޅގަ

އޮންނަނީ  ދީފައި މިކަްނކަން ކުރުމަށް ޤާޫނނުން ބާރު މި ައްއސަސާތައް އެންމެ ޒިންމާކުުރަވއިޖަވާބުދާރީވެ، މިނިވަން މު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ވެސް ތި ނޑު ހުރެއްޖެ  ގޮތުަގއި ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޑުމެން އެ ިހސާބުން އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑުގެ އެންމެ އިސް އެަކއްަޗަކށް ކަމަށް ވަނީ ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ދެން ހަދާނީ  ވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންދާނަންކިހިނެއްތޯ އެހުން އިނގޭތޯ. ެއ ލަފާގެ މައްޗަށް ބިނާ ޔައިމަ އިނގޭތޯ. ދެން ގެންދި ކޮށްގެން އަޅުގަ

 ދެން އަންނާނެ އެއްެޗއް ވާނެ. ދެޓްސް ވަޓް ައއި ފީލް. 

 

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ؛ އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ދެން އެދިވަަޑއިެގންފައި އޮވެދާނެ. އެކަމަކު ެދން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް  ޒާހިދު، އަުޅގަ

ނޑު މިކަންނޭނގެ މުޤަްއރިރު ސުވާެލއް ުކއްލިައކަށް ުކރު ވެސް ނޫން  ،އަރަނީ ހިތަށް ން ވެސް. ދެން އެކަމަުކ ައޅުގަ

އަކީ ިމނިވަން މުއައްސަސާަތއް އެްނމެ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމުަގއި  ވާހަކަ ،އަކީ ދެން މި މުއައްސަސާތައް  މި ކޮމިޓީ

ހުރިހާ  މި ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން ވެސް ޖެހޭ ަތން. ދެން ރާއްޖޭގެ ބިންގަލެއް ވެސް އަޅަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދަން

ދޭތެރޭގައި ނޫނިއްޔާ ރައްިޔތުންނާއި ސިޔާސީ މީހުންގެ  ެވސް، ވަރަށް މަދުތަނަކާ ދޭތެރޭގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ތް އެހެންނޫންތޯ؟ ޕޮލިސް އިންޓެދެްނ ޙަޤީޤައީ އުޅޭ. މި ދެން ކޮންމެއަކަސް ގިލަންވެިރކަމެއް އެބަ

 ްނ މި ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކެއް ދެ .ކަމަށް ވިޔަްސ، އެެހންކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ޓްސްކަމަށް ވިޔަްސ، ހިއުމަން ަރއި

ދެން ޒާހިދުގެ ދެން  އަރަނީހިތަށް އުޅޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ދޭތެރޭގައި މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކެއް އެބަ

ނޑުމެންނަށް އަސްލުަގިއ  ަވއޭ ދެންކޮަބއިބާ ،އި ދެން އަދި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަިއގެން އުޅޭއިރު ތަޖުރިބާގަޔާ ައޅުގަ

 ަރކީ ކޮަބއިާބވައޭ؟ ދެންމެ ވެސް ވަރަށްގަޅުކުރަން ގެްނގުޅުްއވާ ތަަޞއްވުނޫނިްއޔާ މިކަން ރަނ ؟ވަނީ ކިހިނެއްބާއޭ މި

ދޭތެރޭ  އޭޓުވުުމގެ ކުރިން ކަންތައްތަކާގިނަ ކަންތައްތައް ިކޔައިެދއްަވއިފި. އެިކއެކި ސިޓުޭއޝަން ކްރި

ެއއްޗެިހ ވެސް ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި. އެހެންވީމާ، މި ިވސްނުން،  އްޔާ ވިސްުނން ގެންގުޅޭނެ ގޮތާންެނވިއްޖެ ވަަޑއިގެ

އޮތް ދަފްތަރާ ތެރޭގައި ވެްސ، މި ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ދަފްތަރަްށ  ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މި މިސާލަކަށް ހަމަ ނަގާ

ވެސް ިމދެން ވަރަށް ހައިޖާނު ބޮޑު، މީހުންނަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭ، މީހުންލުމާއި ވަކިކުރުމާ، ދެން ގޮސް މި ކަމަކީ 

ނެޑއް މީ. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ  ޝައްާކއި ވަހުމުން ފުރިގެން އޮންނަ ކަންތައްގަ

 ވަަޑއިގެންެނވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވަނީ؟

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އްއަލްފާޟިލް މުޙަ



  

ނުޑމެން ޤައުމުގެ ހަމަ ހުރިހާ  މީގައި ހަމަ؛ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ތި ހަމަ ވިދާުޅިވހެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

މުއައްސަާސއަާކއި ރައްޔިތުންާނ ދޭތެރޭގައި މި އޮންނަންވާ، އެއް ބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަށް ުކރަންޖެހޭ ވަރަށް އިތުބާރެއް 

ނޑު ހަަމ  ނެތް. ހަމަ  ގިނަ މުއައްސަސާތަކާ އަޅާބަލާއިުރގައި. ދެން، އެކަން މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެން މި އުޅެނީ ޤާނޫނުތަކެްއ  ނޑުމެންނަށް މި އުޅެނީ ައޅުަގނޑު އަިމއްލަ ހަމަ ރަޢުޔަކީ އަުޅގަ ދަންނަވާނީ، އަުޅގަ

ނެއް ެވސް ނޫނޭ. ކަންކަން އޭގެ ޒާުތގައި މުޅިން ނުހިންގެގިންެންއ ނެތިގެންނެއް ވެސް ނޫން. ަގވާއިދުތަެކއް ނެތިގެން

ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބު  2008ވެސް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ހަމަ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްލަންޏާ 

ނޑު ާޕސަނަލީ ވެްސ އިްނވޯލްެވގެްނ ހަދާލިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭއްވުުމގެ؛ ިރޔާސީ އިންތިާޚބުގެ ކުރިްނ އަުޅގަ

އިންތިޚާބުތަކަށް އަންނައިުރަގއި ރައްޔިތުން ކިހިނެއްތޯ ތިބީ. މި ދެންނެވީ ކާކަށްތޯ ވޯޓުދޭނީ ބެލީކީ ނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލީ މި އައު ބަދަލުތަކަށް. ޤައުމެއްަގއި ހަޔާތުަގއި އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް 

އުޅެނީ. އެ ބަަލއިލަން ޭބނުންވީ ހަމަ ރަނގަޅަްށ މި ދެންނެވީ. ބަެއއް މީހުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައިްސގެްނ މި 

ނޑު ަކއިީރގަިއ  ލޮލުން ކަރުނައަޅާފައި އިނގޭޯތ. ހަމަ އަދާިއގެ އިންޓިުޖވަލް މީހުން ހަމަ ލޮލުން ކަރުނައަޅާފައި އަުޅގަ

ރުަގއި ވަރަށް އިޚްލާްސތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޤަބޫލުކުރި ބުނި ޒާހިދުއޭ ދިމާވާ މައްސަަލ އަކީ ތިމަންނަމެން މިހާތަނަށް އަިއއި

ބައެއް މީހުންތައް ވެސް މި ދެކެވޭ ވާަހކަިއގަިއ؛ މިސާލަކަށް، ޤާނޫނެއް މަނާކޮށްފައި އިނޭގތޯ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. 

ނީއޭ އިނގޭތޯ. ދެން، ޤާނޫނެއް މަނާކޮށްފައި، އެ ޤާނޫނު އެ ވަގުތަކު އޭަނގެ ފިުކރު ހުންނަ ގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައި ބުނަ

އައިމަ އިތުބާރު ެގއްިލއްޖޭ. ާކކު ބުނަނީ ކޯެޗއް ކަމެއް، ަޤބޫލުކުރާކަށެއް ވިސްނާކަެށއް ނޭނގެއޭ. ިމއީ، އެްއ އިޝޫ. 

މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ކިހިނެއް ކަމެއް ވާްނވީ، ކޮން ގޮެތއް؛ މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ެއކަށީގެްނވާވަަރްށ 

ގޭތޯ. އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ނުދެވެނީއޭ. މިސާަލކަށް، އިލެކްަޝނެއް ެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނުޑ މަޢުލޫމާތު އިނ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްާޔ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިނގޭތޯ، މިދިޔަ އިންތިޚާުބތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިނގޭތޯ، 

ގެންގުުޅންޖެހޭ ވިސްނުމަކީ ކޮބަިއކަާމއި މިއީ ކިހާވަެރއްގެ މުިހއްމު އިލެކްޝަނަކީ ކޯެޗއް ކަމާއި މިކަމުގައި ާޢއްމުމީހާ 

ކަމެއް ކަާމއި ކަމާ ބެހޭ ގޮުތން މަޢުލޫމާތު މީހުންނަށް ދީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންނާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ އަދި މުިޅ 

ނޑުމެން ނަގަްނ ސިސްޓަމާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ، އިލޯކްޓޯރަލް ސިސްޓަމާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ހިފޭނެ މެޝާޒްތަ ކެއް އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ. މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ މި މުއަްއސަސާ އިން މި ދައްކާ ވާހަަކ އަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި، މިހާރު 

ދެން ގޮތެއް ކިޔާ ކަމަށް ވާަނމަ މިއިކީ ސިޔާސީ ވާަހކަެއްއ ނޫންކަން. އިނގޭތޯ. ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮްށގެން 

ަތކުން ވާހަކަދެެކުވނިއްޔާ ނޫނިއްޔަކާ ނުވާނެ. ެއކަމަކު އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ވެސް ނޫން، ތަފާތު ފިކުރުގެ މުއައްސަސާ

ކަންތައްތަްއ ހުންނައިރުަގއި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ޖުމްލަޮކށް ދަންނަވަންޏާ އެހެން. ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް، ިދގުކޮްށ 

ނޑުމެންާނ ވެސް ދެްއކިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު، ޖުމްލަކޮ ށް ބުނަންޏާ މިކަހަލަ އިޝޫތަކެއް މި އުޅެނީ އަުޅގަ

 ދިމާވެގެން.



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ހަމަ؛ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މި ކަންކަްނ، ާރއްޖެ ައށް މި އަންނަ އެިކއެކި ކަންަކމުގައި، ެއކި ދާއިރާަތކުަގިއ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި  ފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ވެއްެޖއްޔާ ޒާހިަދކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ވެްސ އަންނަ ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މި  ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި، ދިރާސާތައް ވެސް ހަްއދަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މި އަޅުގަ

ދެއްތޯ. މީރާއާ ދޭތެރޭގައި  ހިތަށްއަރަނީ، މިސާލަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ފަހުން އުފެދުނު މުއައްސަސާއެއް މީރާ

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްގެ ިއތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާ ެއއްޗެހި ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ އުފެދިފައި އޮންނަ

ނޑަށް ފެންނަނީވިސްނުން ހުންނަ  ާވހަކަ، ިވޔަފާރިވެރިން ވެސް، ގިނަ މީހުން ގިނަ ތަންތާނގައި .ފެނުމުގައި. އަުޅގަ

ތަނެއްެގ  ވަރަށް ޤާބިލު ،ހިފޭވާަތކެއް ނޯވޭ މީރާ ކަންކަމަކު. ވަރަށް އިތުބާރުހުން ވެސް މާ ބޮޑު ޝަކުޓެކްސްގެ މީ

ނޑު މި ހިތަށްބާވަ ގޮތުަގއި ގިނަ މީހުންގެ ވިްސނުން ހުންނަނީ. ކިހިނެއް ވެސް ވަރަށް ފަހުން އީ މި ؛އަރަނީއޭ އަުޅގަ

ތަނާ ދޭތެރޭގައި މީހުންގެ ވިސްނުން  ތޯ އެގޮުތގައި ކޮަބއި ދެކިވަޑަިއގަންނަވާއުފެދުނު މުއައްސަސާެއކޭ. ާޒހިދު 

ނުޑމެން މުއައްސަސާތައް ިއޞްލާޙުކޮށް، ރަނގަުޅކޮށް  ،ރަނގަޅުވާ ސަބަަބކީ؟ ެއހެންކަމަށްވަންޏާ، އަުޅގަ

މުހިއްުމ ދިނުމުގައި އެންމެ ނުްނވާ އެންމެ ފޮނިމީރުކަން ހޯދައި ެގ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ބޭރަަހއިޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަ

ދޭތެރޭގައި ދެިކވަަޑިއގަންނަވާ  ގައި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަމާމެއްއަދާކުރަން ތިބޭނެ މިކަހަލަ ފޯރަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ުވރެ ބޮޑަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނެގ  ހެން. އެީއ، ައޅުަގނޑުމެންނަށްކަމެއް އޮތުަމކީ ެވސް އެީއ މުހިއްމު އިގޮތެއް އެނގިފަ 

 ތަފާތެއް އެ ފެންނަނީ؟އި ހުންނާނީ. ކިހިނެއް ބާވާއޭ ހެދިފަވާހަކަަދއްކާ ، އިށީނދެ ނަށްތުަގއި މިހާރު ޒާހިދުމެންގާ

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައް

މީރާ މެންޝަންކުރަން ހިތަށް އައި. އެކަަމކު ގަސްުތގަިއ ދެްއކިއިުރގައި ހަމަ ހަކަވާޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ކުރީގައި އަ

ނުޑ ޮކންމެހެން ވަކި  ނުކުރީ. ނުކުރީ . އެހެންނަމަވެސް، މުައއްސަާސއެްއ ރަނގަޅޭ ކިާޔކަށްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލާފައަުޅގަ

 ޚިދުމަތްކޮށްދޭ މީހުންނާއި އެ އިން  ހަމަ ތި ވިދާޅުވީ ރަނަގޅު ާވހަކައެއް. ކުރުކޮށް ދަންނަވަްނޏާ އޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ މީރާ

މީހުންނާ އޮންނަ  ވަންޏާ އެ ކަމަށް ޅުން. ވަރަްށ ކުރުކޮށް ދަންނަވާމީހުންނާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިނގޭތޯ. ގާްތގު

ހަކަށް ސީދާ ގާތްުގޅުން. އެ ގުޅުން ގާްތާވ ހިސާބަކީ އެ ބޭފުޅުން އެްއވެސް ޓެކްެސއް ދަްއކަންޖެހޭ މުއްދަތު އެ މީ

ހަލަ ވެސް ކަނެ އިނގޭތޯ. ދެން، އެއްމެއިލް ފޮނުވާ ދޭނެ.ހަނދާންކޮށްދޭނެ. އެ މެސެޖު  ސަނަލީ ގުޅާފައިޕާ

 ވަނީ ކަންކަން ކުރުމުގެ އެްއވެސް ިއޝޫއެއް ދިމާވާ ކަމަށް ކުރުާމއި މިމައްސަލަެއއް ނޫނީވިއްޔާ ޓެްކސް ކަލްކިއުލޭޓު

ދޭން. މިސާލަކަށް، ޅިަޔސް ވެސް އެކަން ޮއޅުންފިލުވައިކޮންމެ މީހަކު ގު ،ވިްއޔާ ޑައިެރކްޓްލީ ކޮންމެ އިރަކު

ވާ ގޮތަކީ ުގޅާލީމަ ދެއްތޯ، ގުޅާލީމާ ބުާނނީ ތި މީހާ މިއަދަކު ނެތޭ،  ކުަގއި މިއަޅުަގނޑުމެން ގިނަ މުައއްަސސާތަ



  

 ފަހުން އެ ގުޅާ މީހާ  ދަމުން ގޮސް އެންމެން މި ފޯނުން މިހެން ދަމުންނޫނީ އެ ފޯނުއޭނަެއއް ނެތޭ.  މީނައެއް ނެތޭ،

ދެވޭ. މާ، ޚިދުމަތެއް ނު. ެއހެންވީސް ވެސްފޯނުން ގުޅިޔަ އީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. އެ ޚިދުމަތް ދެއްތޯ އެ 

އިން  މީރާ ،ދެެކވިމަތްދޭ މީހުންނަށް ސީދާ ޑައިރެކްުޓކޮށް ވާހަކައިން ޚިދު ންޓަކީ މީރާމީރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެީޗވްމަ

 ؛ތު ވެސް އަނެްއކާ މަޢުލޫމާ ަމސައްކަތްަތއް ބަްއޓަންކޮށްފައި، މީހުންގެ ސާްސކުރެވޭ ގޮތަށް އެ. މި އިހުއެހީތެރިވެދޭކަން

ތަޖުރިބާނުކޮށް އޮތް ކަމެްއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދުވަހަުކ ވެސް ، ައކީ ވަަރށް ފަހުން ތަޢާރަފުކުރެވުނު ޓެކްސް ދެންނެވީ މި

އްޔާ އެހާ ރަނގަޅަްށ މަޢުލޫމާތު ހުރި އެއްވެްސ ންޖެހޭ މީހެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ޓެކްސް ދަްއކަ

 ،އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް، ެޓކްްސ ދައްކަންޖަހާ ކުންފުންޏަކުން ކަސްޓަމުން ގެނެއްސަ ދާއިރާެއއް ނުހުންނާނެ. 

 ވެްސ، ހުއްޓަސް އިކޮށްފަ ވަރަކަށް އަަހރު 10ކަސްޓަމުން މުދަލެއް ނެރެންވީމަ ހަދަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއީ، 

ލެއް ކުޑަވާނެ، މީރާ އަދި ހަތަރުފަސް ހުރެ އިއަށް އެ މަުޢލޫމާތު ލިބިފަ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށް ނެރެންހުއްޓަސް ވެސް އޭނަ

ކުުރމާއި މިކަންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު  ނޫނޭ ހައެްއކަ އަހަރުެގ ކަމެއް ވިަޔސް މީރާ އިްނ ޓެކްސް ދެްއކުމާއި ިމކަން އަހަރު

އްޓެހިންގެ އަށް ޚިުދމަތްދޭ މީހުންގެ ރަ އިން މި މަސައްކަތްކުރީ މީރާ ންނާނީ. މީރާބިފައި ހުއަށް މާ ރަނގަޅަށް ލި އޭނަ

މީހުންގެ މަސަްއކަތް ގެންދިަޔއީ.  ސާސް ދެވޭ ވަރަށް އެ ދޭކަމުެގ އިހު  ގެން ޚިދުމަތެއްކަމެްއ ބާްއވައި  ގޮތުަގއި ގާތް

ނޑު ހަމަ  އީ ދެން، އަޅުަގނޑު ވެސް މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅަގނޑު އެކަހަލަ ކަންތަުކގައި ުއޅޭ މީހެއް. އަޅުގަ

ކައެއް. މި ރާއްޖޭގެ މުައްއސަސާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ދައްކާ ާވހަ

 އާއި ޚިދުމަތް ދޭ މީހާ އާއި ލިިބގަންނަ މީހާވީމާ، ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ ތަނަކަށް ހުީރ އެއީ. އެހެން

 .އެ ިއހުސާސް ދިނުން މުއައްސަާސއާ ގާްތވުން،

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ހަމަ ހިތްފަސޭހަ އިލެކްޝަްންސ  ކަމެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑަިއގަންނަވަންތަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ރަްއޔިތުންނާ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ މީުހންނާ ދޭތެރޭގައި؟ އިކޮމިޝަނާ

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް މުޙައް

ކުޑަ ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭގައި މިގެަނއި ލެވަލް އަށް މީތި ގެންދަން، މީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގަިއ އިން މު  މީރާ

ންނަނީ ކަޓް ޮއފް ވަން އިޝޫ. އިނގޭތޯ. ެވއްޖެއްޔާ މި އޮ އް އިނގޭތޯ. މީރާަޝނެޓައިމެން އެބައުޅޭ އެހެން

ައީކ  12ބުނީ ކިހާވަެރއް ހެއްޭޔ. ޭއގެ %އަށް އާމްދަނީ ލި ނަގާ ވާހަކަ ބުނީމަ، އޭނަ 12ނޫނީ % 16ޤާނޫނުގެ %

. ދެޓްސް ދަ ކަޓް އޮފް ތިން. އެކަމަކު، ދެޓްސް އިޓް އެ ދައްކާށޭ. ނުދައްކައިިފއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއްޭހ؟؟ ހެްއޔޭކޮބައި

ިވއްޔާ  ވަނީ މީރާާއ ައާޅކިޔާ ކަމަށް ،ންޝަނަކީމިއަށް މި ވަންނަ ަޑއިމެ؛ ންަގއި އިލެކްޝަންސް އިްޒ އަ 



  

މީހުންެގ  ސާސްތައް އެސިޔާސީ މީހުންގެ އިހުނޫންތޯ. މި ސިޔާސީ މީހުން، އެހެންކީ މީ ޕޮލިޓިކަްލ ޑައިމެންޝަނަ

ނުފުދުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަެތއް ކުރާ ތަނެއް. ބައެއް ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަފާނެ ދެން  ،ބޭނުންތައް ފުއްދުން

ދާނެ. އެކަމަކު، ޙަޤީޤަތަީކ ން ޤަބޫލުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތިބެހެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ގޮތަކަށޭ ނިމޭނީ. އެ 

އެީއއެްއ ނޫންތާ. އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ގެްނގޮްސ ނިންމާނެތާ. އެހެންވީމާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެ 

އިރު ނުގެެނވޭެނ ހަމައަށް ގެންދާއާ 2018އާ ހައި ޓޫ  ލެވަލް އަށް ޕްރޮބެލިޓީޒް މިހާރު މީރާ އައިްއސަ އޮތް، ލެވަލަށް

ނޑަށް ަޔޤީންވާ އެްއޗަކީ  . އެކަމަކުކަން  ިސާޔސީ މުއައްސަސާަތކަާކއި މި، ށް ނުގެނެވުނަސް އިނގޭތޯއެ ެލވަލަ، އަުޅގަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނނާ ދޭތެރޭގައި މިހާރު އޮތް ފައި ހުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުެފދިދެންނެވީ 

އިނގޭތޯ.  ނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ރައްޔިތުންނާއުފެއްދިދާ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދޭނެ ގުޅުމެއް ރަނަގޅު ގުޅުމެއް

 ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ. ެއކަން ވުރެ ރައްޔިތުންނާއި އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ވެސް މިހާރަށް

ންނަނީ ތަށްއަރާފައި މި އޮހިމީހަކު ެވސް ައއިއިރު ކޮންމެ  ކުރެވިދާނެ ކަަމކީ އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަން މިހާތަނަށް

މަސަްއކަތެއް އޮންނާީނ އިލެކްޝަން ބާއްވާ ދުވަުހއޭ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން،  އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގައިއޯކޭ، 

ނޑު  ން ހަރަކާތްތަކެްއ ޭއގެ ޒާުތަގއި؛އަޅުަގނުޑ އެންމެ ހިތްއެޭދ ަވރަކަށެއް އިލެކްޝަންްސ ކޮިމޝަންގެ އެހެ ީމ އަުޅގަ

ެއއް ނޫން ދެއްތޯ ިއލެކްޝަންނާ ބެހޭ މަސައްކަތް ކަ. އިލެކްޝަެނއް ާބއްވަްނވީމަހަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ ދައްކާ ެވސް ވާހަ

ކޮންމެ އަހަރެްއގަިއ  ހަމަ މިސާލަކަށް، ޖެހޭނީކީ. އިލެކްޝަންނަކަށް ތަްއޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭގެ ޒާތުަގއި ކުރަން މި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނ  ކަްތކުރަންޖެހޭ ދުވަސް. އެކަމަކު ން މަސައްދުވަހަކީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނު 365

ދަނީ  އިންލާފަބާްއވަިއ ނިމުނީމަ ޑަސުރެ ފެށިގެން ގޮސް އިެލކްޝަންސް ނީ އެންމެ ކުރީއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ނޑުމެން އިލެކްޝަން މޯޑަކަށް ނުވަތަ ރިލެކްޝް މޯޑަކަށް. އޭގެ ބަަދލުގައި އިެލކްޝަނެއް ައއިްއަސ އަ ސައިލެންޓު ޅުގަ

 ޖެހޭ ދެއްތޯ މީހުން ވެސް ޕްރެޕެއަރވާން. މީހުން ޕްރެޕެއަކުރަން ވެސް. ބާއްވާ ހަމައަށް ދާންވާއިުރަގއި އެބަ

ނޑުމެން އިލެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ިއޝޫ ކްޝަން ކޮމިޝަުނގެ ތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކަން ވެސް. އެީއ، އަުޅގަ

ނޑު ރެސެޕިއަ ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލާ އުމުުރގެ ކޮންމެ އިންޓިޖުވަލް މީހާ. ދެން، އަނެއް އިލެކްޝަންްސ  ންޓުންނަީކ މިމައިގަ

ހެނީ ކުރަންޖެ. މި ދެ ބައި މީހުންނަށް މި ކޭޓަރކޮމިޝަނުގެ އަެނއް ބަޔަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

އައިމަ  ހިސާބަށްހުރިހާ ކަމެއް އައިްސ ކޮށިއަރާ ފަހު ވަގުތުަގއި  އްޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެދެއްތޯ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެ 

ނަނީ ދުވަސްތަކެއް އިލެކްޝަންސް؛ މިސާަލކަށް، އިލެކްޝަްނގެ ޤާނޫނުތަކުަގއި މި ހުން ޤާނޫނުަގއި، ޤާނޫނުގައި ބުނާ

ނަޑއަޅާފަ ކިާޔ  މިހެން .ތެރޭަގއި ިމވެނި ކަމެއް ވާންވާނޭ ދުވަސް  50. ވާްނވާނޭުދވަސް ތެޭރގަިއ މިވެނި ކަމެއް  5. ކަ

ނޑުމެން އެ  މަރުޙަލާތައް. އެ މަރުޙަލާތަްއ އައިސް ޖެހުނީމައެއް . އެހެންވީމާ، ަކން ކުރަންޖެހޭނީނޫްނ ދެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީރާ މިއަދު  ،އަކީ ސަލީމް ުއޅޭ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި ހަަމ ރަނގަޅަށް މި ދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން ގެނެވިދާނެ ކަެމއް. ެއކަމަކު، ބަޓް ްސޓިލް އޮތް ހާލަތަށް ނުގެނެވޭނެ ިއނގޭތޯ.  އަުޅގަ



  

ވުރެ ހަމަ މާ ގާތް ގުޅުމެްއ  އެ ދިޔަ ކަންަތކަށް ނަ އަހަރު މި ބޭއްވި އިލެކްޝަންގައިވަ  2013އަޅުަގނޑުމެންނަށް، 

ނުޑ ޝަެކއް ނެތް.ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާ ވެސް ބޭްއވޭނެ، ރައްޔިތުންނާ ވެސް އެީއ، ޝަެކއް ނެްތ  ކަާމ މެދު އަުޅގަ

ކަންަކން ކުރާނެ ގޮތް. ދެން ހުިރ  ސަބަބަކީ ޤާނޫނުގަިއ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް ރީތިކޮްށ އެބަ ބުނޭ ދެއްތޯ މި

އެތެރޭގެ މީހުންނާއި ބޭރުގެ ޭރގައި ކަންކަްނ ހިނގައިދިޔަ ގޮްތ؛ އެބަހުިރ ތަކަކީ އޭަގއި ހުރި ަކންތައްތަކުގެ ތެލޫޕްހޯލް

ްއޔާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުން ލަ ތަޖުރިބާ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްމީހުންނާއި އިލެ

ގެން ގެންެދވޭ ޔަަވޅުތަކެއް އެޅެްނވާނެތާ. އަަޅއިނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފިށިގެން އެކަންކަން އެދެން ރިޕީޓުފެ

 އައި ؛ ސް މިނިމައިޒްކުރެވިދާނެ. ދެން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުންސަަގނުޑމެންނަށް ކޮންސީކުއެިވއްޔާ ައޅު ވަނީ ކަމަށް

ނުޑމެންނަށް ނޯ ޑޯންޓް މިއަދު އިލެކްޝަާނ  ކިހިނެއް ކަމެއް ެނރޭނީ ދެއްތޯ. ެއކަމަކު، ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 .ންކުރި ގޮތްަޓވީގައި ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓް އިންފަހުގެ އިލެްކޝަން ޖެހޭ ސަބަބީ އެންމެ ދައްކަން މިގުިޅގެން 

ކުރިމަތިލީމަ  ރިަލވަންޓު ވެސް ުނެވދާނެ. އަޅުަގނޑު އެހެންނޫންތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ އަނެއްހެން ކޮންމެހެން އެއާ

މެްއ ނުކުރަމޭ ތިހާ މޮޔަކައިރީަގއި ވިދާުޅވި ިއނގޭތޯ. ޒާހިދު، ތިމަންނަ ހިއެއްކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަކު އަުޅަގނޑު ކަ 

ނުޑ ބުނިން ކިހިނެއް. ކުރާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ ކިހިނެްއ ެހއްޔޭ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ިމ  ،ބުނީމަ ބުނީ ޭހ ވީ އަުޅގަ

ނޑައި އިލެކްޝަންސް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ؛ލެވޭނީ. ވަކިކުެރވޭނީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސްކޮމިޝަުނގެ ދެ މެންބަރުން ކަ

ނޑު  މަޖިލީހޭނަީނ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މިވެނި މާއްދާގައި އޮން އެކަން ކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް ތި ނޑު ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ެއ  ،ދަންނަވަނީ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ވެސް މި ދެންނެވިން، އަުޅގަ ައޅުގަ

ިކޔުމުގެ ޭއގެ ޒާތަްށ ބަލާއިރުގައި ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތެއް އަުޅަގނުޑގެ ނެތް. ތެރޭގައި އެއްެވްސ އެއްެޗއް ޖަޖްމަންޓާ ދޭ

ނުޑގެ އަުތަގއި އެބަ ނޑު އަމިއްަލ އަށް ތަޖުރިބާކުރެވުނު ކަމެްއ އެބަހުރި. އަުޅގަ އޮތް ދެ ސިީޓއެްއ.  އެކަމަުކ، އަުޅގަ

 ޤާނޫނުައސާސީަގއި؛ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކުން ނޫން އެ ސިޓީ އަިއއްސަ އޮީތކީ. ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮިމޝަނުގެ

އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން މީހުން ވަކިކުރެވޭނީ އި އާ ރަނީ ކިހިނެްއތޯހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މީހުން ވަކިކު

ކަނި ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނާއި އިެލކްޝަންްސ ންނާނީ ހަމައެ. ހަމަ އޮެވސް ބައްލަވާމި ދޭތި މިހާރު ކިހިނެއްތޯއާ

ހުންނާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ެއްއވެސް ތަފާެތއް ނު .ންނާނީއޮ އި ނާ އެ ދެތަުނގެ މުައއްސަާސގެ ނަން ބަދަލުވެފަ ކޮމިޝަ

ނަޑށް އެ ސިޓީ ފޮނުވާފައި އޮތީކީ. އެހެންވީމާ،  ކަށް ވެސް ނުވޭ. އައެްއވެްސ އިޝޫއެ މަޖިލީހަކުން ނޫން އަޅުގަ

ނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ޕާއެހެންވީމާ، އަ ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ުޅގަ ސަނަލީ އަޅުގަ

 ެރވެނީތާއޭ. ނޫނަސް އެކަން ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު  އަރުވަން. މާފަންނު އުތުުރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އިމްތިޔާޒަށް އަުޅގަ



  

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

މެންބަރެްއގެ ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ  ،ައށް. ޒާހިދު ބާ ޒާހިދު އިނގޭތޯ ކޮމިޓީޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މަރުޙަ

ހުންނަވާ ގޮތް  މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ުމސްތަޤްބަލްގައި ގެން ވެްސ އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެގޮތުަގއި ހުންނަވައި 

ކީ ެއއީ އިސްލާމްދީނުގެ ވާ ކޮންމެ ވާހަކަުފޅުތަކަގެން ވެސް މި ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން ދައްކަނަމަ ހުންނަވައި ވެއްޖެ

ޤީދާއާ ފުުށނާރާ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ފިަޔވައި ކޮންމެ ވާަހކަތަކަީކ ނޫނިއްޔާ ޢަ، ޚިލާފުނުވާ ވާަހކަތައް އަސްލަކާ

 އަދި ޤާނޫނުތަކުން. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ  ސީން އެކަން ކަށަަވރުކޮށްދެއްވަނީ.ވާހަކަތަެކއް. ޤާނޫނުއަސާ ޑްޕްރެވިލެޖް

ކޮމިޓީަގއި ހިއްސާުކރާ ވާހަކަފުޅުތަކާ ުގޅިގެްނ  މި ާވހަކަފުޅުތަކެއް ހިއްާސކުރަްއަވއި، ދައްަކވާ އަށް ވަަޑިއގެން

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޒާހިދުެގ މައްޗަށް ދަުޢވާެއއް އުުފްއލަވައި ުޙކުމެއް އިްއެވވޭނެ ގޮތް، ނޫިނއްޔާ މަޤާމުން 

ވަކިކުެރވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުުކރެއްވޭތޯ؟ 

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙައްއަލްފާޟިލް މު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މިނިވަން މުައއްސަާސެއއްަގއި ހުންނަ މެންބަރަކަށް ހުންނަ މީހަކު އިނގޭތޯ. 

މެންބަރަކަށް ހުންނަ މީހަކު ހުންނައިރު އަޅުަގނޑު ހަނާދންވާ ގޮުތގައި ެވއްޖެއްޔާ ިމނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ 

މަދު ތަެނއްަގއި ނޫނިްއޔާ އެްއ މާއްާދއެްއގަިއ އޮންނާނެ މެންބަރަަކށް ހުރެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ޤާނޫނުގައި ވަރަށް

އެްއކޮށް ެއ ަވޒީފާ އަާދކުުރމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމަކަށް ދަޢުވާއެްއ ނުކުެރވޭނޭ. ޝަީރޢަތެއް ނުކުރެވޭނޭ. ދެން، 

ނުޑ ައމިއްލަ އަށް ޤަބޫލުކުރާީނ ެއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އެއީ ޙަޤީޤަުތތައި ާކކުތޯ، ކިހިނެއްތޯ އޭތި ޑި ސަިއޑުކުރާނީ. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް، ދެން  އިޚްލާޞްތެރިކަން ނިންމާ ބަޔަކީ ކޯޓޭ އިނގޭތޯ. ދެން، ކޯުޓ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ވެސް މި ތިބެނީ މީހުން. ދެން ކޯޓުން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަދި  ކޯޓުގަ ެވސް މި ތިބެނީ މީހުން. އަޅުގަ

އެހެން މުއައްސަސާތަަކކުން ަކމަށް ވިޔަސް ވެްސ، އޭނަ އެ ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ކަމަށް ިވޔަސް، 

ނިންމާ ނިންމުމަކީ ގޯހެއް ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ ނޫނީ ޤާނޫނާ ިޚލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ޤާނޫނުަގއި ދެން އެބަ 

ދާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިސާލަކަށް ކުރާ؛ މި ދެންނެވީ، ތި ވިދާޅުވި  ހުރި މަރުޙަލާތަކެއް ކިހިނެއްތޯ

ނޑު ޖެހޭނީ ދެން  ގޮތަށް އެްއވެސް ކަމެއް އެެހން ނުކޮށް ހުއްޓާ  މީހަކު ކޯޓުން އެހެން ހަދައިފިއްޔާ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ިޑސަިއެޑްއ އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި އޮންނާނީ އަޅުަގނޑު ދާނެތޯ ނޫނިއްޔާ ނުދާ ނެތޯ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އޭުރެވސް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގައި ހުރެފަިއ ދާންޖެހުނީމަ ވެސް ކޯޓަްށ ދާންޖެހޭ  ނުކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ާދކަށެއް. ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި އޮންނަ ަކމަކަށްތާ ވާނީ ދެއްތޯ. ދެން  ކަމަކަށް، ކޯޓަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަްއކާ ވާހަަކއެްއ،  މި ކޮމިޓީ އަށް ައއިސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިސްފައި އަޅުަގނޑު ދޭ މަޢުލޫމާތެއް، ައޅުގަ



  

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދައްކާނީ ވަަރށް ހަމަ ތެދު ބަހުން އިނގޭޯތ. ހަމަ ތެދު ބަހުން. އެީއ ެއހެން މީހަކަށް އަދި ވެދާެނ 

ތެދަށް ކަމަށް ދެއްިކޔަސް ވެސް އެހެން މީހަކަށް އަދި ވެދާނެތާ އަިދ ޯގްސ އެހެންނޫންތޯ. އެީއ ައޅުަގނަޑށް އަދި 

ނޑުގެ ހުރީ.   ވާހަކަައކަށް ވެްސ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް އަުޅގަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު ދާ

ނޑުގެ ުސވާލަކީ އިޚްލާޞްތެރި ވާހަކަފުޅެއް ދެްއކުމެްއ، ނުދެއްކުެމްއ ވެސް ނޫން. އަދި ތެދުދޮުގ؛  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އެކަމެއް ވެސް ނޫން. މި ޤާނޫނީ ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑިއގެން ޮކންމެ ވާހަކައެްއ، އިސްލާމްދީުނގެ އަސްަލކާ ޚިލާފުނުވާ އަދި 

ތަީކ އަދި އެއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ހަމައެއާެއކުަގއި އަޤީދާ ާއިއ ޚިލާފުނުވާ ވާހަކަފުޅެއް ަދއްަކވާ ކޮންމެ ވާހަކަފުޅު

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ  ވާހަކަފުޅެއް ކަުމގައި ވީނަމަެވސް މި ކޮމިޓީގައި ޕްރިވިލެޖުޑް ވާހަކަތަކަކަށް ވެގެންދަނީ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ދައްކާ ޮކންމެ ވާހަކަ އަކީ ވެސް މިދެންނެވިހެން ޕްރީވިލެޖުޑް ާވހަކަތަކަށް ެވގެންދަނީ. މިއީ 

ޤީޤަތަކާ އަދި ޚިލާފު ވާހަކަުފޅުތަކެއް ކަމަށް ވީނަަމވެސް ިމ ކޮމިޓީަގއި ދަްއަކވާ ވާަހކަފުުޅތަކަށް އެ ނޫން ފަރާތަކުން ޙަ

މީގައި އޮންނަ؛ މިސާލަކަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅުތަަކކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ނޫން ވާހަކަފުޅުތަކަކަށް 

ރޮެސސް އެބަ އޮތް އިނގޭޯތ މި ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްފަ. އެކަމަުކ، އެ ޕްރޮސެްސގެ ވަނީނަމަ ދެން ހިންގާ ޕް

ބޭރުން އެހެން މީހަކު، އެހެން ބަޔަކު، އެހެން މުއައްަސސާއަުކން އަމިއްލަ އަށް ދަޢުވާ އުފުއްލަަވއިގެްނ، އަމިއްލަ އަްށ 

ފުޅުކުރަްއވަމުތޯ؟ މި ޤާނޫނުައސާސީަގއި މި އޮންނަނީ ވަކި މައްސަލަ ބައްަލވަިއ މި ކަންަތއްތައް ކުރެްއވޭނެ ގޮތް ޤަބޫލު 

ޕްރޮސެސްއެްއ ެއކަހަލަ ވާހަަކފުޅުދައްަކވައިފި ނަމަ އެ ެދއްެކވި ވާަހކަފުޅުތަކާ ގުިޅގެްނ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ؛ ެއ 

ން ބަަޔކު ޕްރޮސެސް ހިންަގވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ަބޔާްނ މި ކުރަނީ. އެކަމަުކ، އެިއން ބޭރުން އެހެ

މީގެތެރެއަށް ވަެދގަނެވޭނެ ގޮތްތައް އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުރައްވަންތޯ؟ ެއއީ ސުވާަލކީ. ދެން އަދި ހަމައެއާއެުކގަިއ 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މީެގ ދެ ބައެްއގެ ގޮުތގަިއ. ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ތިާމގެ މައްސަަލ އެްއގައި ޖަޖަކަށް ވުމުެގ، 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަށް އެއީ ހިޔުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަންގައި ުއޅުްއވާފައި ވާތީ އަުޅގަ

ބަރޯސާވަަޑއިގެްނ މަސައްކަތްުޕޅުކުރަްއވާފަިއ ވާނެ ކަމަށް. ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ތިމާގެ މައްސަލަެއއްަގއި ޖަޖަކަްށ 

ވާއިރުަގއި، ެއކަން އެގޮތަށް ކުެރއްވޭނެތޯ ވެަވޑަިއގަތުން ެއއީ ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ ސީދާ އުސޫލާ ިޚލާފު ކަމަކަށް 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް. އަމިއްލަ އަށް  ދަޢުވާ އުފުއްލަވައިގެްނ، އަމިއްލަ އަށް ޗިޓު ފޮނުވަިއެގން، އަމިއްލަ އަށް ޝަރީޢަތް 

ން ނޫނިްއޔާ ކުންގަލަ އޭފުޅުކުރަންތޯ ހިޔުމަން ރައިްޓސް ހިންގަވާ އަމިއްލަ މަްއސަލަެއއްަގއި ކުެރްއވޭނެ ކަމަށް ޤަޫބލު

  ..ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާނެ ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ ުއސޫލުތަކާ.

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްއަލްފާޟިލް 



  

ނުޑ ކުރިްނވެސް ދެން ިތ ވާހަކަ ދަންނަވާެލވޭތޯ މި  އިމްތިޔާޒު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ތަނުގައި މި ދައްކަނީ ވަރަށް ހަމަ ތި  މި ވަކި އަޅުަގނޑު ހަމަ އޯކޭ.، އުޅުނީ. އަުޅގަ

ނޑުގެސްލާމްދީނުެގ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ވާަހކަވާހެން އި ވިދާޅު މަްއޗަށް އެހެން މީހަކު  ެއއް ދައްަކއިގެން އަުޅގަ

ތޯ. ނޫން ،ކުރެވިދާނެތޯނޫނީ އެހެން މުއައްސަސާައކުން ދަޢުވާ، ނޫްނތޯ އިނގޭތޯ. އެހެން މީހަކު ،އެއް ކުރެވިދާނެތޯދަޢުވާ

ހަަމ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން މިތާ  .ކުެރވިދާނެ ދެއްތޯނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ދަޢުވާއަޅުގަ 

ދާނެ ދެއްތޯ ކޮންމެ އެއް ލަިއގެން ދަޢުވާކުރަްނ އުޅެވިގޮސް ކޯޓަށް މައްަސލަ ތިބެފައި ނިކުންނަ ކޮންމެ މީހަކު

ނޑަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މިވެސް. އެކަަމކު، އަުޅގަ މައްސަލައަކު ތަނަށް  ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ދަޢުވާކުރީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙިމާޔަތްލިބިެގން އައިސްަފއި ައޅުަގނޑު ަދއްކާ ވާހަކަެއއް އެީއ ޤާނޫނީ ސާލަކަްށ ެއއް. މިވާ ވާަހކަގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤާނޫްއކާ ވާއެްއގެ މެންބަރަކަްށ ހުރެ އައިްސ މިތާ ދައަޅުަގނުޑ މިނިވަން މުައއްަސސާ ނީ ހަކަ އަކީ އަުޅގަ

އެ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިގެން ހުއްޓަސް ެއހެން މީހަކު ދަޢުވާކުރުމާިއ  ޙިމާޔަތެއް ލިބިގެްނވާ ވާހަކަެއއް. ެއކަމަކު

 ،ނުިކޔޭނެތާ އެްއޗެްއ ދެއްތޯ. ދަުޢވާކުެރިވދާނެ. ދެން، ދަޢުވާކުރީމަ ެއއަކަށެްއ ައޅުަގނޑަކަށެްއ ެއއަށް ނުކުރުން

ނޑަށް ނުިލބި އިނގޭތޯޙިމާވާކުރީމަ ެއ ޤާނޫނުގަިއ ުބނާ ޢުދަ ުކރީމަ ކޯޓުން އިތުރު ުޙކުމެއް ދަޢުވާ ، ނުލިބި .ޔަތް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ހަމަ ދެންނެވިހެން ދެން އަޅު  ނޑުެގ މުއަކުރީމަ އަުޅގަ ނޑުމެން ބަލާނީ އަުޅގަ  ެވސް  އްަސސާެގ ފަރާތުންގަ

ނުޑގެ އަމިއްަލ ހަ  ދެން ހަމަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ އެްއ ޯކޓުން ނިމުނީމަ އެކަން އޭނަވެސް،  ްއޔަތުންއިސިނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ގޮތުން  ގެ ންޏާ ދެްނ އަނެއް ކޯޓަށް ގެްނގޮްސގެްނ އެ މަރުޙަލާ ގެންދިއުންތާ. އެކަމަުކ، އުސޫެލއްވެއަށް ޤަބޫލުނުކުރެ

ިވއްޔާ ެއ  ކަމަށް ވަނީ ކުރާ ގޮތަށް އެކަންަޤއުމެްއގަިއ ކޯޓުތަކުން އެ  ހިނގަންޏާ ޤަުއމެއްަގއި އިނގޭތޯ. އެކަން އެހެން

ކަމަށް ވިަޔސް، އިކޮނޮމިުކ  ެއއްޑިމޮކްރަސީ  .އެންމެ މުހިއްމު އެްއޗަީކ ޙަޤީޤަތުގައި އީޤައުމެްއގެ ރޫލް އޮފް ޯލ ދެއްޯތ މި

ްސ ެއއްެޗއް މިއިން ެއއްވެ އި ެބއްޔަްސ ރޫލް އޮފް ލޯ ނުހިނގާ ތަނެްއގަ  ށް ބެްއޔަސް، ސޯޝަްލ ކަންތައްތަކަށްކަންތަކަ

ނޑު ިމތަނަށް އައިސް ދަްއކާ ވާހަަކައކުން، . އެހެްނީވމާޕްރިވެއިެލއް ނުވާނެ ވެސް މި ދަންނަވާހެން  މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ޕޮއި ވެސް  . އެހެން މީހަކަށްވެސް ކުެރިވދާނޭ . ކޯޓުންންޓަކީ މީހަކު ދަޢުވާުކރެވިދާނޭހަމަ ވާނީ އެހެން. އަޅުގަ

ނޑަށް  ާޤނޫނުން ލިބިފައި އޮތް ޙިމާޔަތް އިނގޭތޯ. އަ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ކުރިަޔސް . އެކަމަުކ،ކުރެވިދާނޭ ުޅގަ

ނޑަށް ލިބިފައި އޮތް އެ ން އެހެން ގޮތަކަށް ނިންމައިފިޙިމާޔަތް ކޯޓު ނޫނުން ލިބިފައި އޮތްޤާ އްޔާ ޤާނޫނުން އަޅުގަ

މަރުޙާލާތަކުގެ ތެރެއަށް ނޫންހެއްޔޭ. ދެން، ުސވާލު، ޙިމާޔަތް ހޯދަން އަޅުަގނޑުެމން ދެން ދާނީ ކޯޓުގެ ދެން ހުރި 

ނުޑ އަމިއްލަ މައްސަލައެްއަގއި  އިސްގަތި ވިދާުޅވާހެން ނެޗުރަލް ޖަސްޓި އަނެއް ސުވާަލކަށް ތި ކުރެއްވީ އަުޅގަ

ެދގެން ނކޯުޓގެ ައނެއް ފަރާތުަގއި އި ،ދެގެންނއަށް އި ައޅުަގނޑު އަމިއްލަ  ،ދެގެންނއަށް އި  އަޅުަގނުޑ އަމިއްލަ 

ނަޑކީ ޤާނޫނު ކިަޔވަިއގެން ހުރި މީހެއް މިކަން ކުރާއިރު؛ މިހެން ނޑު  މީގައި އަުޅގަ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 99ގޮތުްނ އަނެއްހެން ބުނަންޏާ % ގެގޮތުން އިނޭގތޯ. ޢާއްމު އުސޫލެއް  ގެޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެހެން ާޢއްމު އުސޫލެއް 



  

ހަމަ ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ  އިނގޭތޯ. ެއއީ، އިޓު ޯގސް،ހެދޭނޭ އަޅުަގނޑު އެއަށް ބުނާނީ ހަމަ ނޫނެކޭ. އެހެނެއް ނެ

ނޑަށް ލިބިފައި ހުރި  މާ އިދިކޮޅަށޭ އެ ދަނީ. އެކަމަކުނިޒާ ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަނެއްކާ ދުނިޭޔެގ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑަށް ، ތަޖުރިބާ އަކީ ވެސް  ނޭަޝްނ  އަ ގެ، ޤައުމުގެ ޭއޒްވެސް އެނގެނީ ޤައުމުތަކު  ކިޔާފައި ހުރި ިކޔުމުންއަުޅގަ

ަޤުއމަށް ދިމާވާ ކަންތައްަތކުަގއި  ،އިނގޭތޯ. ަޤއުމެްއގެ އެކި ަމރުޙަލާތަކުގަިއ ޤައުމަށް، މުިޅ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވެ 

މު ޒިންމާދާރު ގޮތުަގއި ކަންތައްަތއް ުކރަން ތިބި މީހުން އެ ޤައު ދިމާވާ ކަންތައްތަުކގައި ަޤއުމުގައިއިނގޭތޯ. ަޤއުމަށް 

 ،ސަނަލް. އެކަމަކު އޭަނގެ ޕާއި އެބަ ހުރޭރަށް ރެައރލީ ހިނގާފަކުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވަވަކި ސިޓުޭއޝަނަ

 އެހެނެއް ނުދާނެ.  ،ދެފައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އަށް ވެފައިނއަމިއްލަ ކަމެްއަގއި ޖަޖަކަށް އި 

 

 ެދއްެކވުން:މީ ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ  މަސަްއކަތްކުރަްއާވފައި ވާީތވެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގަވެސް  އަުޅގަ

ުކގަިއ ރެިޓކު އޯޕަން ސޮަސއިޓީތަޑިމޮކް، ބައްލަވާނެ، މި ާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ބިނާކޮށްފައި ިމ ވަނީ މިނިވަން

ނޑުމެންނަށް އަލަށް ލިބޭ އެއްަޗކަށްގޮތަ ކުރާ ގޮތަށް. އެއީ ވާ މާނަ ކަމަށް  ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދާފާނެ، ވާީތވެ ކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މީގެ މުހިއްމު މާއްދާއެއްހެން ިމ މާއްދާ އަކީ. މި ބަދެލަނީ  ކަމަށް ޓަކައި ލާފަ އޮތް ޓަކައި އަުޅގަ

މަށް ަވނީނަމަ އެހެން ޑިމޮކްރެޓިކު ކަ މިޮގތަށް މި ޑިމޮކްރަސީއެްއަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ،ެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ވަނަ މާއްާދގައި މި ބަޔާންކުރަނީ. ީމގަިއ  68ނަކުރަންވާނީ ެވސް. އެހެން ބުނެ، މާޓީތަުކަގއި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށޭ ސޮސައި

ވަނަ މާއްާދަގއި އެބަ ބުނޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  69އެާއއެުކަގއި އެ ބަޔާންކުާރއިރުަގއި އަދި  ހަމަ މިގޮތަށް

ނުގެ މިނިވަންކަމަކަށް ވިޔަސް މިޝަ އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮ؛ ންކުރާ ެއއްެވސް ޙައްަޤަކށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަކަށް ބަޔާ

، ެވސް ުކރެވިގެންުނވާނޭ. އެހެްނވީމާ ކޯަޓކުްނ އިނގޭތޯ. ތަރުޖަމާ ވެސް ުނވާނޭ އަރަިއގަނެވޭ ގޮތަށް ތަރުޖަމާޮކށްގެން

ނުެގ ެއކުަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަެއއާޚާބުގައި އަދި ހަމަރިޔާސީ އިންތިށް ތަކަމި ރާއްޖޭގަިއ ހިނގި އިލެްކޝަން

އަދި އަމުދުން މިހާރު ހިޔުމަން ރައިޓްސް  ރީމް ކޯޓުން ވަކިކުރިަވކިކުރުމާމެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ސުޕް

ންކަމާ ގުޅިގެން މިނިވަން އޯޕަން ޑިމޮކްރެޓިކު މި ކަ މް ކޯޓަށް ދަމަމުންދާދެމުމާ،ވެްސ ސުޕްރީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

ަގއި. މިދިޔަ ެއ ތަންތަނުން ބަސްބުނެފި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭ ،ސޮސައިޓީތަުކަގއި މާނަކުރާ ގޮތަށް އެ ޤައުމުތަކުން

ޭރގައި އަދި އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަުރން ވަކިކުރި. ޭއގެތެރޭަގއި އދ. އެބަ ހިމެނޭ. އޭގެތެ އިލެކްޝަންސްތަކާ

ކެނެޑާ.  އާ ސަުރކާރު، އެމެރިކާ ސަރުކާރު،މުޅި ެއއްކޮށް އެބަ ހިމެނޭ. ކޮމަންެވލްތު، އިންޑި ޔޫރަޕިޔަން ޔޫނިއަން

ތަކުން ބަސްބުނެފައި އެަބ ހަުރވީ ޑިމޮކްަރސީއް ސަތޭކަ އަެއތަ ،މިހެން ހުރިހާ ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީތައް ހިނގާ ޒަމާްނވީ

. އަދި ރާއްޖޭެގ ށޭއަދި ދިމާ އަށް އިދިކޮޅަ އިީޓސްތަުކގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާޑިމޮކްރެޓިކު ސޮސަ. ރޯމާ ގޯސްކޮށްޭނ، އޮވޭ

ކޮށްފައި މި ވަނީ ރާއްޖޭަގިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ފަށޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންޓަރފިއަރޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާ



  

 މިކަމަށް ބާރޯސާވެ ެއއްެޗކޭ ވިދާުޅވާ، ގެ ަމއްޗަށް ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާއަދި ިއލެކްޝަންސްތަކު ބަރުންގެ މައްޗަށާމެން

އެނޭގ އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނަނީ ވެސް އެބަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ން ކޮންކޮޅަކަށްތޯ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެވޭނީ؟ކޮ ،ނަމަ

ކޮށްފަިއާވކަން  ނުބައި ނިންމުމަކަށް ވެދާނެ އިނޭގތޯ. އެކަންޓު. އެކަމަުކ، އެ ފަހު ބަހަކީ ރޯޕްރީމް ކޯސު

ނި މީހެއްގެ ފިރިމީހާ މިވެ ުމމުގައި އެބަ ހުރޭ ފާަގކޮށްފައި ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ސު

ލުކުރުމުެގ ތިބި މީހުން. އިލެކްޝަނެއް ބާތިލު، ސައްޙަ ިއންތިޚާބުތަކެއް ބާތި ކަމަށް ދިރިދުނިޔޭަގއި ވާރުވެފައިމަ

ޓޭ. ރަނގަޅަށް މަރުވެފައި ތިބޭ ބަޔަކު ވޯޓުާލފައި އެބަ ހުއް ،މިވެނި ބަޔަކު ،ލިޔަމުންލިޔަމުންބޭނުމުގައި ބަހަނާތަކެއް 

ޕްރީމް ން ހުވަންވެަފއިވާތީ އެބަ ހުރި ސުދުނިޔޭަގއި ތިބި މީހުން. އެކަމުގެ ޝަކުާވ ބައެއް އަނބިބެލިއިރުަގއި ދިރި

ގޮތަްށ  މްަގއި ޮއތިއްޔާ އަެނއްކާ ތިނުވެއޭ. ތި ޙުކު ހުށަހަޅާފައި ތިމަންނަ ފިރިމީހާ މަރެއް ނޫނީ ކޯޓަށް، ކޯޓަށް

އެަބ  ގޯްސކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުޙކުމްހެން ނުހައްދަވަްއޗޭ. ދިރިދުނިޭޔގައި އެބަ ހުއްޭޓ. ކޮށްފާނެ ނޫންހޭ. ތިތަންފީޛު

ެވސް  އެއް ހުެރގެންއިެރގިުއލާރިޓީ، ލުކުރީމާ ދެްނ ެވގެންދިޔަ ގޮތަކީނޫންތޯ. ަޞއްޙަ އިްނތިޚާބުތަކެއް ބާތި އެނގޭ

މެްއ ދިމާވެފައި އޮތީކީ ނޫން. . އެްއެވސް ވަރަކަށް ެއކަހަލަ ކައިކަހަލަ ކަމެްއގަ ލުކުރެވޭނީ ނަތީޖާ ބަދަލުވާތިބާ

ރޯ ނުބައި ، ޒަލްޓު މި ނިކުންނަނީ. އެހެންވީމާލުކުރީމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުތައް ބާްއވަިއގެން ހަމަ ސޭމް ރިބާތި

. އެންމެ ފުލުހަކު ގެންފޯރުވައި ން ނިންމީ އިންތިޚާބުތަކަށް ބާރުކޯޓު ޕްރީމްނޫންތޯ ސު ނިންމުމެއްކަން އެބަ އެނގޭ

ަލއިން ފަހަނަޅާ ސީަގިއ ބުނާ ޑެޑްަގއި. ޤާނޫނުއަސާ ގޮްސގެން އިންތިޚާބުަތއް ހުްއޓުވާފައި އެބަ ހުރި އިނގޭޯތ ރާއްޖޭ

ތެއް ލަލީހުން މިފަދަ ހާޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލޮލުން ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމުގަިއ ބަހަށްޓައިފި ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ޤަރާރު  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ްށ ހުންނާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުަގއި ހުންނަ ބޭފުޅެއް އަިއއްސްއޔާ ދެން ވެރިޔަކަ

ޕްރީމް ކޯުޓން ނިންމަވާފައި އެބަ އޮތް. ށް ހަޔާތްެކނޑި ނިންމުންތަކެއް ސުވެސް. މިކަހަލަ ވަރަ ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބަޔާންކުރަނީ އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން  177ނުައާސސީގެ އަނެއްާކ އަލުން ޤާނޫ

ވަިކވާނެ ގޮތްަތއް އިނގޭތޯ. އޭތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅަުކގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކޮިމޓީއަކަށް ފެނުނީ މަޤާމުގަިއ 

ގޮތަކުން ވަިކވަްނޏާ ވަިކވާނީ. ެއއީ ހަމައެކަިނ އަށް ގޮްއސަ ވޯޓުލާ ން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ނުބަހައްޓަން. ދެ

 ގަންނަޕްރީމް ކޯޓުން މިއަށް އަރައި މީގެ ބޭރުން ސު ،ކީ. މީގެ ޚިލާފަށްޤާނޫނުއަސާސީގެ ލޮލުން ަދންނަ ކަމަ

ނުޑވާލުން. އެންމެއްސަސާ ޤާނޫނާ އެްއގޮތަްށ އޮތް މުއަ، ެއއްްއސަސާިއގަތުމަކީ މިނިވަން މުއައަރަ ފަހު  އެްއގެ ބާުރ ކަ

ނޫން އަުޅަގނޑުގެ ަނޒަރުަގއި އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ކޮމިޝަނެއް، ކޮންެމ  ޕްރީމް ކޯޓެއް ެއކަންޏެއްސް ބުނަނީކީ ސުބަ

ނަމަ ނޫނީ ބަހެްއ  ޢަމަލެއް ކޮށްފި ،ނަމަ މަތީން ކަމެއް ކޮށްފި ގޮުތގެ ފަރުދަކު ވެސް ޤާނޫާނއި ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ވާ

 އް ބުެނފިއްޔާ ެއއީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޕްރީމް ކޯޓުން ބަހެސު ނަމަ އެއީ އެންމެ ފަހު ބަސް. ދެން އެ މަްއޗަށް ބުނެފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ޒާހިދު  ،ޚިލާފުވީ. ެއއީ އަަރއިގަތުެމއް. އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރަގއި. ތި ބޭފުޅުން

ފަހު ބަސް. ދެން ެއ  ންމެމަތީން ޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ ެއއީ އެ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނާވަަޑއި



  

ފަހު ބަސް  ެއއީ އަޅުަގނުޑެގ ހަމައަކީ. އެންމެ، ެއއީ އަަރއިގަތުެމއް. އެހެންވީމާ ޕްރީމް ކޯޓުން ުބނެފިއްޔާމައްޗަށް ސު

ބުނާނީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ރައްޔިތުން. އެީއ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބުނަނީ ބާރުތައް ފެިށގެން އަންނަނީ ަރއްޔިތުންެގ 

ވެސް  މި ބާރާ ވެސް، މި ބާރުވެރިކަމަށް، ޔިތުންގެ ކިބައިްނނޭ. އެހެންވީމާއޮންނަނީ ރައް. އެ ބާރުތައް ދެމިކިބައިންނޭ

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި އެންމެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަަރއިަގނެގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ  އަުޅގަ

ވުމަްށ ނެގެްއޓެ އްލު މިނިވަންކަންގެ މުސްތަޤިކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް ޖެހިަވޑަިއަގންނަވާނީޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން

ނޑުމެން ނެގުމުގެ މުސްތަޤްބަލެއް ނެްތ  ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ކުޅުަމށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާސްޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކުޅޭ  އަުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. 

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްއަލްފާޟިލް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އް ޮއވޭނަލް ކޮންިވްކޝަނެސަަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އަުޅަގނޑުގެ ޕާ އަޅު މި ނިޒާމުތަުކގައި. އަުޅގަ

 ވެސް  ހިނދަުކ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނެއް، ޤާނޫނުއަާސސީ ާއިއ ޤާނޫނެއް ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، އިނގޭތޯ. ދެމިއޮތްހާ

އިެގންއިރު ވެސް ދެންނެވިހެްނ ވާަހކަ ފަށަ ،އެއްގޮތަށޭ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ކުރިން ލުކުރަންޖެހޭނީ އެ ޤާނޫނާ ޢަމަ

ނުޑގެ ަނޒަުރގައި ދިރޭ އެްއޗެްއ އިނގޭތޯ. ޒަމާނާ މި އަްނނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު  އިލަތާއި ހާޤާނޫނަކީ އަުޅގަ

 ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެއް؛ އެކަމަކު  ބަދަލުވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ވެސް ރައްޔިތުންެގ  ޕްީރމް ކޯޓުންތަކެއް ހުރެޖެއްޔާ ެއގްިޒސްޓިން އެއްިޗއްސަށް ސުާޤނޫނު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޮއވެފައި

ކަމަށް  ައޅުަގނޑު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން މެންބަރަކަށް ހުރެއްޖެ ،ވެސް ޢާއްމު އިންޑިވިޖުއަލް މީހާ ،ވެސް މަޖިލީހުން

ްއވެްސ ން އެތީ އަުޅަގނޑުމެން މިއިކުރަްނޖެހޭނެ. ދެން އޮވެސް ެއއަށް އިޙްތިރާމުންނަ މީހާިވއްާޔ ހު ވަނީ

ެވސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  ޕްީރމް ކޯޓު ކަމަށް ވިޔަސްމުޢައްސަސާއަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖެތޯ އިނގޭތޯ. ސު

ކަމަްށ  އަުޅަގނޑު މެންބަރަކަށް ހުރެޖެއްޔާ މެންބަރުކަމުގައި ިވޔަސް ނޫނިއްޔާ ޢާއްމު ފަރުދެއް ،ވެސް ކަމަށް ވިޔަސް

ނުޑ ދެން މި  ޤާނޫނާ ވިޔަސް ތަނަށް އައިސް ޤާނޫނޭ ކިޔައިގެން އެާހވަރަްށ  ޚިލާފު ވެއްޖެތޯ. ޤާނޫނުތަކުގައި އަުޅގަ

. ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޤާނޫނީ މާހިރުން. ޤާނޫނު ހައްދަވާ ބޭފުޅުން. ެއކަމަކު، ވާނެ ކަންނޭނގެ ވާހަކަދަްއކަން ނުވެސް

 ،ެއއް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސްޚިލާފުވެއްެޖއްޔާ ެއއީ މުއައްސަސާ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ޤާނޫނަކާ މީހަކު

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ުއއްތަމަ ޔާ ކަމަށް ވިަޔސް ެވސް، ސުހޫރިއްރަީއސުލްޖުމް ،ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް  އިންިޑވިޖުއަލް މީހެއް

ނޑިޔާރު ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް ކަމަށް  ވެއްޖެޚިލާފު އީސް ކަމަށް ވިޔަސް ވެްސ ޤާނޫނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ ،ފަ

ން ހުންނާނެ. ހުންނަން ނެތް ިވއްާޔ ދެން ކަންތަްއ ުކރާނެ ގޮތް ޤާނޫނުތަކުން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ކްިލއަރލީ ފެންނަ ވަނީ

ޕްރީމް އަށް ބަލާއިރުަގއި ސު މިހާރު މި  ދެކެވޭ ވާހަކަ މިސާލަކަށް، އެހެން ފެންނަން ނެތިއްޖެއްޔާ، މަށް ވެއްޖެްއޔާކަ

ންމީމާ އެ ނިންމި ނިންމުމަކީ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ތި ިވދާޅުވި ގޮތަށް ތި ވިދާުޅިވ ގޮަތކަށް ނި ކޯޓުން ވަކި



  

ނޑުމެންނަށް އެއަްށ  ،ކަމަށް ވެފައި ޚިލާފު ކަމެއް ރެްއވި ޤާނޫނާސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުބަހުރުވަތަކުން އެއީ  މިއަުދ އަޅުގަ

ނުޑ  ކަަމށް ވަނީ ފާހަގަކުެރވޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ނެތް ކަމަށް ،ކަމަށް އޭެގ މައްޗަްށ ގޮެތއް ހެދެން ނެތް ވިްއޔާ އަުޅގަ

ވާތީެވ، ޤާނޫނުހަދާ  ކަމަށް މި ދެންނެވީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ،ކޮށް ތި ބޭފުޅުންގެ ލުކުރާ ގޮތުަގއި އެބަ އޮތް ޚާއްޞަޤަބޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުެރވެއެއް އެބަ ގަުޅކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާ މަޖިލީހުގައި އެކަން ރަނ  ނީ. އެއީ އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ވާހަކަޖުމްލަ ތަކަށް ވަރަށް ިއންސާނީ ޙައްޤު ސްޕެސިފިކު ކޮށް، މިސާލަކަށް ވަރަށް ެއއް. ދެންކޮށް އަޅުގަ

ނޑަީކ ބޭފުޅުންނެކޭ އެްއގޮތަށް  ލޯބިކުރާ މީހެއް ތި ވެސް. އިންސާނީ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ މައިަގނުޑ އަުޅގަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އިނގޭތޯ.  އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކަމަށް ވެއްޖެ ،އަސާސަކީ 

އެންމެންގެ ވެްސ  ހުރިހާ ންމެހެން ދިވެހިންނެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި އުޅޭއީ ކޮއެ ،އިްނސާނުންރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި

ބިާނކޮށް. ޢަުތގެ ައސާސްގެ ަމއްޗަށް އިސްލާމީ ޝަރީ ޖެހެނީ  ށްދޭން މިމާޔަތް ރައްކާތެރިކޮހި އިންސާނީ ޙައްޤު 

ޅުން ހަމަ ތީގެ ތެރޭަގއި ބޭފު ތި ،ފުޅުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅަްށ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެބޭ ހަދަން ތިދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު

އި ވަރަށް ރީތިކޮށް ބުނެފަ ކުެރްއވި ބޭފުޅުން ވެސް.ސާސީ ހެދިއިރު މަސައްކަތްޤާނޫނުއަ ކަންނޭނގެ އްބެވިއެބަ ތި

ކުެރއް ެވސް ންމެ އައެ ޤާނޫނެްއަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ެއއްވެސް ،ްއގައި ންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ޤާނޫނެއޮ

އްާޔ ވެއްޖެ ޚިލާފު އަސްލަކާ، ްއޔާވި ފުށުއަރާ ކަމަށް ވަނީ ،ވިްއޔާ ޖެ ކަމަށް ވަނީއްއޮވެ  ތަފާތުކޮށް މީ ޝަރީޢަތާއިސްލާ

ިވޔަސް ވެސް.  އްކޮންމެ އެއްޗެ  ،ިވޔަސް އް. މާއްދާއެ އެްއޗެކޭ ެދއްތޯ ސް ނެތް. އެއީ ބާތިލުށް ބަހުސްކުރުމެއް ވެއައެ

އިލެކްޝަްނ  ްނސް ކޮމިޝަނާއިއިލެކްޝައަޅުަގނޑުމެްނގެ  ،ވިއަކީ ތި ވިދާޅު  ވާހަކަ ޅޭނަވަން އުއަޅުަގނޑު މި ދަން

ނޑުމެން އަމިއްލަ ގޮތާ މިދިޔަ ޅޭ އު އަށް ހަދަިއގެން މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ދޭއިރު އޭނަ ވޯޓު ،ދޭ ގޮތްއޭނާ ޯވޓުއުެމއް ހިންގުމުގައި ވޯުޓގައި ޤަމެއް ހިންގުމުގަިއ، ޤައު  ގައި ވެސް މިޤާނޫނުތަކު

އެންެމ ދެނީ. އެ ކަށަވަުރކުރުން ެއއީ ވަަރށް މުހިއްމު ޙައްޤެއް. ކާ ެއކުތޯ ވޯޓުލަތު އޭނަ ކިހާ މިނިވަންކަމަނަ ހާހުން

ނޑު ެއއް ޙަްއޤު ނޑުދިޔައިއެއީ. އެ ޙައްޤު ުއވިގެން  މުހިއްމު މައިގަ މެންނަށް ތި ވިދާޅުވާހެން ސުޕްރީމް ރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ފާހަގަކުރެގެ ތެރެއިންމި ކަންތައްަތކެއް ނިއެ ން ކޯޓު  ވެނީ ެއ ޙައްޤު އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ން އަުޅގަ

ނޑަކަށެހުރި  އްމިހާރު ޤާނޫނުތަކު، ނުލިބެއޭ. އެކަމަ ްއޔާ ތުން ވެއްޖެގޮ ރިބާކުރާަތޖު ައޅުަގނޑު އް ނޭނގެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީމި ނޑުމެންނަށް އޭަގއި ބަދަލުތަެކއް ވަގުތު އަުޅގަ ެއ ، އާއި ޤާނޫނުަތއް ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  އްޔާ ބަދަލުތަކެއް ހަމަ ގެންނަން އެބަވި ުކރާ ކަމަށް ވަނީދެން އެވޮިއޑު އޭޝަންސިޓު ވަރަށް ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ހަމަ ވަރަށް   މީހުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުލިބުނު  އި މީހުންނަށް އެ ޙައްޤު އެޖުތަމަޢުގަމުދެރަވޭ އަުޅގަ

ލުމުގެ އެ ޙައްޤު ތިމަންނާ ީސ އިންތިޚާބުގައި ތިމަންނާ ވޯޓުރިޔާަގއި ދެންނެވީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މި ،ކަމަށް

ށް ކަމަ ށް ނުފެންނަޅައަށް އެންމެ ރަނގަ ނާތިމަންނާ ލީ ވޯޓުެގ ަނތީޖާ ތިމަން ،ލިޭބކަންނގަޅަށް ނުއަށް އެންމެ ރަ



  

މެން މި ދާްނ ޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުޤީލު ޙަސްދިަޔއިމަ ެއއީ އަ ތަެކއް ހިނަގއިކަންތައްޤަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ 

އިނގޭތޯ. ހަމަ އަމާޒަްށ ދިއުމަށް އެޅުނު ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް  ،ނުންވާ މިސްރާބަށްބޭ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ލޫމާތު އް ކުރަްއާވަކށް. ވަރަށް ގިނަ މަޢުވަގުތު ސުވާލެ  ދެން އިުތރު އެހެން ބޭފުޅަކު ނެތްހެން މިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 ޒާހިދު އެބަ ހިސާބުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ. މިހާ ،ޖެ. އެހެންވީމާސުވާލުކޮށް ހެދިއް ،ލުކޮށްބަދަފަރާތުން ވެސް  ދެ

ހިސާބުން މިހާ ވަންޏާ ދެން  ކަމަށް ފުޅުވާ ަވކި މުހިއްމު ނުކުތާއެްއ ނޫނިއްޔާ ކަމެއް. ނެތްކޮށްލަްއވަން ބޭނުންއެޑު އޮތްތޯ 

 ކަމަށް.  ނިންމާލަން

 

 މަދު ޒާހިދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްއަލްފާޟިލް 

ނޑަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަ ދެއްަވއިފި. ޚާއްަޞކޮްށ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ ވެސް ވަރަށް ގިނަ  ށްތުގައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު އިނގޭތޯ  އްޔާކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް ހިނގަްއޖެފުޅުްނގެ ަފރާތުން އަޅުަގނޑު އިލެވި ބޭސުވާލުކުެރއް

ފި. ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލ އި މޭޝަނަށް ބެލިޔަސް ވެްސ ދެްއވަފޮހަމަ އިންތަކެއް މަޢުލޫމާތުވިސްނަންޖެހޭނެ  ،ވިސްނާނެ

ނޑުެގ  މި ނޑަބޭފުޅު ތް ތިކަންކަމުަގއި ހުރި ގޮ މިިވްސނުން ވެސް ކުރަނީ އަުޅގަ  ށް ސާފުކޮށްެދވިއްޖެންނަށް ައޅުގަ

ނޑު ނުޑ އިެލކްޝަންސް  ،ސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީހަމަ ނިންމާލަމުން ވެ ކަމަށް. ދެން އަުޅގަ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަ

ނުޑ ޭއޒް އަ  ،ހޮއްވެިވޔަސްހުން ތުްނގެ މަޖިލީރައްޔި ކޮމިޝަނަށް ގެ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިެތއް  ނުހޮްއވެިވޔަސް އަުޅގަ

ތަންފީޛުވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްޯތ ހެދުމާއި ޤާނޫނު ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުަތއް ޤާނޫނުދިމިައދު  .އްޔަތުން އިނގޭތޯހައިސި

އޮތީ.  ވާލުކޮށްފައޭ މިހަ ޅުންގެ މި މަޖިލީހާބޭފު ތިގެން ދީޓު މެން އެންމެން ދިވެހި ވޯގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަުޅަގނޑުމުބެލު

ނޑު، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް ްށ ނަމެންއަުޅގަ އަށް ބަާލއިރު ެއ  ެއ ދެއްެކިވ ވާހަކަޚާއްޞަކޮށް ދެންމެ މިތާ އަޅުގަ

ނޑު  ށްދިނުމަކީކަންތައްތަެކއް ަހމަ ކޮ އިނގޭތޯ ރެިއޒްުނވާ ގޮަތަކށް  އޭޝަންސިޓު ޭއޒް ހަމަ ދިވެހި ރަްއޔިތެްއގެ  އަުޅގަ

 ށް ވަނީ ވިްއޔާޓު އެ ސިޓުއޭޝަނަްށ ގޮއްސި ކަމަކަމްސް  އެދުމެއް. ވެން އިޓްން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭހައިސިއްޔަތު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހަމަ ވަނީ ދެއްތޯ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ތާށި ސަާސއެއް މުއައް އަުޅގަ

ީނ ގަިއ ޤާނޫލާއެަވގުތު ެއ މަރުޙަހަމަ ބޮޑު ކަންތައްަތކެއް  ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މާ ދޭތެރޭަގއި އެ  ތާށިވީ އިނގޭތޯ. އެ

ނޑައެއް  ންއެންމެން ގޮސްފައި ނޫނެކޭ ތިމަންނާމެން ތިހެމިސާލަކަށް، . ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ ތުން އެގޮ . ލެވޭނޭނުކަ

އިނގޭތޯ. އިެލކްޝަންްސ  އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީއޭ ނުނިކުންނާނަމޭގޮސް ތިމަންނާމެން މިތިބީ 

ނިކުންނާނަމޭ. ިތމަންނާމެން ނު، ރައީސް ވިދާޅުިވއްޔޯ ާސއި ނަިއބު އީރަތިމަންނާމެން މިސާލަކަށް،  ކޮމިޝަނުގައި

 ަބަވއިގެން އެކަން އްބޭފުޅުންނަށް އެތާ ތި ްއވަންތޯ އެ ކުރަޤަބޫލުުފޅުތިމަންނާމެން މިތާ ތިބެފައި އިލެކްޝަން ހިންގާފައޭ. 



  

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އަމުރު ކުރީމަ ދެން ސުޕްރީމް ކޯުޓން އެ އަމުރުކުރަން ދެްނނެވީ  މި ކުރެްއވޭނެ ކަމަށް؟

އެބަހުރި ދެއްޯތ  ންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކެއްތަރާއްޖޭގެ ކޯޓުން އަމުރުކުރީމަ  މި ،ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި

ބޭފުޅުން ނުތިއްބަވާނެ ކަމަްށ  ވިަޔސް އެ  ށްކަމަ ބަޔަކުވިޔަސް އަދި އެހެން  އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށްއެހެންނޫންތޯ. 

ނޑު ައދި ކޮމިޝަނަށް ދިޔަޔަސް ގޮސްއަށް ނު އެ މަރުޙަލާ، އެހެންވީމާވެނީ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ   ،ވޭތޯ އަުޅގަ

މިދެންނެީވ ޤާނޫނުތައް ެއގޮތަށް ބައްަޓންކުރުމުގެ ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ތްމަީތގައި ބޭފުުޅންގެ އަ ތިނުދިޔަޔަސް ވެސް 

 . ޔާ ޝުކުރިއްއިނގޭތޯ.  ޔޫ ތެންކި .ހެންޮއތް ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާެއއް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ންޓަރވިުއގެ ކަންތައްތަްއ ނިންމައިހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެން މި އިތޯ. މިހާގޭވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.
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