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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރު މަްސޫއލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ުގތު މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިޝުކުރު ދަންނަވަން. މިވަ

ޒަތްތެިރ ފަރު ދާއޫދު، ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޢުފް މުޙައްމަދު، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢަބްދުލްލަޠީ

ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ދު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހި

ނޑު  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ިނޒާރު، ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި އަދި އަުޅގަ

ވާނެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަ 

ނޑު އެޖެްނޑާ ކޮށްފައި މިއޮތީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް  ފަދައިން އަޅުގަ

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މަރިޔަމް ޝަކީާލގެ ަނންފުޅާ މެދުގައި މި ކޮމިޓީން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއް

ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މިކަާމއި މެދު ޢަމަލުކުރެްއވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރުހުން ދިނުމާއި މެދުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ފެނިަވޑަ

 ،ކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ޓަކަިއ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއިމަރިޔަމް ޝަކީލާގެ ކުށުގެ ރެމެންބަރުން ފައިލްކޮޅުގައި ހުންނާނެ 

ކޯޓުން ކުށުގެ ރިޯކޑު  އިމޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަން ސާރިވސްއިންނާއި އަދި ރާއްޭޖގެ ހަ ،އަދި ސިވިލް ކޯޓުންނާއި 

ަގއި ޢާއްމު . އާދެ! މި މައްސަލައިސާފުކުރުމަށްފަހުގައި އެފަރާތްަތކުން ދެއްވާަފއިވާ ިލޔުންތައް ފައިލްކޮުޅގައި ހުންނާނެ

ނުޑ ެވސް ޢަމަލުޮކށްފައި އޮްތގޮތަށް ކުރި ކުރިން ގޮތެްއގަިއ ޢަމަލު މި ކޮމިޓީްނ މީގެ އަށް ިމކަން ގެންދަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާއި މެދުގައި މި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުން މިއޮތީ. ދެން ދުކުޤަޞް ރަނީ. އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ވަީޒރުން މިހާރު ކޮމިޓީއަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް އެބަޭވ.  ިވއުކުރަން މި ކޮމިޓީއަށް ގެންަނންރސުވާލުކުރަން ނޫނީ އިންޓަ

އޮތް އެްއޗަކަްށވާތީެވ، ަވީޒރުންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި  އި އެހެންވީމާ، އެ މާއްާދއަކީ ިމހާރު އެގޮތުން ބާޠިލުކޮށްފަ

ނެވި . ނަމަވެސް މިދެންޯނވެ. އެކަންވަނީ ކުރިން ފެށިފަިވއުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަްށ ގެނައުމުގެ އުސޫލެއް ރއިންޓަ

ން ަވޒީރުންނަށް ރުހުން . އެހެންވީމާ، އެުދވަހުން ފެށިގެއި ހިސާބުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާފަސްޕްރީމް ކޯޓުެގ ޙުކުމް އަ 

ުސވާލުކުރުުމެގ މަސައްކަެތއް މި ކޮމިީޓގަިއ ކުރިއަށް ގެންޮގސްފަެއއް  ޮކށް ވަޒީރުންނާވަޒީރުން ހާޒިރު  ދިނުމުގައި

ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލާަގއި ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެަމތީން

ނުޑ  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް މިކަމުަގއި ޮގތެއް ނިންމަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަޞްފުރުޞަތު އަ  3ފުރަތަމަ  ންބަރަކަށް އެންމެދުކުރަީނ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުގަ

މިނިޓުެގ ފުރުޞަތެްއ  1މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. އޭގެފަުހގައި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ބޭނުންވާ ކަމަްށވަންޏާ 

އަރުވަން. ެއއީ މިކަހަލަ މައްސަލައެްއގައި މާދިުގކޮށް މިވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. މީގައި އޮތީ އާނއޭ ނޫީނ 

ނުޑ އަރުވަމުން ގެންދާނަން.  ނޫނެކޭ ބުނުން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތަށް އެދޭ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު އަޅުގަ



  

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ އުނގޫފާރު ދާ ފަރު އިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުއެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަުޅގަ

 ދާއޫދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެްއކެުވން:ންބަރު ޖައުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެ

ޝުކުރިްއޔާ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް ޑރ.މަރިޔަމް ޝަކީލާ ޢައްަޔންކުރައްވާ ަރއްޔިތުްނެގ  އާދެ!

ުގޅޭގޮުތން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  އްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަަލއާމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ެއއްކޮށް ނަމަެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  ރުކާރުގެ އެހެން މަސްއޫލިްއޔަތުތަކަކާވެސް ސަ ކުރިން މަނާ މީގެއެކަ

ވަނީ މި ގޮތާއިމެދު ެއަކމަނާ ދާދިފަހުން މުޅި ރާއްެޖައށް ފެތުރޭ ގޮތަށް ކުރައްވަުމން ގެންދެވިމަސައްކަތްތައް 

ނޑުެމން އެހެން މައްސަަލއަާކއި ަދއްަކވާ ަބޔާނެއް ެދއްވާފަ އްކޮމިޓީގަިއ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ ވާހަކަފުޅުަތކެ . އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި  ގުިޅގެން ހާޒިރުކުރި ހާޒިރުކުެރއްވުުމގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަވރަށްގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ައޅުގަ

 ރުން ވެސް ިސއްޙީ ާދއިރާއާގެ ވަރަްށގިނަ މެންބަހުރި ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތުތަެކއް ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ނުޑމެންނަށް ވަނީ އޮޅުންފިލު . މިގޮތަށް ބަލާއިުރ ވައި ދެއްވާފަގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި ވަރަްށގިނަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ގުޅޭ ގޮތުްނ  އާއި އެ މިނިސްޓްރީއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މި މުޖުތަމަޢުގައި އެކަމަާނއާ ުގޅޭގޮތުން އެ ދާއިރާ

އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިފަިއވޭ.  ކަމަށްކެވެމުން މިދިޔަ ވާހަކަތަކަީކ ޙަޤީޤަތް ނޭނގި ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކަތަެކއް ދެ

ޔާމީުނެގ ހަމަ މިއާއިއެކު ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެކަމަނާ ަވޒީރުކަން ކުެރއްވި ނަމަވެސް 

ލުެވަވޑަިއެގންފަހުން އަދި މާގިނަ ދުވަެހއް ނުވޭ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ހަވާ ސަރުކާރުަގއި އެކަމަނާ ިސްއޙީ ދާއިރާއާ 

ކަމަށްވުމާިއއެކު މިދާއިާރެގ ކަންތައްތައް ނަގަަހއްޓާ ަރނގަޅު ކުެރއްވުމަށް ޓަަކއި  ބޮއްސުންލާފައި އޮތް ދާއިާރެއއް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކުިރއަށް ެގންދަވާ ކަންތައްަތކަކީ އަުޅގަ  ރީ އޮފް ހެލްތުގެ ަފރާތުން ރާއްަވވާމިނިސްޓް

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ އި ތައްތަެކއް. އެހެްނވީމާ، ިމކަމާކަން ތުރަށް ފުރުޞަތެއް ހަމަ ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނުޑގެ، އަުޅގަ

އަދި ހަމަ ވަގުތު ދެްއވަން ފެންނަ  ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް އެއްކޮށް ެއކަމަނާގެ ެބއްލެވުުމގެ ދަށުން މި ދިނުމާ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ޝުކުިރއްޔާ. ކަމަށް. މި  ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީދު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ  މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެންފި. ެއއީ އަްއޑޫ 2މިވަގުތު އިތުރު 

 ވަޙީދު.  މުޙައްމަދު ފަލާޙް. އާދެ! ންބަރުއާދަމް އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:



  

ނުޑމެންނަށް އާދެ! ނޑު ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އަުޅގަ ކުރިމައްޗަށް މި  ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ފުޅު އަޅުަގނޑުެމން ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި މިިނސްޓަރ ޑރ.މަރިޔަމް ަޝީކލާގެ ނަން މިއޮތް ހުށަހެޅުއްވިފައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވަނީ ލިބެންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބި ދިރާސާތަކެއް ހެދިފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

އް ވިދާުޅވިހެން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކުރިން ވަރަްށ ތަފާތު ާވހަކަތަކާއި ތަފާތު އަޑުތަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން ކުރީަގއި އެ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެކަން ހިނގާަފއިވާ  އިވިަފއި އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، އެވާަހކަތަުކގެ ޙަޤީޤަތް އެނގުނީ އަުޅގަ

ގޮތުގެަމއްޗަށް ކަންހިނގަމުންދަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލީމަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ މި ކޮމިޓީގައި 

މަރިޔަމް ޝަކީލާގެ ޤާބިލުކަމާއި އަދި ަމރިޔަމް ޝަކީލާގެ ނަމުގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް 

ން ހަމަ ފްލޯއަށް ފޮނުވަން މައްޗަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އެންމެން އެ ނަ

ނޑުެގ އެދުމަކީ. ެއއީ ސަބަބަީކ މަރިޔަމް ޝަކީލާއާ ބެޭހ ގޮތުން އެ ލިބިފަނިންމައި އި ހުިރ ދިނުން އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާިއރުގައި މަރިޔަމް ޝަކީާލއަކީ މިކަމަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމަށް އަދި އެކަުމގެ ހީާވގިކަމާިއ 

. ދެން މީެގ އެކަމަނާ ދައްަކވާލަ ދެއްވާފަ ހުރި މީހެއް ކަމުގެ ކުރީދުވަހު އަުޅަގނޑުމެންނަށްވަނީ އަދި އެކަމުގެ ހުނަރު

ނޑުމެ ންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންނުވާ ިއޚްތިޔާރެއް ެއއީ މިހާރު ދެން މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނަވާަފިއ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާބޮޑު ކަންތަކެއް އޮތް ކަމަކަްށ ރއިންޓަ ިވއުކޮށް މިކަހަލަ ުސވާލުތައް ކުރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީ މާިދގުލަިއގެންދާނެފަދަ ގޮތަކަށް  ނުފެނޭ. މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މާދިގު ވާހަކަަތކެްއ ދައްކާ

ކަންކަންކުރުން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށްފައި ނަމަވެސް ިމ 

ނޑުމެން ކޮިމޓީން ނިންމައިރުހުން   ދެްއވުްނ. ށް މަޖިލީސްގެ ފްލޯއަށް ފޮނުވާލައަވަހަ ދީ އަޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މިހާރު އިތުރަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި ދަނގެތީ ދާއިާރގެ  އާދެ!

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ވެސް މި ކޮމިޓީއަްށ ވަަޑިއގެންފި. އެހެްނވީމާ، ިމ ކޮމިޓީަގއި ިމއަދު ކުިރއަށް 

 ބޭފުޅާއާ  އެ ފައިވާ މަިރޔަމް ޝަީކލާގެ ނަމަށްށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާމިގެންދަނީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަ

މަށް. ދެން އަުޅަގނުޑ ޮގތަކަށް މިކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ މެދުގައި 

ވިުއކުރުމުަގއި އެަބިއ ރޅުންނާ ިއންޓަބޭފު ކޮމިޓީ ފެށިއިރު ދެންނެވިން ވަޒީރުން މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް އެ

. އެހެްނވީމާ، ފާހަގަ، މި ކޮމިޓީަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އުނިކުރަްއވާފަމިހާރު އޮތީ 

ނޑު އެގޮތުން ކޮންެމ  ކޮމިޓީން އެކަމާއި މެދުަގއި ގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންވީމާ، އެކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަމުން. ެއގޮތުން މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  3ރި މެންބަރަކަށް މިހާރު މިދަނީ ޢިއްޒަތްތެ

މިއޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފައި މިހާރު އެއޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރްއވަން. ފާސްކޮށް، އެއީ ައޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 



  

ކަމަށް ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި  ޅަށް ފާސްކުރަން ފެންނަފަރު ދާއޫދުގެ ހުށަހެޅުމަކީ މިހާރު އެ ނަންފުޖައު

މިހާރު އޮީތ  މެންބަރު ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވީ އެގޮތަށް ތާއީުދކޮށް. އެހެންނޫންތޯ! އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުްއވުމަކާއި ތާއީަދކާ

ނޑު ޝާހި  ންބަރު. ދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުަވން، ޢިއްޒަތްތެރި މެއެގޮތަށް ލިބިފަ. އަުޅގަ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާޙިދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނުޑ ޖައުޝުކުރިއްޔާ   ފަރު ދާއޫދުގެ އެ ހުށަހެުޅއްވުމަށް ތާއީުދކުރަން. . އާދެ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ލިބިފައި އޮތުމާއި އަދި ޝާހި ފަރު ދާއޫުދ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުަޖއުއެހެންވީމާ،  ދު، ވަޙީދު ވެްސ އަުޅގަ

ފަރު ދާއޫދުެގ ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، ސީދާ ޖައުއެނގުނީ ހުށަހެޅުމަކާއި ެއކުަގއި ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ތާއީދު

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާަފިއވާތީ އެ ހުށަހެޅި ާތއީދު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ ކުރިއަށްދާން. ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  މެންބަރުގެ މައިކް އޮފްކޮށްލަ ދެއްވަފާނަންތޯ. އަުޅގަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ.  ،ޝަރީފަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަޖިލީްސ  އިްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަތކާ` ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ހައިރާންެވއްޖެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރަ

ނަޑއެޅި ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާުޅވީ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ހިންގާނެ ގޮތަށް ގޮތް ކަ

ގޮތް ިކޔުމުގެ އިްޚތިޔާރެއް މި މަޖިލީހުން  ނިންމުމާއި ދޭތެރޭގައި ންމާލީހުން ނި މަޖިލީސް ހިންގާނެ ގޮތާއި މަޖި

ޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުދޭ. ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ އެބޭފުޅުން އަިމްއލަ އިޚްތިޔާރުަގއި އަމިއްލަ ަކންކަންކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ސް

ބާރު އޮތްތަނެއް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބޭނީ. މިހާރު ުކއްލިައކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަތްއ ޤާނޫނުއަސާސީން ސްޕްރީމް ޯކޓަށް ދިން ބާރެއް 

ނުޑމެން ދޫކުރަން ވެއްޖެނަމަ  ހިންގާނެ ގޮތް ނޑަައޅަން ފަށައިފި. އެގޮތަށް އަުޅގަ ވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮތްގޮތް ކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނެތް. ހަމަ އެހެންމެ  ރާއްޖޭގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ދެން މި

ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިްނ  ސާީސގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެަހއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ

ލިބޭ ބާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެްކސަސަިއޒު މިކުރަނީ ކަންކަން ފާސް  ކަމަށާއި އަދި ރައްޔިތުްނގެ ިކބައިން އެ

ެގ މަޖިލީހުން ކަމަށްވާއިުރަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ފާސްކުރަންވީ ވެްސ ގެންނަންޖެހޭ މިކުރަނީ ރައްޔިތުން

މީހަކު ގެންނަންޖެހުނަސް އަދި މި މަޖިލީސް ހިންގާނެ ގަވާއިދު ފާސްކުރަން ވެސް އެ ނިންމަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން 



  

ލަުތގެ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނީ އް ނޫން. ަވޒީރަކީ ަދއުތެއަންގާ ގޮތަށް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ެއއީ އެކަންކުެރިވގެންވާނެ ގޮ

ރުކުރަން އެބަޖެހޭ ވަޒީުރގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ. ވަޒީރު މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުރަންެޖހޭ ފަރާތެއް. މި ކޮމިޓީން ކަށަވަ

ނިއްޔާ ދެން ކޮންމެހެން ލަތުގެ ކަންަތއް ހިންގުމާިއމެދު ދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ހަމަ އެހެންމެ، އެހެންނޫދައު

ވަޒީަރކު މިތަނުން ރުހުން ދޭން ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ ފާސްކުރުމުގެ ެއއްެވސް މާނައެއް ނެތް. ހަމަ އެކަމުގެ މާނަ މުޅިން 

ަވގުތުތަްއ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންެގ  ނެތް ޮގތުގަިއ މިތަނުގައި  ބޭނުމެއް ގެއްލިފަިއ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް 

ނެތް. ނަެވގެން ހޭދަުކރުމުގެ މާނައެއް ނެތް. އަދި ވަޒީަރކު ރުހުން ދޭން އުޅުމުގެ މާނައެއް ވެސް ގިމަޖިލީހުގައި 

ސުވާލުކޮްށގެން ނުވާނޭ. ވަީޒރާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން ނުވާނޭ. އެގޮތަށް ހަާދ،  ސްޕްރީމް ކޯޓުން ަވޒީރަކާ

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެ ނީ ަވޒީރަކަށް ރުހުން ދޭން މިޖެހެނީ. ކޮންމެހެން ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއް ޮއެވެގންހެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ހުށަހެޅުއްިވ ވަޒީުރގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ދޭެތރޭގައި ުސވާލު އުފައްދަނީކީ ނޫން މިއީ ފަހަރެއްގައި 

ެވސް ހުށަހަޅަނީކީ ެއއްެވސް ނޫން. އަދި އަުޅަގނޑުމެން  ވެސް. އަދި ކޮންމެހެން ކުަރން ފެންނަ ވާހަކަ ެއއް

ވެސް ނޫން. އެހެންަނމަވެސް، ސްޕްރީމް ޯކޓުން މި މަޖިލީހުން ވަޒީރާ ބެހޭ  ނުދަންނަ ކަމަނާއެކޭ ެއކަމަނާ ވާތީ

ނޑަެއޅިގެން ނިންމާ ނިންމު ޒީރާ ުސވާލުކޮްށގެންނެއް ނުވާނޭމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިގެން ނުވާނޭ. ވަ  މަކީ ކަ

 ،ކަމަކަށް ބަލަިއގެން މަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ެއްއގޮތްމެކަ ކޮންޚިލާފުކަމެްއ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގަިއ މިގޮތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރީމާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ދި ވެހިރާއްޖޭެގ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް އެކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެ މިހާރު އަޅުގަ

 ޤާނޫނު، ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާގޮތުން ބައެްއކަހަލަ މައްސަލަތަުކގައި ސްޕްރީމް ކޯަޓށް ނުވަދެވޭނެ ކަން އެ

ވިޔަްސ ެވސް އެކަްނކުރަން އެބަޖެޭހ  ބޭފުޅުންނަށް އެނޭގގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙު ެގނެސްގެން ކަމަށް

ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހުރީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޝަކީލާ އަްށ  ބޫލުކުރެވޭެވސް ޤަ އިނގޭތޯ. މިއީ އެްއގޮތަކަށް

ނޑު ބޭނުން އެކަމަނާގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ން. ވެސް ބަލާލަ ގޮތް ރުހުން ދޭން ތައްޔާރަށް. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ޒީުރ ކަމަށް އަންނަނީ ންޯތ ވަނުލާ އެކަމަނާ ބޭނުންފުޅުަކމެއްތޯ ނުވަތަ މަޖުބޫރުެވގެއެވިސްނުންފުޅު ހުިރގޮތް ބަަލއި

ނަޑށް ނުފެނޭ މިކަން ނިންމާކަށެއް. އެހެންވީމާ، ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެވެސް ބަލައި ނުލާ އަުޅގަ

ބާޠިލު ނިންމުމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކެރިހުރެގެން ދަންނަވަން. އެކަްނ ބާޠިލު ނިންމުމެއް ކަމަށް 

ނަޑއެޅޭނެ ގޮެތއް ނެތި ނޑު ކަ އްާޔ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލުގެންނަން މި ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޚިލާފު ވާހަކައެއް.  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(އާ 141އަސާީސގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެދެއްެކވި ވާަހކަތަކަކީ ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގައި ބުނަނީ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓޭ.  141ާސސީ އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަ

 އެހެންވީމާ، ސްޕްރީމް ކޯުޓގެ ނިންމުމަކީ އެއީ. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ހާ ކަމެްއގެ އެންމެފަހުގެ ނިންމާނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތިހެން ނުނިންމޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިނޫނެކޭ ތިއެއް ނުނިންމޭނެ. 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ދިނީމަ މިތަނުގައި ތިގޮތަްށ ން. ދެއެބަ ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު  ،ޝަރީފް މައިކް ނިވާލާ. އަުޅގަ

ހަމަެއކަނި ޝަރީފް އެކަން ފަަށއިފިއްޔާ މިތާ މިތިބި ދެންތިިބ މިތަނުގައި އޮްތ އުސޫލުަތކާއި ޚިލާފަށް ވާހަކަދައްކަން 

މީހުން ފަށައިފިއްޔާ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަެތއް ކުރިައަކށް ނުގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިތާ އެބައޮތް ސްޕްރީމް  11

ިމ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(ގަިއ ެއބަބުނޭ  141ކޯޓުގެ ުޙކުމެއް އެބައޮތް. އޭެގއިތުރުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ން މީހަކީ ވެސް ސްްޕރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާާވންޖެހޭނޭ. އެނޫ އުޑުދަށުަގއި މި ަޤއުމުަގއި ހުރި ކޮންމެ މީހަކު

ނޫން. ދެން މިއަދު  ކަެމއް އެންމެފަހުބަސް ބުނާ ފަރާތަކީ އެއީ ަޝއްެކއް އޮތް ،ޚިލާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

ހަަކދައްކާއިުރަގއި ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ވެސް އަުޅަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިވާހަކަދައްާކއިުރގައި މިވާ

.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ އެމް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ ތި

ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަްށ މިހާރު މިދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ެވސް ޢަމަލު 11އޮެވގެން، އޮެވގެން 

ން ވެސް އެބޭފުޅުން ހާޒިރެއް ނުކުަރއްވާ. ެއއީ މިދެންނެވި ޙުކުމް ެއގޮތަށް .ޕީއިން ވެސް ޢަމަލުކުރީ ިމގޮތަްށ. އެމް.ޑީ

ރުހުން  ންނަށްވެސް ަވޒީރު އޮތީމަ އެދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޮމިޓީ އަށް އެގޮތަށް ެއމް.ޑީ.ޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން

ަގއި ހާިޒރުކޮށްފައެއްުނވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ބަހުސަކަށް ދާކަށް އަޅުަގނުޑ ދިނުމުގެ މައްސަލައި

ަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ . މިއަދު ހަމަ މިއޮތީ މި މައްސަލައިފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން

ން. މި ޙުކުމާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ުސާވލެއް ނުއުފެދޭ. ޙުކުމުަގއި ގެްނދަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުިރއަށް

ނޑުމެން މިއަދު  ،ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް މިކަން އިޞްލާޙު މިކަން އޮތްގޮތް. ދެން އެހެންވީމާ، އެކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ހިޔެއްުނވޭ ޖާަގ އޮތްހެނެްއ. ދެން މިަވގު ތު ކުިރއަށް ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ތިިބ ވާހަކަދަްއކާކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ޢަބްދުލްލަޠީ ބޭފުޅުންގެ  ފަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ތެރެއިން އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްލްޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަގނޑުގެ ވެސް އެންމެބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ޑރ.ޝަކީލާ އަށް ރުހުން ދިނުމާއި ނުދިނުން އަޅު

ނޑު ވެސް ެއއް މަްއސަލަ ޑރ.ޝަކީލާ އަށް ުރހުން ނުދިނުން. އެހެންނަމަވަކާލާތުކުރަމުންދާ  ވެސް، އަުޅގަ

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު މިހާރު މިއޮތްގޮތަކުން  އިުސވާލު ކޮްށލާށާ ޑރ.ޝަކީލާއާ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާގޮތާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ައޚް ޝަރީފް އެދެއްކެިވ،  ސުވާލުކުެރވޭކަށް ނެތީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެދެއްެކވި ބައެއް ވާހަކަތައް ވަރަށް ރަނގަޅު. ައޅުަގނޑުމެން މި ޝަީކލާއަށް ރުހުން ދޭންޖެހެނީ 

ންކަމަކާ ގުިޅގެންތޯ ޝަކީލާ މަޖުބޫރުވަނީތޯ ނޫނީ ޝަކީލާ މިހިރީ މިކަންކުރާ ހިތުންތޯ ނޫނީ ކީއްެވގެްނ ކޮ

އްޙީ މައްސަލަ އެތަްއ ވެސް ހަމަ ސި މިކަންކުރިމަތި މިލަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކަށް މުިޅ ރާއްޖެއަށް

މައްސަލަތަކެއް ނިކުމެގެންާދ ދުވަސްވަރެްއަގއި ހަމަ ޓަސްލާފައި ރުހުން ދޭށޭ ކިޔާފައި ހުށަހެޅިއަކަްސ 

ނޑުމެން ބަެއއް މަުޢލޫމާތާ ބައެއް ކަންކަްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއވިސްނުމެްއ ވިސްނުމެއް  އެިފކުރެއް ނެްތ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ނޫން  ނީނޫ ޑރ.ޝަކީާލއަކީ ަޤބިލު ބޭފުޅެކޭހުރީ. މި  އޮޅުންފިލުވާފަިއ ރުހުން ދޭކަަހލަ ވިސްނުމެްއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަކށް ނެތިން. އެކަން އިނގޭނީ އެ ބޭފުޅާ މަސައްކަްތކުރާ ދާއި ރާގެ ކަންތައްތައް ހުިރ ބޭފުޅެކޭ އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިރާަގއި ކަންތައްަތއް ހުރި  ގޮތުން. އެކަން ބަލާފައި އަުޅަގނޑުމެން އެްއޗެއް ބުނަން ައދި އިނގޭނީ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނެތް ޑޮކްޓަރ ޝަކީލާައކީ ެއަކމަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ޤާބިލު މީހެކޭ ދެންނެވޭކަށް.  ގޮތުން އަުޅގަ

ރާނީ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަްތކޮށްދޭ ހިތް އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތަްއ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަްތކު

ކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ެއ ފުރުަޞތު ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަށް ހަމަ ދަންނަވަނީ 

ނޑު  ކުރުކޮށްލާނަން.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްޮބޑަްށ ޝުކުރިއްާޔއޭ. މިހިސާބުން ައޅުގަ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމައިނުން މިހާރު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ މިކޮޅަްށ ކޯޓުގެ ޙުކުމް އޮތް ކަަމށްވަންޏާ މެންބަރުންގެ  ފައްޓަވަމުން ތިވިދާުޅވި ސްްޕރިމް

އެދެްއކެވި ވާހަަކއަށް ައޅުަގނުޑ  އެދޭ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރީފްވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ެދއްވުްނ 

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން. ދެްނ ސްޕްރިމް ކޯުޓގެ ޙުކުެމއްެގ މައްަޗކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ

އިދިކޮޅަށް ވާހަކަެދއްކުމުގެ ޗާންސެއް ނޯންނާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  މިދެންނެވީ

ނޑުމެން  ރުހުން ހޯދަން ވަޒީރުން ފޮނުވަނީ ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމަކަށް ޓަކައި. އެހެންނޫން ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ޓީއަކަށް އަސްލު ގެންނަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ އަންނަ ަވޒީރަީކ ނަން ފޮނުވާލީމަ އެތަނަށް ވޯޓު އެހީމަ ނިމުނީ. ކޮމި

ތިބި  ހޯދާފައި އެއީ ދައުލަުތގެ މިހާ މުހިއްމު މަސައްކަތަާކއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން



  

އެކަމުގެ އިތުބާރު އަސްލު  ދައިހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯކުރަންޖެހޭ  ސުވާލުކޮށް އެމަންދޫބުން އެމީހުންނާ 

ނޑު އަިދ ނުދެކެން.  ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމަ، ސްޕްރިމް ރަނގަުޅ  ވަރަށްއެެހންވިމާ، ކޯޓުގެ ުޙކުމެއް ައޅުގަ

ކަމަށްވަންޏާ.  ށް ފޯރުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ މިތަނުަގއި ލިބެން އޮތްހަމައަ ނަށް އެ ޙުކުމް އަޅުަގނޑުމެންނާއަޅުަގނޑުމެން

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެކަން އޮންނަންވާނެ ގޮތެއް ނޫން އެއީކީ ޙަޤީޤަުތގައި. ުޝކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

23/SC-C/0202 ަދެން އްާޔއިން އޮީތ މިކަން ނިންމާފަޟި . މި ޤަޯކޓުގެ ސްޕްރިމްމިއީ ޟިއްޔާ ނަންބަރު ޤ .

ދަންނަވާލަފާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވަންޏާ  އަޅުަގނޑު މި ޙުކުމުގެ ފަހަތު ޙުކުމުގެ، ޙުކުމް

ނައިބުެގ އޮފީހުން.  މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި ަބންޑާރަ ފަހަތުބައި. ޙުކުމް. ޙުކުްމގައި މިއޮންނަނީ އިްސވެ ބަޔާންކޮްށ މި

އިސްެވ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތަްއ   ކޯުޓެގ ޙުކުމުގަިއ މިބުނަނީ މަްއސަލައިަގއި ސްޕްރިމް ގުިޅގެން މިހުށަހެޅުމާއި 

އްޔަންކުެރވޭ ފަާރތްތައް ރުހުން ދިނުމަށް އުލަތުގެ އެިކއެކި މަާޤމުތަކަށް ޢައެގޮުތގެމަތިން ހުރުމަތާއިއެުކ ދަ

މަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައި ނުވާ ކަންތައްތަުކަގިއ އަދި ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަ  ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި

މަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްއަޅާ ސަބަބެްއ ވަނަ މާއްާދގެ )ވ(އަށް ޢަ 111ދުގެ ޖިލީހުގެ ަގވާއި ރައްޔިތުންގެ މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ަދށުން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ  121ނެތް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  121އަސާސީެގ ތުތަކަކީ ޤާޫނނުޢާޮކށްފައިވާ އިޖުރާަގއި ބަޔާން ަވނަ މާއްދާގެ )ވ( 111ާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަ

ގެ ދަށުން ވަީޒރުންނަށް ރުހުންދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ފަހަނައަޅާާދ މާއްދާގެ )ނ(

ޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ަދށުން ރައީސުލް 121ނެވިިދޔަ ތުތަކެއް ކަމަްށވާތީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ބުޢާއިޖުރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އަށް  111ގެ ކުަރއްވާ ވަޒީރުންނަްށ ރުހުންދިނުމުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ޢައްޔަން

ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން  1ކޯުޓގެ  ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރިމްޢަމަލު ަފނޑިޔާރުްނގެ ިއއްތިފާޤުެވ  6ފަ

މި  ،އޮތް ގޮުތގެ ވާަހކަދައްކާަފއި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ . މިޮއތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަންއެގޮތަށް ޙުކުްމކޮށްފީމެވެ

ނޑުމެން ވަޒީރު ވަަނ  111ަގވާއިުދގެ ންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދެން ހާޒިރުކުރާނީ ކަމަކަށް ނެތް އަޅުގަ

ލު މާއްދާއެއް ކަމަްށ މާއްދާައކީ ބާޠި އެބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާީތވެ.  މާއްދާގެ )ވ( އިން އެ

ޒިރެއް ނުކުރެވޭނެ. މީ މިޓީއަށް ހާކޮ މާއްާދގެ ދަށުން ވަޒީރުން މި ކޯޓުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެ ސްޕްރިމް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޖުރާޢީ މައްސަލަެއއް ނޫނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫންނަމަ 

ުރގެ މައްސަަލއެއް ކަމަށް ސޫލީ ަމއްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ނަަގއިގެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭވައަޅުަގނޑުމެްނގެ އު

މަލުކޮށްފައި އޮތްގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ގެ މަޖިލީހުގަިއ ވެސް މިކަމަށް ޢަވަނަ ރައްޔިތުން 11ނުކުރެވޭ. އެއީ މި ޤަބޫލު

އެުކަގއި  ރު މިއޮްތ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދާމިހާ ންޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ާފސްކޮށްގެމިދަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އަ 



  

ށްދާން. އެހެންވީމަ، އެ އުސޫުލގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރގައި މި އަޅުަގނޑުމެން ައއު ގަާވއިުދ އަންނަންދެން ކުރިއަ

ނޑުމެން ތަބާާވންޖެހޭ. މި ޙުކުމަށްވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ  ލީހުން މަޖިަވނަ ރައްޔިތުްނގެ  11ޙުކުމަށް އަުޅގަ

ށްދާން. ދެން ހަމަ އެއާިއއެުކގައި ައޅުަގނުޑ ންވީމަ، އެ އުސޫުލގެ މަތިން ކުރިއަ. އެހެއަމަލުކުރަން ފަށާފަ

ނޑުމެން ފީނާކަށް ނުެވސް ޖެހޭ. އެއަށްވުރެ މާ ސާފު  ދަންނަވާލާނަން މީ އެހާބޮޑަށް މީގެ ތެރެއަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ. އެހެންވީމަ، ިތޞާކޯޓުގެ އިޙު ޕްރިމްމައްސަލަެއއް މައްސަލަައކީ މީ. އެއީ ސް ސްތައް އަުޅގަ

މިކަމުގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަބެއއް މެންބަރުން ސުވާލުަތއް އުފެއްދުމާއި ގުިޅގެން އަޅުަގނޑު މިއަށް ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ މިދެންނެީވ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުންނަކީ އަލަށް މި ޅުން. އަުޅގަ

 ިތއްބެވި ކޮމިޓީަގއި  ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ މި 11ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އަލަށް ހޮިވވަަޑއިގެންެނިވ ބޭފުޅުން.  11

ނުޑ ބޭފުޅުންނާއި މިއަޑު ެއއްސެިވ ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭނެ މިކަން ހިނގާދިޔައީ މިގޮތަށްކަން. އެހެންވީމަ، އަޅު  ގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނު  .ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 141އެކުގައި އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ން ހަމަ މިއާދަންނަވާލާނަ

ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ  މާނަކުރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ އެނޫން ވެސް މަްއަސލަތަކުގަިއ ސްޕްރިމް

ނޑުމެންނަކަށް ސުވާެލއް ނުއުފެދޭ.  ގެ ނިންމުމޭ. ވަރަށްސާފު އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމަ، މިަކމާފަހު ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 ނާއަށް.ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން ރޮޒައިއަ

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

ނޑަށް ވެސް ފެންނަ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ުރހުންދިނުމުގެ މާ  އްދާއެއް އެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިންޓަރވިއު ވެސް ުކރެވޭނެތީ. އެހެން މަޤާމުތަކަށް ރުހުންދިނުމުގައި ވެްސ  އޮންނަނީ އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި މިތަނަށް ގެނެސްގެން އިންަޓރވިުއކޮށް ހަދާފައި މިދެނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑަކަްށ 

ނޑުމެން އަުލން މިކޯޓުގެ  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ސްޕްރިމް  މަޖިލީހުން އަލުން  އޭރުގެ ނިންމުން އެއީ އަުޅގަ

ކުރަން ފޮނުވައިގެން ނުވާނެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުގައި ތި ނިންމުމާއި ޢާމުރާޖަ

ން ވަރަށް ސިޔާީސ ކޯޓު ގުޭޅގޮތުން އަލުން ަވކި ގޮެތްއ ނިންމަން ފޮނުވަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އޭރު ވެސް ސްޕްރިމް 

ނުޑގެ ތެރޭަގއި ދެޕާޓީގެ މީހުން  ގޮތަކަށް ނިންމާފައި އޮތް ިނންމުމެއް. ދެ ޕާޓީއެްއގެ ދޭެތރޭގައި ހިނގި ކަންތަްއގަ

ވެސް ރުހޭނެ ގޮތަކަށް އިްނޓަރވިއު ރުހުން ެވސް ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އިންޓަރވިުއކޮށްގެން ނުވާނޭ ކިޔާފަިއ 

ނޑަްށ ހީަވނީ މިތާތިބި އިނގޭނެހެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިންމީމަ އަ ނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ސިޔާސީ ނޫން ނިންމުމެއް  ަތއްކޯޓުގެ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސްޕްރިމް ހުންނަ ގޮތް. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުބާރު ކުރާތަނެއް ޫނން އެއީ. އަދި  ޕީ.ޕީ. އެްމގެ ޭބފުޅުންނަށް ރުހޭ ގޮތަކަށް އެތަނުން ނިންމާކަށެއް އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރެއްަގއި ރަނގަުޅވެދާނެ ނިންމަމުން ގެންދަވާތީ ތިމިހާރު ކަންކަން ކޯޓުން  މިސާލަކަށް ސްޕްރިމް

. އެކަަމކު ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަިމއްލަ ނަފްސަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭެނ ކޮންމެފަހަރަކު ރަނގަުޅ އެތަން



  

އެީއ  ކަމަކަށް އެތަނުން އެ ނިންމަމުން ގެންދަނީ. ކިހިނެއްތޯ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްތޯ ނިންމުންތަކެއް

ނިޑޔާރުން ނެގިއިރު ކުެރވޭ   ވެސް އިންޓަރިވއު ރުހުންދޭންޖެހޭނޭ ކިޔާފައި ަވީޒރާ މިތާ އިންޓަރވިުއއެއް ުނުކރެވޭ. ފަ

ނޑުމެން ޭއރުގަ ނުކުރާންެވގެން ނުކުރީ. އެކަ މަކު ވަޒީަރކު ައޅުަގނޑުެމން ރުހުންދިނުމުގައި ފެނޭ ގޮތަށްއޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ އިނގޭނީ ވެސް ދަްއކާލަިއގެނެއްނު.  ވާހަކަެއއް ވެސް އެމީހަކާ ނުފެނޭ އަޅުގަ

ގަެނ ކޯޓުން ުބންޏޭ ކިޔާފަިއ ެއކަން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ބަލައި އެހެންވީމަ، ުބއްދި ޤަބޫލުނުުކރާ ކަމެއް ސްޕްރިމް

ނޑުމެން ައމިއްލަ ނަޑކަށް  އަށް ސްޕްރިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަުޅގަ ކޯޓަްށ ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ އޮންނަނީ.  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ކަ

ކޯޓުން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަބަދު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަުކެގ  މްފެންނަނީ ހަމަ ސްޕްރިމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނަގަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ައތަށް އެްއެޗހިތައް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މައްޗަށް އަަރއިގަނެ އެ

މަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ދަށު އެކަން ދިފާޢު ކުރަން ނުނިކުންނަ މަންޒަރު. ފަހުމީގެ މައްސަލައިަގއި ެވސް ހަ

ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ  ކޯޓަށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ގޮްސގެން ސްްޕރިމް ކޯޓަކަށް ނުގޮސް ސީދާ ސްްޕރިމް

މަޖިލީހުން ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނެްއ ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައި އެފަހަރު ވެސް އެކަން ނިންމީ. 

ޑުމެން ނޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަމަށް ހިތްވަރުދީގެން ތިބީ. މިހެން އަޅުގަނިންމީމަ ހަމަ ރައް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އެްއވެްސ ބާރެއް ނޯންނާނެ. ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނާނީ  ތިބެންވެއްޖިްއޔާމު އިުރކޮޅަކުްނ މި

ކޯޓުން ނިންމާ  ފު އެއްޗެއް ސްޕްރިމްޚިލާ . ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުތަކާކޯޓުން ނިންމާގޮތަކަށް ސްޕްރިމް

ނިންމުމަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނެއެކޭ ޤާނޫނުއަސާސީައކު ނޯންނާނެ. އެްއވެސް އެކަހަލަ އަމުރަކަްށ ނިންމުމަކަށް ތަބާވާކަްށ 

ނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ މީހާއަކީ ކާކު ކަން މީހާ ނުޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނާނީ. ރުހުންދެންޏާމު ރުހުން އަޅުގަ

އަުޅަގނޑު މިދަްއކަނީ ޝަކީާލއަށް ރުހުން ނުދޭ ވާހަކަެއއް ެވސް ނޫން. ޝަކީލާ ގޯސް  އިންޓަރިވއުކޮްށ، އާއި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވސް ނޫން. އު ވާހަކަެއއް ޫސލެއްގެ ގޮތުން މިތަނަށް ކޮންމެ ވަޒީރަކު އަޔަސް އަުޅގަ

މީހެއް. ހަމަ ރުހުން ދޭއިރުގައި އިންޓަރވިއު ވެްސ ށް ަފއިޓް ކުިރ ަޑކީ ހަމަ އޭރު ވެްސ އެ ޕޮޒިޝަނައަޅުަގނ

ބަލަންޖެހޭނެ. އެހުރިހާ ކަމެއް ބަލާފައި ނޫނީ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމުގެ ބޭނުމެއް  ކުރެވޭނެ. އެމީހާއަކީ ާކކުތޯ ެވސް

ަގއި އަސާސީ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެެހންވީމަ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނެގީމަ އެހިސާބުން ނިޭމގޮތަށް ޤާނޫނު

 ވެސް ނާހާ ކާކުތޯ ވެސް ނާހާ، ކީއްތޯ ކުަރން އުޅެނީ ވެސް ނުލައި ދިމާލަށް ބަލާ އޮންނާނީ. އެމީހަކާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްޯތ އާއެކޭ ނޫނެކޭ ބުނަން އިނގޭނީ. އެހެންވީމަ، ބުއްދި ޤަޫބލުނުކުރާ ކަމެއް ސްޕްރިމް 

މަޖިލީހުން ދާންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު  ެއއްކޮށް ންމުންތަކާއިކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތީއޭ ިކޔާފައި އެހެން ނިންމާ ނި

ކޯޓުން. ިއންޓަރވިއު ވެސް ކުރާނީ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް އިުރކޮޅަކުން ކުރާނީ ސްޕްރިމް

އުވާލާ މަޖިލިސް  ވެސް ހަދާނީ އެތަނުން. ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރާނީ ވެސް އެތަނުން. މި އެތަނުން. ޤާނޫނުތައް



  

އަރާ ވާހަކައަކީ.  ނުޑ ހިތަށްބޭފުޅުން އާއެކޭ ިވދާޅުވެގެން ތިބޭނީތޯ އަުޅގަ ވެސް ތި ހިސާބަށް ވެސް ދާނެ. އެދުވަހު 

ނޑު  ރިވއު ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް. އެއާއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ުނކުރެޭވ އިންޓަ  މުޅިން ދެކޮޅު.  ހަމަ އަުޅގަ

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙު ދަނގެތި

ނޑުމެން މި  ވާހަކަެދއްކުަމކުން ަވކި ކުެރވޭނެ ކަެމއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުަގއި ިމއަދު ައޅުގަ

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުުކރަން ދެންމެނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ މިތާވަނީ ްޕރެސީޑެންޓެއް ސެޓްކޮށްފަ ތެދުފުޅެއް ެއ  . ެދން އަުޅގަ

ކޯޓުން އެ ނިންމި ނިންމުމާއި ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ނާ ވެސް ިވދާޅުވިގޮތަށް ސްޕްރިމްޒައިހައްދަވަނީ. ރޮ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއ ެވސް ކުެރވިދާނެ.  ެއކަމަުކ ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އަިދ ެއކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުެރވިދާނެ ނުޑމެންނަށް ސުވާލަކީ ިމއަދު އަުޅގަ ކުރެެވީނ އެކަން ތޯ. އެ ކޮށްކޮށް އޮްއވާ އަުޅގަ

ކިހިނެއްތޯ. މިދެން ސުވާލަކަްށ މިއަންނަނީ. އެ ޙުކުމް އޮްއވާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ ނަގާ ިޑޒިޝަން ނަގާީނ 

ނޑު ަވކިކޮަޅަކށް ބުރަވަނީކީެއއް ނޫން. އަުޅަގނޑު ޤަ ބޫލުކުރަނީ އެންމެ ކިހިނެއްތޯ. މިދެން ސުވާެލއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އްޔަން ކުރާއިރު ވެްސ މިތަނުން ސުވާލުުކރޭ. ވަރަށްބޮޑު މަޤާމެްއެގ ރޮެސކިުއޓަރ ޖެނެރަލް މިތަނުން ޢައެްއޗެއް. ޕް

ނޑިޔާރުން ޢަ ވާހަކަ. ދައުލަތުގެ އެންމެބޮޑު އެއް މަޤާމު. ސްޕްރިމް ްއޔަންުކރާއިރު ދައުލަތުގެ އެންެމ ކޯޓުގެ ފަ

މަޤާމް. ސުވާލު ކުރޭ. ަދއުަލތުގެ ހުރި ކޮންމެ އިންސާނަުކ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެވޭ  ޝަރަފުވެރި އެންމެ ބޮޑެތި 

ކުރެވޭނެ ކަމަްށ މު ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ވެސް ހާޒިރުއްކު ހާޒިރުކުެރވޭ. ޢާބޭނުން ކޮމިޓީއަކަށް ބޭނުން ވަގުތަ 

ނޫނޭ.  ނެ ކޮންމެ މީަހކު، ވަކި މީހަކަށްަނވާޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަްށ އެނިގވަަޑއިގަން

ހަސަންފުޅު ވެްސ  ގެ. އައިިމނާބީހުރި އާމިނާބީ ިކޔާ މީހަކު ވެސް ގެންނަންވީ ކޮންމެވެސް ކަމެކޭ ކިޔާަފއި ގޭަގއި

ގެންނަންވީ މިއަށް. ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ގެނެވޭ ޮކންމެ މީހަކު މިތަނަށް ސުވާލުކުރަން. ކީއްކުރާނީ. މީ 

ރުންނަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ އެކުަލވާލާފަިއ އޮތްގޮތް. އެކަމަކު ަވޒީަރކަށް ރުހުންދޭ ގަޑީގައި، ަވޒީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނިޑޔާރުންނަށް ބަލާއިރު ވެސް، ސްޕްރިމް ށް ބަލާއިރުޖެނެރަލަ ނޑިޔާރުންނަްށ  ވެސް، ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ފަ ކޯޓުގެ ފަ

. އަެނއްކާ ރުހުމޭ މިދެނީ. ރުހުން އޭގެ ޒާތުަގިއ ބައެއް ބަލާއިރު ވެސް ޭއގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ހައިރާިކއްޔާ ެވސް ކުޑަ 

ނޑުމެން ވެސް ވެލިޔު ކުރުމަށް ޓަަކއި ނުވަތަ އެކަން ދިރާާސކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ  މާނަކުރަނީ އަޅުގަ

އްޔަން ޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެންނަ މީހަކު ޢަރައީސުލް އެހެންނޫނިްއޔާ ބަލާ، އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެމީހާައކީ ކާކުތޯ

މި މަޖިލީހަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ބާރެއް  ކުރީއޭ ބުނީމަ ނިމުނީނު ޤާނޫނުއަސާސީގަ. އެހެންނޫން އެއޮތީީކ. މި

ނޑަްށ ފަހަރެއްަގއި ސްޕްރިމް ކޯުޓެގ  މަޖިލީހަށް ބާރު ދިނުމަށް ޓަކައި އެވާަހކަ ލިޔެފަިއވަނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑަށްޙުކުމަށް ފާޑުކިޔަީނކީ ނޫން އްމު ނިކަމެތި މީހަކަށް ެވސް މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިނގެީނ ޢާ . އެކަމަކު އަުޅގަ

 ނގައި ތިބޭ މީހުން ޒިރުކޮްށފައި. އެކި ކުންފުނިތައް އެިކ ތަންތާއި ހާދަށުން ހުންނާނެ ކިތަންމެ މީހެއް މި ޤައުމުގަ



  

މީހަކު ނުގެނެވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން . ެއހެންވީމަ، މިކަމަާކއި ބެހޭ ގޮތުންނޭ ކިޔާފަ ކުއްލިައކަށް ކޮންމެވެސް

އެަބ ގޮތަށް، އަެނއްކާ ވަޒީރުން ެއބަގެނޭ ބަރާބަރަށް އެހެން ކަންތަކާއި ސުވާުލކުރަން. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ނިޑޔާުރން އެބަ ގެެނވޭ، މިިނވަން މުއައްަސސާތަކުން މީހުން އެބަ  ގެނެވޭ. އެކަަމކު ަވޒީުރ ގެނެޭވ، ދައުލަުތގެ ފަ

ކޯޓު  ެގނެވޭ، ަވޓް އިސް ދިސް. ީމކީ ރަނގަޅު ެއްއޗެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، ސްޕްރިމްކުާރއިރު ނުކަމަށް ޢައްޔަން

ބަލާއިރު.  އަށް ޤާޫނނުއަސާސީ މި ހަކަތަެކއް ހުންނާނެނޫން ކޮންމެ މަތިން ބާވައިެލްއވިޔަްސ މީގެ ޤަބޫލުނުކުެރވޭ ވާ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުއެހެންވީމަ، މީކީ ޤަބޫލުކުރެޭވ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަ މެދު ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ރަނީ މިއާޅުގަ

ނުޑ ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ރާވަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާ މިއާ ބޭފުޅުން ފޮނުވަންޏާ ން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޝަކީލާ ައޅުަގނުޑގެ ުރހުން އިންތިޙާއަށް އެަބއޮތް.  ެވސް ގައިމު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ވެސް  ދޭނީައޅުގަ

ދޭތެރޭ އަުޅަގނޑު މައްސަަލއެްއ ނޫން  މާރްކސް. އެހެްނވީމަ، ޝަކީާލއާ 111ވެްސ  ސް ދެންޏާ ދޭނީމާރކް

ނޑުމެްނ މިކިޔަނީ މި އުސޫލު  . ޝުކުރަން.މި ދަންނަވަނީ މިއުޅެނީ. އޮުޅވާނުލަްއވާތި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮންެމ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަކަަދއްަކވަމުން ގެންިދޔައީ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ފެށިއިރުަގއި ވާ

ޓޭ އަޅުަގނޑުމެން އަރުވާނީ. ދެްނ މިނި 1ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި  ޓޭ ދޭނީ.މިނި 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ލް. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ ތެރި މެންބަރުފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އަދި އެދިފައި އެބައޮތް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ނޑު  ވަނަ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލާނަން. ދެން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި މިހާރު ވަޑައިގެންެނިވ  2އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ހަމަެއކަނި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެނޫން  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެދިަވޑަިއނުގެން އޮތީ

ަދއްަކއިފި. އެހެްނވީމަ، ައޅުަގނޑު ހޯރަފުށީ ފުޅުރި މެންބަރުން މިއަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޯޓުގެ  މަޖިލީހުން ނޫންނަމަ މި ކޮމިޓީން އިން ދެެކވެމުންދާ ސްޕްރިމް . މިމުަޤއްރިރުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ޙުކުމާއި ގުޭޅގޮތުން މިދެކެވެުމންދާ ޤަބޫލުކުރަން  ވިޔަސް ވާހަކަތަކަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި އަުޅގަ

ށް ކިޔަމަން އެބަ ވާންޖެހޭ. ކޯޓަކުން އަމުރެްއ ނެރެފިއްޔާމު އެ އަމުަރކަ ބޭނުންވާ ވާހަަކެއއް ނޫން. ސްޕްރިމް

ނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ހަމަ ލާޒިމް  އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަކީ އަުޅގަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ެވސް ކަންތަްއ  11ވާހަކަިއަގއި ވިދާޅުެވްއޖެ  އިކަމެއް. ދެން މުޤައްރިރު ދެްނމެގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަ ވަނަ މަޖިލިްސ  11މުންދިޔަީއ މިގޮތަށް ކަމަށް. ވީ ހިނދު މިތަނުގައި އަުޅގަ



  

 ނޫންނަމަ މިއަދު  އް މިބޭފުޅުން ފައިޓް ުކރެއްވިތޯތިއްެބވި. އެުދވަހު މިާވހަކަތަ ތަމްސީލުކުރި މެންބަރުން ވެސް އެބަ

ހު މިކަމަށް ހައްލެއް ނައިސް މިއަދު ކިިހނެއްތޯ ހައްލެއް އަންނާނީ. ކުރަނީ. އެުދވަކިހިނެއްތޯ، މިއަދުތޯ މިކަމަށް ފައިޓް

ނޑު ހަމަ އެކަން ފާަހގަކޮށްލަން. ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ައޅުަގނުޑގެ ކޮންސާރްނއެްއ ނެތް  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ިއގަިއ ދޭކަެށއް ވެްސ. ދެން މިތަނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވާހަކަ ލާއަކަށް ރުހުން ނުދޭކަެށއް ެވސް އަދިޝަކީ

ޒިރުކުެރވޭ ނަމަ އެހެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޢަްއޔަން ކުރާއިރު މިކޮމިޓީއަށް ހާނޫން ފާހަގަކުރިހެން މިނިސްޓަރަކު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ޒިރުކުރަންޖެހޭނެ ވަންޏާމު ޝަކީލާ ެވސް މިތަނަށް ހާގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން އޮންަނ ކަމަށް

ނުޑެގ   . ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ެއއީ ވަރަށްބޮޑު ކޮންސާރންެއއްހަމަ ގޮތުަގއި. ެއވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ދަނގެީތ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކައަްށ 

ނުޑ ޖަވާބުދޭން ނުޖެހޭތީ މިއިންނަނީ. އެއީ  ލައަށް ަޖވާބުއަމިއް ވެސް ދެއްަވއިފި. އެހެްނވީމަ، ެއައށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގެންނަންޖެހޭނޭ އެބަބުނޭ. އެގޮތަށް އެބަ ގެންނަން  11ގެންނަންޖެހޭނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން މިދޭތެރެއިން ެވސް ކޮ ހާޒިުރކުރިން. އަދި ދެން ެވސް  މިޓީއަށް ވަޒީރު އަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު މިތަނަށް ހާ ށް އޮތްކުރިއަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  އިޒިރުކުރާަނން. އެހެންވީމަ، ދެން ދެންމެގަތަނުަގއި އަުޅގަ

ތެރޭަގއި  ޕޮއިންޓްތަުކގެފާހަގަކުެރވޭ  ށް ގެންދެިވޮގތަށް ބަލާއިރުގައި އެތި ވާހަކަފުޅުަގއި ކުރިއަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބޭފުޅުން  ކުރެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓޯ އޮތީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު. އެކުރެއްވި، ކުރިްނ ޢަމަލުމަލުކުރިން ޢަ

ކޯޓު ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް. އެހެންވީމަ، މިއަދު އަލަށް  މަލުކުރެއްވީ ސްޕްިރމްން ނުކުރަްއވާ. އެ ބޭފުޅުން ވެސް ޢައެކަ

އުޅޭ ގޮތަކީ މި  ގެްނ އުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން މައްސަލަައކީ މީ. ދެން މިއަދު ވެގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އައިސް 

ނޑުމެން މިތިީބ . އަޅު ކޯޓުން އުނިކޮށްފަ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިހާރު މިއޮތް ަގވާއިުދގެ މާއްދާ ސްޕްރިމް ގަ

ނޑުމެ މި ،ގަާވއިދު ހުގެ އައުމިމަޖިލީ ބަްސެވގެން ެއއާ ން ދެމިިތބެން އެއްގަާވއިދަށް ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި އަުޅގަ

ށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ އިޫޝއެްއ ނޫން މީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަލުްނ ގަާވއިދު އެކުަލވާލެިވގެްނ އެްއގޮތަށް ކުިރއަ

ނޑުމެްނނަށް އެ ަގވާއިދަށް  ނޑުމެންނަށް ތިތި އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ މީހުން  ަބއެްއ ލައިފި ކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ ައޅުގަ

ވިުއ ކުރުމުގަިއ އުސޫެލއް ަކނޑައެޅިދާނެ. ދެން ޢާއްމު ުއސޫލެއްގޮތުން ބަާލއިރުަގއި ރކުރުމުަގއި އިންޓަރުހާޒި

ތިޔާ މެދުަގއި ބަހުސްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް މި ކޮމިޓީގައި އިނގޭތޯ.  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ީތގަ

ބޭފުޅުން އިންޓަރިވއު އަށް އެބަ ގެންނަވާ. އެހެންނަމަވެްސ، އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ ހަމަ އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ބޭ

ނޑައެިޅގެްނ ބުނެފައި އެބައޮތް ވަޒީރުްނނޭ އިނގޭތޯ. އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ ޙުކުމުމި  ވިދާޅުވެފަެއއް. ނެތް ގައި ކަ

ނޑުމެން ވީހާވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ނުދާމާތޯ. އަުޅގަ ،އެހެންވީމަ  އެއަންނަނީ. ވަޒީރުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެަކން



  

ނޑުމެން އަތުަގއި މިހާރު އަނެއްކާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  އަވަހަކަށް ިމކަން ނިމޭތޯ ބަލަމާ ހިނގާ. އަުޅގަ

ވެސް އެބައޮްތ އަެނއްކާ ިމ ކޮމިޓީ އަށް ައއިސްަފިއ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންގެ ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް

ކޮމިޓީން އެަކމަށް ވެސް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވަން އެބަޖެހޭ.  މިއަދު. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ވަގުތެްއަގއި

ނޑުމެން ށް ދާން އެަބ އެ މައްސަަލ ވެސް ކުރިއަ އެހެންވީމާ، މިއަދު މިކަން ނިންމާލާފައި މިއަދުގެ ަވގުތެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ ދެން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލި .ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން ބިފައި ދެން މީގައި އަުޅގަ

 ށް ެވސް ދާނެ.އެބައޮތް. އެގޮތަށް ކުިރއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ތަކުެގ ގަވާއިދުަތއް ހިނގާގޮތަށް ހާރު ތިކުރައްވަނީކީ މި މަޖިލީސްރު. މުޤައްރިރު ތިކަންތައް މިޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި

ނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ނޫން.  އާރިގއުކޮށް ޒުވާުބކޮށް ޖަދަލުކޮށް މި ކަންކަން މިގޮތަށް ކުރާކަށް މި އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކު ނޯވޭ ިއނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައް ރިރަކީ މިތަނުގައި ނިޔާ ކަ

ތަރުތީބަކުން  މިކަން  ނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ އެ ޮއންނަމީހެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި މީހުން

ކަމަކަށް ަޖވާުބ  ގެންދަވަން ހުންނަވާ ބޭފުެޅއް. އެހެންވީމާ، ިތގޮތަށް ކަންތައް ކުަރއްާވ ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ ކޮންމެ

ދެއްވާ މުޤައްރިރަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ެއއްެޗއް ކިޔާ މުޤަްއރިރު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިފާޢުގައި ަވކާލާތުކޮށް އެހެން 

ނޑުމެން ދީ ހައްދަވާކަށް ނޫނޭ  ފައި ހުރީކީ. ތި މަޤާމު އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ގެންދަ  ނީ ގަާވއިދަށް. މި ކޮމިޓީ ކަންތައް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޖަވާބުދޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި  މަ ވަހަކަެއއް ދައްކާއިރަށް އެ އަށް މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ކޮންމެ މީހަކު ހަ

ންނަށް ވެސް ާވހަކަދެއްކެންވާނެ ެއއްނުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންނޭ. އަހަރެމެމެންބަރަށް ގަޑިެއއް ޯނވޭ އިނގޭތޯ. 

 މުޤައްރިރަކީ ވެސް ކޮންމެހެން މިތާ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރަން ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫނޭ.

 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ



  

 ށްމުޤައްރިރުގެ ލަާފގެ ތެެރިއން މި ތަން ހިންގުމަ ޅާފަިއ ިއނީމެން ވޯޓުން ަކނަޑއަމިހާރު މުޤައްރިރެއް ައޅުަގނޑު 

އެހެންވީމާ، ޝަރީފް އަމިއްލައަށް އެދިލަްއަވއިގެން މިކަންކަން ނުކުރަންތޯ. ފުރުޞަތު ހޯއްދަަވއިގެން ނިކަްނ  ޓަކައި...

 ޝަރީފް އުޅުްއވާ. 

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މިތާ ކޮންމެވެސް  .ކޮންމެ މެންބަރަކު އެއްެޗކޭ ބުނާއިރު ޭއގެ ދިފާޢުަގއި ާވހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ. އެހެން ނުޖެހޭނެމިތާ 

ގަާވއިދަކަްށ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ އެހެން މީހުން ވެސް  ،އުސޫލެްއގެ ތެރޭަގއި  އިހަމައަކާ

ކުރީމަ އެހެްނ މީހުން ވެސް ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ. ކީކޭ ހިތަށް ނެ. ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުުނވާތަބައެއް 

. ކޮންމެ މީހަކު .އަރަިއގެން ތިއުޅެނީ. ަގާވއިާދ އެްއގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުާރ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް.

ަވކި ގޮތަކަްށ އޭގެ ދިފާޢުަގއި ވާހަކަ ދައްކާ މިތަނަށް ަވކި ގޮތަކަށް އެްއޗެއް ބުނާއިރަށް ހަމަ އެައށް ޖަވާބުދާރީވެ 

 ިމތާނގައި މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި މެންބަރުްނ ވާހަަކ ދައްާކ ނިމުނީމަ ނިންމަން، އެހެނެއްނޫން. 

ށް ކަންތައްަތއްތަްއ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވޯަޓށް އައްަސވާނީ. ދެން އޭެގ ބަދަލުގައި ކޮންމެހެން ވަިކ ގޮތަކަ

 ގެންދަން ބާރު އެޅުމުގެ ަޙއްެޤއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ުއސޫލުތައް ނޭނގޭތީވެ އެކަްނ  އިމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް މި ކޮމިޓީ ހިނގާ ގޮތާ

ލަާވ މިތަނަށް އައިސް ހަމަ ހަޭޅއް ން މިގެންދިޔައީ. ައޅުަގނޑު ިމތަނުގައި މަަސއްކަތް ކުރަމު ސާފުކޮށްދެވޭތޯ

ނޑަށް ހީވަނީ އަލަށް ކޮމިޓީ އަށް ައއިްސގެން މިތާނގެ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ެގންދާތީވެ އުޅޭ މީހަކު އުޅޭ ގޮތަށް  . އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިވާހަކަ ކިޔައިޭދން. އިމިތާނގަ ނޑަށް ފެންނަނީ އަލަށް ކޮމި އުޅެންޏާ އަުޅގަ ށް އައިްސ ކައަޓީއަޅުގަ

ނޑެއް... އުޅޭ މީހަކު އުޅޭ ގޮތަށް ުއޅެންޏާ މިތަން އެބަޖެހޭ އެަކންތައްތައް ކުރަން.  މި ރިާޔސަތުން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ިއ މިދައްކަނީ. ުއސޫލެއްގެ ވާހަކަ މިތާނގަ އި އައުމުޤައްރިަރށް އޮވޭ މިތާނގަ  ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ކުރާނީ...  ރީފް އަޑުމަޑުކޮށްލަންވީުނން. މިތަނުން ކަންތައްޝަ.. ދިނުމަކީ.މިކަންތައް ސާފުކޮށް

 އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު މަސަްއކަތް މިކުރީ ހަމަ ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި 

އެހާ ގިނަ ވަގުތު ެނގީ. އެހެްނވީމާ، ދޭްނ. އެހެންެވގެން، އި މި ކޮމިޓީ ހިނގާ އުސޫލު ިކޔައިއާ  ޤާނޫނުއަސާސީ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތޭ. ދެން 



  

ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި މިތަނުަގއި އޮންނަ ބަހުސެްއގެ ތެޭރގަިއ ބައިވެިރވުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް ޮއވޭ މުޤައްރިރުންނަްށ 

 .ުކރައްވަނީ ގެންނަންޖެހޭނޭ ރިޔާސަތާ ސުވާލު ތި މެންބަރުން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް. އެކަމަކު ިޢއްޒަތްތެރި ބުނަން

ނޑު މިބުނަނީ ގެނެޭވކަށް ނެތޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މިވާހަކަ މި ަދއްަކނީ.  ނޑު ީމގެ އަޅު  މީގައި އެކަމަކު އަުޅގަ  ގަ

ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ ނެތް ތަނެއް ކަމަށް ބުެނ  ރާއްޖޭގެކަމަކު ިދވެހިތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ ސަަބބެއް ނެތް. އެ 

މިތާ ވާހަކަ ދަްއކާތީވެ އެވާހަކަ ސާފުކޮށްދިނުމަީކ އެ ވިސްނުމުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން ެއކަންތައް ކުާރ އުސޫލަށް 

ނޑު އަުތގައި ޙުކުްމ އެބައޮތް. އެކަން ޤަބޫލުނުުކރާތީ އެވާހަކަ ދައްކަމު ން އަޅުަގނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނީޑގައި އިނެދގެން ދައްކަންޖެހުނު ވާހަކަެއއް ނޑު މިތާނަގއި  މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެޮގތުން މި ގޮ އަުޅގަ

ނޑު އަުރވާނީ ކޮންމެ ޢިއް . ދައްކާނަން ނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތު އަުޅގަ ަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް އެއް އެހެންވިމާ، އަުޅގަ

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާމިނިޓު  ނީ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވަޙީދު.. އެގޮތުން އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އަޅުަގނޑު ރެޯކޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަން ވާހަކަެއއް އިނގޭޯތ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނު ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ތީަގއި ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭ މީހުން. އަޅުގަ

ނުޑމެން އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ބަންޖެހޭ މީހުން. ނބޯލަކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް  އި ތަންފީޛުހިފެހެއްޓުމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިްއލަ އަށް އޭތި  ނަށް ކުެރވޭ އަޅުަގނޑުމެންމަީކ ހިރަފުހާ މޮޑެ ޖެހޭހާ ވައެްއގައި ބުުރވާލުއެްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔި  ކޮށްދީފައި އެބައޮތްވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން  އިކަމެއް ނޫން. މީގަ ތުންގެ މަޖިލީސް ކަމުގައި އަުޅގަ

ވިޔަްސ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ިވަޔސް އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވީނަމަވެސް ަރއްޔިތުްނގެ

ވަނަ މާއްދާަގއި )ނ(ަގއި  141ކަމަށް  ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ނިޑޔާރުންެގ މަސައްކަތްތަކާ ބެހިފައަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ރެވަނަ މާްއދާގެ )ނ( 141. ބަޔާންކޮށްފަ ޓަކައި ދަންނަވާލާ ާވހަކައެއް މިއީ. ެއއީ އަމިއްލަ  ކޯޑަށް. އޭގެ އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންގެ މަސަްއކަތާ ބެހި  ކަމަށް މީހެއްގެ ަކމެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރުދަކު ވެސް ދައުލަތު ވިޔަސް ފަ

ވަރަށް ސާުފކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެަބއޮޭވ. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ހަދަިއގެްނ ނުވާނެކަން 

ސްތަުކގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް އިޚްތިޞާެފނޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަަތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  .ާދގެ )ހ(ވަނަ މާއް 143 ،ނގޭތޯއަުޑއައްަސަވއްޗޭ އި

ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ވިޔަސް ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވޭތޯ ބެލުމާއި އާދެ! އެފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި 

ނުޑ ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅު  ތަކުން މި މުންށޭ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންވަނީ ހައި ކޯޓަށާއި ސްޕްރީމް ކޯޓަބާރު ލިބިގެން ގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ މިއޮތީ ާޚއްަޞ  141ދެންމެ މުޤަްއރިރު ވިދާުޅވިހެން  .ވަނަ މާއްދާ 141ދެން އޮތީ  .ނީމިދަންނަވާލަ

 ،ވަނަ މާއްާދގަިއ މިޮއންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 141ގޮތެްއގަިއ ެއއް ުސވާލުތަެކއް ދީފައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ދިމާލަށް. 



  

ޤާނޫނު މާނަުކރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުން  އިއާ ޤާނޫުނއަސާސީ ިމއޮތީ ޤާޫނނުއަސާސީ އައިސްފަ. ނުއަސާސީއާޤާނޫ

ބަލާ އެނޫން ވެސް މަްއަސލަތަކުގަިއ ސްޕްރީމް ޯކޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން. މިީއ 

ހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަމެއް ތިމާ މި ކޮމިޓީގެ މައްސަލައެްއތޯ. އެ މައްސަލަެއްއތޯ.އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ބޭނުންވީމަ އެކަން ރަނގަޅު. ެއކަމަކު އެހެން މީހަކު ކަމެއް ޭބނުންވާހިނަދު އެކަން ގޯސް. ެއހެންވިމާ، އެހެން އަސްުލ 

 ކަމަކު ނުދާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރަްއޔިތުންެގ  ހައިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެައސާީސެގ ބައެއް ިދވެހިގެ ޤާނޫނުޖޭދިވެހިރާއް

ވަނަ ާމއްދާެގ  11ނުއަާސސީގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނޫން. މި މާއްދާ އޮުޅްއވާ ނުލައްވާތީ. އަދި ޤާނޫ .މަޖިލީހަށޭ

ތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެކަމަކާ ބެހޭ ގޮ)ށ(

ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެްނވަީނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. ނައުމާއި ޤާނޫނު ބާިޠލް ޤާނޫނު ހެދުމާއި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެ

ނެ ވަޒީރަާކ ކުރުން. ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ބާޠިލްކުރެވިދާއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ިޚލާފުވާ ކަމެއްތޯ ވަޒީަރކާ ުސވާލު

ާވ ކަމެކޭ. އެހެންެވއްޖިއްާޔ އޯކޭ ެއވިދާުޅވާ ގޮަތްށ ޚިލާފު ކުރުން ެއއީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާސުވާލު

އަސާސީން ލިބިދީފައިާވ ޤާނޫނު . ސްޕްރީމް ޯކޓުން މިހާރު ޢަމަލުކޮށްފައި އެއޮތީ ސްޕްރީމް ޯކޓަށްމާނަކުރެވިދާނެ

ވަނަ  11 ާއ ޚިލާފަށް ައދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެން ބޭރުަގއި ސީާދ ޤާނޫނުއަސާސީއިޙްތިޞާސު

ނޑުވާލާފަދޭ ބާރު ނަންބަރު ގެ )ނ( ދެވަނަ ނަ މާއްދާގެ )ށ(ވަ 11މާއްދާއާ  . އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ މިއޮތީ ކަ

ސްލާމްދީނުަގއި ކީ އިވަޒީރުން މަޖިލީހަށް ގެނައުމަ .ނޫންން. އެހެނެއް ޚިލާފުވީއޭ ކިަޔިއގެނެއް ނޫން ސްޕްރީކް ކޯޓު

ނަޑައޅައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ުކރާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކަމެއް  އަސްލަކާ ޚިލާފު ކަަމށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ނަޑއަަޅން އެބަޖެހޭ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތެްއގެ މަތިންނޭ ރައްޔިތުންެގ  ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ވަނަ ާމއްދާއިްނ  11އެނޫން ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ  .މުން އޮތީމަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ނިން

ނުއަސާސީ މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިކުރާ ކަމަކީ މުޅި ޤާނޫޕްރީމް ކޯޓަަކށް އަތެއް ނުެލވޭނެ. ލިބިދޭ ބާރު ސް

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި  ކުރުމަށްޭއގެ މާއްދާތައް ބާޠިލުކުރުމުެގ ބާރާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ ބާރާއި ބަދަލު

ވޯޓުން އްތޯ ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކިހިނެ .ރައްޔިތުން ދީފައި އޮތް ބާރު ވޯޓަކުން ދީފައި އޮތް ބާރު ަކނޑާލަން

އެންމެ  ނީ ކަންކަމުގަިއ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް.މައްޗަށް އަމުރު ކުރެވޭނީ ޤަނޫ އި އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްވުރެހޮވިފަ

ނޑުގެ ވާހަ ،ނިހަ އަލުން ކަައކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވާ ބައެއް. އެހެންވިމާ، އަޅުގަ

ވަނަ  11ދާގެ ބާރު ެކނޑޭކަމާއި އަދި ވަނަ މާއް 11ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ރަންވީ މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ބަލައިރިފަރ ކު

ވާ އެީއ ސްޕްރީމް ކޯޓުްނ އެމީހުންނަށް ލިބިގެން .ވެްސ ެކނޑޭކަން ބާރު  ގެ ެދވަނަ ނަންަބރުގަިއ އޮތްމާއްދާގެ )ށ(



  

ެއއަށް ޖެހޭނީ މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް  .ބޭރުގައި ނިންމާ ނިންމު ބަލައެއް ނުގަެނވޭނެ ުސންބޭރުގައި އިޙްތިޞާ  ބާރުން

 ނިންމަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ދާއޫދު ފަރުއުޖަ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީަގއި ބަުހސް ކުރެވެމުން މިދަނީ ކުިރއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަ އާދެ! ޝު ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ނިމުމަށް  ހުށަހެޅިގޮތްތަކެއް ފައިވާ މައްސަލައެއް އެބަހުރި މިހާރު އްސަަލއަކަށް ނޫންހެން. ހުށަހެޅިހުށަހެޅިފައިވާ މަ

ައދު ފައްޓަވަމުން މުޤައްރިރު ިވދާޅުވި މި ޙުކުމާ ގުިޅގެން . ދެން އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މިޓަކައި މި ހުށަހެޅިފަ

މިހާރު ފާޅުެވގެން. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑު ވެސް ިމއާ މެދުަގިއ މިުއޅެނީ ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ކަންބޮޑުުވންތަކެއް 

ނޑުެމންނަށް ފެންނަ ވެސް މި ކޮމިޓީަތކަށް މަތިން ބަލައިލާއިރު ން މިހުރީ ޤާނޫނުތަކުގެ މި މަތިކަންބޮޑުވޭ. އެއީ އަުޅގަ

ްއ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގެނެޭވނެ ކަމަށް މުއައްސަސާތަ ްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށްރަ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ހުރިހާ ިމވާހަކަތައް އެބަހުރި ލިޔެފަ ކުެރވޭނެކަމާއިވެސް ހާޒިރު

ނޑަްށ ހީމެންބަރުން ވެސް އަ ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން  ވަނީ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެހެން،ޅުގަ

ނޑުމެން ޤަޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެން ެއ  ންމުމެއްނި އޮެވއްޖިްއޔާ އެ ނިމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިްނމުންކަން އަުޅގަ

ނޑު ިވޔަސް މި ކޮމިޓީންމުމަކާ ނި ވިޔަސް ކަންބޮޑުވުެމއް އުޅޭ ކަމަށް  ގެ މަޖިލީހުންން ވިޔަސް ރައްޔިތުންމެދު އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ގޮތުން މި  ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހެނީ އިލްތިމާސް ކުރަން. އެހެންވީާމ، އިލްިތމާސް ވަންޏާ އަނެްއކާ

ެއްއގައި އޮންނަީނ  2111ރ އޮކްޓޯބަ 21ނިންމުމާމެދު މިހާތަނަށް މި ނިންމުން މި ޙުކުމް ކުރެއްވި ފަހުން 

ގޮތުން ެއއްެވްސ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެހާ ކުރިން ކުރައްވާފައި އޮތް ޙުކުމެއް މިހާތަނަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ އެހެން

ނަޑށް  ވެސް އަދި އައު  ށް އޮތް ތަނުގައިނެތް. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ކުިރއަ އެނގިފަެއއް ކަމެއް ކުެރއްިވކަން އަުޅގަ

ސްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙުކުމް އޭގެ މަްއޗަށް އައި މާއްދާެއއް  މިގަާވއިދު އުފެދުނަސް ވެސް މިއާ ގުޅޭ ގޮތަށް 

މް ދިރާސާ ކޮްށގެން ނުންތެރިކަމާއެކު އިތުރަށް މި ޙުކުހިނގާނެހެން. އެހެން ކަމަށްަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ިވސް

މުގެ މަރުޙަލާ މާސް ކުރުކޮށްގެން ނަމަވެސް އިްލތިޤާނޫނީ ބޭފުޅަކު ލައްވާ ދިރާސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ މި 

މަކީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް ކަމަްށާވތީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ެއޮގތަށް އެކަންތައް ކޮށްލަން އަށް މީތި ގެންދިއު

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ   ޝުކުިރއްޔާ. .އިނގޭތޯ. އެވާހަކަ އަުޅގަ
 

 ްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެ

ތިރާމް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަށް އިޙް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އާދެ! އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.

ނުޑ  ވާހަކަ ތަބާވެ އެ ނުކުރަނީކީ ނޫން މައްސަލަަތކެއް ހުރި ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް ދައްަކއިފި. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ތައްޔާުރކުރާނީ ޝަކީލާހެދުންކޮޅު ައޅު ބާއޭ ޑޮކްަޓރު ޝަކީލާގެއަރާ ކިހިނެއްހިތަށް ނުފެނި. މިހާރު  ގަ

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ެޖހިފަ ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަންއެކަހަލަ މަސަްއކަތެްއ ކުރަްނ އަުޅގަ ޑޮކްޓަުރ ޝަކީލާ  އި. އަުޅގަ

ހަމަ ސާފުނުކޮށްލާ  ވެސް ވެސް އަދި އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް މިންވަެރއްގެ ުސވާލެއް

އަޅުަގނޑުމެން ވަގުތުން ވަުގތަށް ރުހުން ދީފައި މި ފާސްކޮށްލާ ނިންމާލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ އަިދ 

ަމއްސަލަތަްއ ވަރަށް ބޮުޑވެފަިއ އޮްތ  ޙީވެސް ިސއް ކަެމއްހެން. ެއއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެްއގައި  ކުރަންވާނެ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދާލަން ފުރުޞަތު ކުރިމަތިވީ. ވަެރްއގައި މިކަން މި ދުވަސް

ނޑުމެންނަށް އެ ޝަކީލާގެ ނޑުމެން އެދޭފުރުޞަތު ތަަނވަސް ފަރާތުން. އަުޅގަ ކަމެއް މުަޤއްރިރުެގ ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 ކިބައިން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ތިބި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެ މިހާރު ދެވަނަ

 ނާ.ރޮޒައި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ތަ ަގވާއިެދއް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަްނ ސްޕްރީމް ކޯޓެއްގެ ުޙކުމެްއ އޮްއވާ ޭއގެ ފަހުން ހަދާ ޤާނޫނެއް ނުވަ

ނޑުމެން ފަހަތަށް ގޮސްފަިއ ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ކުމަށް ބަލައިގެން ކަމަކަށް. އެ ޙުހަދަންޖެހޭނީ  އެއީ އަުޅގަ

ފަހުން  އެހެންވީމާ، ަގވާއިދުަތކާ ހަދާނީކީއެއް. އިނޫނުތަކާށް ހަދާ ޤާެއއަށް ބޭސްކޮށްފަެއއް ނޫން ކުރިއަބަލައިގެން 

އޮންނަ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ގުުޅވަިއގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް މިކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ަގއިަވގުތެއް  ހަދާ އެއްެޗއް އެ

ނޑުމެން އެ ެދއް ައއިމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުްނ މާކުރިން އޭގެފަހުން ޤާނޫނެއް ަގާވއި ކޮށްފައި އޮތް ުޙކުމަކާ އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޭރުަގއި ހުންނަ ޤާނޫނާއި  ރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރަން މިއޮންނަނީގުުޅވާކަށް ނުޖެހޭނެ. ެއއީ ްސޕް

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ  ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން. އެހެންވިމާ، އެ އިޫޝގައި އަުޅގަ

 ވެސް އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަލުން ސްޕްރީމް ޯކޓުން  ސުވާލުކުރަން އަނެްއކާ ހެދިގެން އަންނައިރު ަވޒީރުންނާ

ަގނޑަްށ ފެންނަނީ މި ވަޒީރުންނާ ވެސް އެ ބާޠިލް ކުރަންޏާ ކުރަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅު އަނެއްކާ

ނޑުމެން ރުހުން ދިނުމުގެ ަކންތައްތައް ކުެރވޭނެ ހާލަތަކަށް މި މަޖިލީސް އައި ދުވަހަކުންސުވާލު ކުރަން އިހަށް  ައުޅގަ

އެއްގޮަތކަށް ވެސް މި ސްޕްރީމް ކޯޓު ސިޔާސީެވގެން އުޅުނީަމ  ބަހައްޓަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ނުފެނޭ

ނޑު އަދިވެސް ހަމަ އިްލތިމާސްއެކަން ބަލަިއގަންނަން. އަޅު  މެންބަރުންނަކީ  ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެގަ

ކަ އި މިތާ ވާހަ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ހުރި ބާރުތައް ދިފާޢުކޮށް ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަރއްޔިތުްނގެ 



  

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓު ދިފާޢު ކުރަން މިތަނަށް އައިްސ ތިބި ބަެއއް ނޫނޭ.  ދައްކަން އަންނަންޖެހޭ ބަެއކޭ.

ގައި ޤާޫނނުއަސާސީން ރައްޔިތުްނެގ ސިޔާސީ ރޫޙު  ގަާޔއިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ރޫޙު އެހެންވީމަ، ރަްއޔިތުންގެ 

ްށ އޮތް މުސްތަޤުބަލުގަިއ ދޫކޮށްަލއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިއަބާރުތައް ތިގޮތަށް  މަޖިލީހަށް ދީފައި ހުރި

 ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮެޑތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ. މިވަގުތު ސްޕްރީމް ކޯޓު ތި

ާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ދެްއކެިވ ައޅުަގނޑު ަހމަ ވރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުަރން ދިއްދޫ ދާއި .ވެސް ވެދާނެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް ދިފާޢު ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކީ ރައް ޔިތުންެގ ވާހަކަފުޅަށް. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ސިޔާސީ ޯކޅުމުެގ  ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 11 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  11ގަނެފައި ެއވަނީ. ނިގުޅައިން ކޯޓުތައް އެތައް ާބރުތަކެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ތެރެއި

ބޭފުޅުްނ  ތި .ބޭފުޅުންެގ މެޖޯރިޓީއޭ މިތާ މިއޮތީ މަޖިލީހުގައި އަެނއްާކ އެ މަަސއްކަތް ކުރަން ނުފަށަމާ ހިނާގށޭ. ތި

ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް ނިމިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ތި ންމެ ކަމެއްބޭނުން ގޮތަކަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮ

ެވސް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު ޤާނޫުނއަސާސީން  ވާނެ ގެއްލުމެއް ން ކަމެްއ ނިންމާގޮތަށް ޮއެވގެންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ އެ .ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ދީފައި ހުރި ބާރުތައް ކޯޓުތަްއ މަްއޗަށް ހެޔޮ ުނވާނެ ދޫކޮށްނުަލްއވާ

ެއ  .މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ހިފެހެއްޓުންަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހުރި ބާރުތައް ރައްޔިތުްނގެ  އިއާ ކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީ

ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭނެ ސްޕްރީމް  ތި .އޮތީ ސަބަބަކާ ހުރެ ޔެވިަފއި އެލި ބާރުތައް އެގޮތަށް ޤާނޫނުައާސސީގައި 

ނޑިޔާރުްނގެ ތެރޭގައި އެމީހުން ކިތަންމެ ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް ކޯޓުތަުކގައި ކޮންމެ މަ އްސަަލއެއް ޖެހުނަސް ފަ

ފަހު ަވގުތު އެމީހުން ެއއް ގަލަކަށް އަރަނީ ސްޕްރީމް ކޯުޓެގ ލަތައް ޖެހިގެން އުޅުނަްސ އެންމެނާދެވިގެން މަްއސަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ސިޔާސީ ހިފަހައްަޓން. އެކަާބރުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ބާރުތައް އެކީ ެއކަްއޗަކަށް  މަކު އަުޅގަ

ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހޫނުކަމުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އަބަދު ގޮސް ރައްޔިތުްނެގ  .މި ނިންމާލަނީ ،މަޝްރަހު

 .ބޭުފޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މިއޮތީ މިވަގުތު ތިއަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮްށލާ ތަން. މަޖިލީހަށް ލިބފައި ހުރި ބާރުތައް 

ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ބާރުތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުަރްއވާ މިތަނުެގ  ،އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ގެ ބާރުތައް މިތަނުގައ އިލޯޔަރުން ތިއްބެވުމަކީ ެއއީ ައދި ކޯޓުތަކު ތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަ

ތަކުންެނއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ިމތަނަށް އައިްސ މިތިބެނީ މިތަނަށް އައިސް މިތިބެނީީކ ލޯޔަރުންގެ ހަިއސިްއޔަ

ތަނެއްގެ ދިފާޢުގައެއް ނޫނީ ެއހެން ޕްރީމް ކޯުޓގެ ދިފާޢުގައި އެހެންރައްޔިތުންގެ ލޯޔަރުްނގެ ހަިއސިއްޔަުތގައި. ސް

ނުޑމެން އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުަރން މިޖެހެނީ. މިހާރު މި ކޮން ވާހަކައެ   .އްތޯ މި ދައްކަނީނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކޯޓަށް ދޭ ތި މައްސަލަިއގަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ށްފަހު()ވަގުތުޮކޅަކަ .ށް ގެންދަވާ..ކުރިއަހާމް އިލް

 . ( ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމްޅަކަށްފަހުއަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. )ވަގުުތކޮ

 

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ. އެްއކަމަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓު ޙުކުމް އޮއްވާ ައޅުަގނެޑްއ  އާދެ! ދެ ވާހަކަެއއް ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

މާ، އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ދެ ވެދާނެ ކަމަކަށް ކުރިއަށް ިދއުން. އެހެްނވީޤަބޫލެއް ނުކުރަން މީީކ ރަނަގޅު ކަމަކަށް 

ނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ޙުކުމް އޮއްވާ މި ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ރަނގަޅަށް ޢަޟޫމައު ކަށް ހަދާލަން. އެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

ސްކޮްށލަންވީ. ެއއީ އެްއ ގޮތް. މިކަން ގެންދާކަމަށް ވަނީނަމަ އެްއގޮތަީކ، ޝަކީާލއަށް ރުހުްނ ދިނުން ތަންކޮޅެއް ލަ 

 އަށް ޚިޔާލެއް އަިއޑިާއއެއް މިދެނީ. ދެން އެއާއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އީމި

ވިްއޔާ ގެނެްސގެން މިކަން  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ވިއްާޔ ގެންނަންވީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގެންނަންވީ ބަދަލެއް

އެ ނޫނިްއޔާ މި ކުރިއަށް ގެންދަންޏާ ޖެހޭނީ ހަމަ މީގައި އޮތްގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ކުިރއަށް ގެންދަން.  .ކުރިއަށް ގެންދަން

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މީގެ ދެ ގޮތުން ެއއް ގޮތް އޮީތ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ައއިިޑއާ އަކީ އެ ޙުކުމް އޮްއވާ ޤަ

ޙުކުްމ ޮއއްާވ ޭއގެ ޒާތުަގއި މިކަްނ ކުރީމާ، ައޅުަގނުޑ ވެްސ  އިނާ ެވސް ވިދާޅުެވއްޖެޝަރީފް ވެސް ވިދާުޅވި، ރޮޒަ 

ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ އެންމެން ވެްސ  އި ހުރިހާ، ލަޠީފްތާއީދުކުރަނީ ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން، މިޮގތާ

މީގެ ނަތީޖާ ރަނގަެޅއް  ގާތްަގނޑަކަްށ ޤަބޫލުކުރޭ ގެނެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ޙުކުމް އޮްއވާ މިކަން ކުީރމާ

ދިމާލަށް ހަމަ  ހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނާނުވާނެ. ދެން ތި ވިދާޅުވަނީ ހަމަ ބޭނުންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަނީއޭ. އެ

އެހެންކަމެއް ވެސް އައިސްާދނެ. ދެން މި އަޅުަގނޑަށް ބުނެވޭވަރަށް މިބުނަނީ ކޮމިީޓގައި ވެސް. އެހެންވީާމ، 

ނުކުރަްނ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެްއޮގތަކީ މި ރުހުން ދިނުން ލަސްކޮށްލަން. އަނެއް ގޮތަކީ،  އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް

 މި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން މިކަން ކުރުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިކަން ކުރަންޏާ ޖެހޭނީ ހަމަ މީތި މިއޮތް 

ވެސް  ހުން ދޭން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ގައިމުސެޓުވެަފއި އޮތްގޮތަށް ހަމަ އޭނައަށް ރު  ގޮތަށް ޕްރެސީޑެންޓް

ނުކުރޭނެ ސްޕްރީމް ކޯޓު ޙުުކމް އޮްއވާ އެކަން ކުރާކަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ސްްޕރީމް ކޯޓުން ނެރޭ ޙުކުމަކީ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ މި ޙުކުެމއް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުަރން އެންމެ ރަނގަުޅ  ކަން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

 ނޫނިއްޔާ މި ފޮނުވަން އަަވހަށް މި އިޞްލާޙުކުރަން. ެއހެންރުކޮށްލަްއވާފައި ގެންދަން. ކު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެްސ  ނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، މިހާރު އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ހަމަ ލައިފިން. އެ ޙުކުމުގައި އޮންނަގޮތުން ހަމަ ވަރަްށ ސާފުކޮށްޙުކުމް ބަލާ ސްފްރީމް ކޯޓުން އޮތީ އަުޅގަ



  

ކޮމިޓީއަށް ަވޒީރުން ހާޒިރުކޮްށގެން ވެސް ަޢއްޔަނުކުރުުމގެ ކުރިން ކުރާ ސުވާލު ކުރުްނ އެއީ ނުކުެރވޭނެ ކަމެްއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއކަމެއް ނުެއްއ  ކަމަށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޙުކުމް އޮްއވަަކއެއް އެހެންވީމަކާ އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ. އެީއ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މިދަނީ އަލުން އެކުަލވާލައި ެއ އިޞްލާުޙކުރުމުެގ 

ނޑު ހުށަހަޅަން ަޙޤީޤަތުގައި މި ަގވާއިދު ފާްސޮކށް ނިމެ ންދެކަށް މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ތަކުަގއި އެކަން ގަާވއިދު ފާްސވަންދެކަްށ ޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ވަޒީުރން ޢައް

މަޑުކޮށްލަން. އެހެންވީާމ، ާމގިނަ ދުވަެހއް ނެތް އެކަްނ ކުރާކަެށއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ އަޅުަގނުޑ އިތުރަށް ދެން 

އުލަތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިެޔވިފައި އޮްތގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ދަ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

އްާކ ތަކަށް އަނެގެނެސް ކޮމިޓީ ކުރާ މީހުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ ކުރީގައި މަޖިލީހަށް އެ މީހުން މަޤާމުތަކަކަށް ޢައްޔަން

ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ަތކަްށ އެމަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެކަމާއި، ކަމާިއގުޅޭ ކޮމިޓީ

އެހެންވީމާ، ޭއގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިލޔެވިަފިއ އެބަހުރި. އަދި ައޅުަގނޑުެމން ަގވާއިުދގަިއ ލިޔެފަިއ ެއބަހުރި. 

ނޑުމެން އެ މީހުން މިތަނަށް ހަމައެކަނި ނަމެއް ފޮނުވުމުގެ ނަމުގައި ކުރާކަމެއް ނޫނޭ ެއއީީކއެއް  . މާނައަކީ އަުޅގަ

ނުކުެރވޭ މީހުްނ ތަުކގަިއ ެވސް މަސަްއކަތް ކުާރ ގޮަތކީ، ަވޒީރުންނަށް ޢައްޔަޔޭގެ ހުރިހާ ޑިޮމކްރެޓިުކ ޤައުމުދުނި

ސުވާލުކޮށް އެމީހުން އެ ޖަވާބުދާރީވުމަށްފަހުގައި އެ މީހުންނަށް އެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވަިއ އެ މީހުންނާ 

މާ، އެީއ އަސްލު ަޢމަލުކުރާ އުސޫލަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުެގ ރުހުންދޭން ނުދޭން ފާސްކުރަނީ. އެހެންވީ

ނޑު ވާަހކަެއއް ނުދައްކާނަން. އެ ޙުުކމް އެހެން އޮތިއްާޔ ެއއަށް  ޙުކުމެއް އެހެން އޮތީމަ ޭއެގ މައްޗަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުައސާސީ މިހާރު ވެސް ލިޔެ ވިަފއި އޮތްގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ މިކަހަލަ ހުރިހާ މުހިއްމު މަޤާމުތައް، މިސާލަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ޢައްޔަނުކުރާ ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް ސުވާލުކުރެވޭ. ހަމަ ސުވާުލކޮށްފައި މާކްސް ވެސް ދެޭވ އުސޫލެއް މިއޮންނަނީ.  އެންމެންނާ އަޅުގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ، އެކަން ނޑުމެންނަށް މިކަން މިހެން ނިމިފައި އޮތީމަ އަުޅގަ ކުެރވޭނީ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަސްކޮށްލަން.  ނޑު ހުށަހަޅަން އެހެންވީމާ މިގޮތަށް މިކަން އަޅުގަ ދަންނަވަން ބޭނުން އަޅުގަ

 ށް ކުރުންހެން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ަރނގަޅު ގޮަތކީ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަން ެއގޮތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1މިނިޓު އޭގެފަހުގައި  3މިހާރު އަނެއްކާ، ައޅުަގނޑު ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ ޢިއްަޒތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

އަނެއްކާ އިުތުރ  މިނިޓު އަރުވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން

 އިނާ.ށް އެބަ އެދިަވޑަިއަގންނަވާ. ރޮޒަފުރުޞަތަ

 



  

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

 އަޅުަގނޑު މޫސާ ނިޒާރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. 

 

 ކެވުން:މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ 

 އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެދުނީ ހަމަ މޫސާ ނިޒާރުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް، ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ، މިއޮތްގޮތަްށ 

 ކަމުަގއި  ލިބިފައި އޮތް ރަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ދާންޖެހޭނީ ފަހުން. އެ ކުރިން ހުށަހެޅި ތާއީދުފާސްކު

ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ތި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. މިވާހަކަ 

ނޑު ދަްއކައިިފއްޔާ ފަހަރެްއަގއި ނޑަްށ  ވެސް އަުޅގަ އަނެއްާކ ގޯްސ ވެްސ ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހެނޭ މިކަން ވާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއޮތީ އިހަށް މި މަޑުޖައްސާލަން މަޖިލީހުގެ އައު 

ވެސް ދެ ގޮތަށް  ގަާވއިދު ނިމެންދެން. އެއީ ެއގޮތަށް ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީުދ ވެސް ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި

ދުކުރަން. އެހެންވީމާ، ުފރަތަމަ އަޅުަގނޑު އަހާނީ މިގޮތަށް ލަސްކުރަން ފެނޭތޯ. އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހަން ޤަޞް

އެގޮތަށް ލަސްކުރަން ފެނޭތޯ ބަލާފައި އެގޮތަށް ފާސްވެއްެޖްއޔަކާ ދެން އަނެއް ގޮތަކަށް ޯވޓަކަށް އަހާކަށް ނުޖެހޭނެ. 

ދެން އެހެންވީމާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންާވ، އެހެންވީމާ، މި ފުރަތަމަ، 

ންވީމަ، މިާހރު އަޅުަގނޑު މި ވޯޓަްށ އެހެ ނގޭނެތާދޯ؟ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދެން އަބަދު ދާއިރާ ބަދަލުކުރަންޏަކާ ނޭ

ަގވާއިދު އައުާމ ހަމައަށް ރުހުންދިނުމުގެ  ނޭތޯ އައުތޯ އިނގޭތޯ. ފަސްކުރަްނ ފެއަހަނީ ފުރަތަމަ މީތި ފަސްކުރަންފެނޭ

ޢިްއޒަތްތެރި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އޮން ރިކޯޑުަގއި، މޫސަ، ިތގޮތަށް ިވދާޅުވެދެްއވާ!  ސަލަ. ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުމެްއ...މައް

 . މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ފާސްކޮްށ  މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އޮގަސްޓު އަޅުަގނޑު މަހުގެ ތެރޭގަިއ އަޅުގަ

ހަކަ އަކީ ނިމުމާ ހަމައަށް ކޮމިޓީ އަށް ަވޒީރުންެގ ކޮށް ނިމެން، ވާނިންމަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމަ، އެ ަގާވއިދު ފާސް



  

ނޑުމެން މަޑުކުރާ ގޮތަށް ަގާވއިުދ އްޔަްނކުރާ ބޭފުުޅން ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވާ މަތެރެއިން ޢަ އްސަލަތައް އަުޅގަ

 ފާސްކޮށް ނިމެންދެން. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

 އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން، މޫސާ ނިޒާރުގެ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ައްއޫޑ މިހާރު އަޅު ގަ

ގަވާއިދު ައއުމާ ހަމައަށް މި  ދުކުރެްއިވ ގޮތަށް މި މައްސަލަ އައުއިނާ ތާއީޒަމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮ

ެދއްވުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  ޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުމައްސަލަ ފަސްކުރަން ފެިނަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއް

މިަވގުތު ތިއްބެވީ. އެއީ އަޅުަގނޑާ  11ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑިއގެން ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

ވޯޓަްށ އަހަން.  . އެހެންވީމަ، ދެން އޮީތ ައނެއްކޮޅަށ1ްއެުކގައި. އެހެްނވީމަ، މީަގިއ މި ލިބިވަަޑިއގެންނެވީ 

ގޮތެްއަގއި ކޮމިީޓން މިހާރު ލިބެންޖެހޭނެ  އަހާނަންތޯ، ނޫންތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓަށް އަހާކަށް ނުޖެހޭ. ޢާއްމު

ނޑު އަަހއިލާނަން ނުފެންނަ،  6ފާސްކުރަންވެއްެޖއްޔާ  ވޯޓު. ލިބިގެން މިހާރު ކަމެްއ ާފސްވާނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑަށް އެްއވަުރ  ދެން ހައިފިކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ނުފެންނަ. ދެން އެ ދެގޮތަށް އަ ޖެހޭނީ ދެން ނިންމަން ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނުޑ މި ދެންމެެގ ހުށަހެޅުމަށް އެގޮތަށް ފެިނަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި  ވެއްޖެކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން  ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޓު ދެއްވާ! )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރުން ވޯ

މެންބަރުން. އެހެންވީމަ، މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުން  1މެންބަރުންނަށް. އަދި ފެނިވަޑައިނުގަްނނަވާ  1ފެނިވަޑަިއގެންނެވީ 

ނުޑ ވޯޓުދޭނީ އެގޮތަށް ނުފެންނަ  ފައި އޮތް ކަމަށް. ދެން ދެވަނަ ގޮތަީކ މިހާރު ހުށަހެޅި އޮތީ ައޅުަގނޑަށް. އަުޅގަ

ދިނުާމ  ދިނުމާ މެދުގައި، ރުހުން ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެ ހުށަހެޅިފައި އޮތީ މަރިޔަްމ ޝަކީލާ އަށް ވޯޓު

އްޒަތްތެިރ މެދުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުން. އެއީ މިހާރު އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ ޢި

ައދި މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވާފައި ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު. އެހެންވީމަ، މި  ދު.މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫ

ކަމަށް. ެއގޮތަްށ  ނަންފުޅު ފާސްކުރަން މި ކޮމިޓީން ފެންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ މިހާރު 

 ބޭފުޅުން ވޯޓު 4އާދެ! ޝުުކރިއްޔާ.  ށްފަހު(ޓު ދެއްވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯ

ގެތީ ދާއިާރގެ ނ. މިަވގުތު ިތއްބެވީ. ދ11ަދެއްވީ. ިމވަގުތު ކޮމިޓީ އަްށ ވަަޑއިގެން ތިބި މެންބަރުްނގެ އަދަދަކީ 



  

 މެންބަރުން. 11ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓުލުމުގެ ކުރީަގއި ނުކުމެވަަޑިއެގންފި. އެހެންވީމަ، މިވަގުތު ތިއްބެވީ 

ނުޑ  4މެންބަރުންެގ ތެރެއިން  11އެހެންވީމަ،  މެންބަރުން މި ވޯޓުދެްއވީ އެ ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު އަަހއިލާނަން އެ ހުށަހެޅުމަށް  އަނެއްޮކޅަށް ެވސް ވޯޓަްށ އަހަންޖެހޭނެ މިހާރު. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ްއުވމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދެ ެތރި މެންބަރުން ވޯޓުފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެިވ ޢިއްޒަތް

ވެްސ  . އެހެންވީމަ، މިފަހަރ4ުވެސް  ކަމަށް . ނުފެންނ4ަވެސް  ކަމަށް ޝުކުރިއްާޔ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ފެންނަ

ނޑު ވޯޓުދޭނީ އެްއވަރުީވ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު މިފަހަރު  ފެންނަ ވެސް ވޯޓުދޭން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

މި ނިމުނީ. ދެން  ކަމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ެއހެންވީމަ، މިއަުދގެ އެޖެންޑާަގއި މިއޮްތ ކަންތަްއ މިއަދު ިމހިސާބުން

ނޑު ދަންނަ އެހެންނަމަވެސް... ނޑުގެ ވޯާޓއެކުއެހެންވީމަ، އަުޅގަ ިއޢުލާންކޮށްފިން އަޅުަގނުޑ  ަވއިފިން އަުޅގަ

ން ބޭނުންވާކަމަށް ވަންޏާ ތަފްސީލުކޮށްލެވިދާނެ އިތުރަށް. ޮކމިޓީ އަށް ވަަޑިއގެން މި އެގޮތަށް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ދެއްވީ، ޝަކީލާ ައްށ  ކަމަށް ވޯޓު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފެންނަ 11މެންބަރުން.  11ތިއްބެވީ ވޯޓަށް އެހިއިރުަގއި 

 މެންބަރުން. އަދި ވޯޓު  4ެދއްވީ  ވެސް ވޯޓު މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް 4ދެއްވީ  ރުހުންދޭން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

. އެއްވަުރވީ. ދެން، ރިާޔސަތުގައި އިންނަ މީހަކު 4. ނުފެންނަ 4މެންބަރަކު އިން. އެހެންވީމަ، ފެންނަ  1ނުދެއްވާ 

ނޑު ޯވޓު ވޯޓު ކަމަށް.  ދޭން ފެންނަދިނީ ފެންނަ ކަމަށް. ރުހުން ދީގެްނ ނިންމެން އޮތީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ްނ މިހިސާބުން އަޅުަގނުޑ މަ، އެގޮތަްށ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި މި ފާްސކުރެުވނީ. ދެން މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުއެހެންވީ

ދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކުރަްއަވއިގެްނ މިކަން ނިންމާލަދިނީތީވެ ނިންމާލަން ޤަޞް

ވެސް ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި  އިވަން. އަދި ވަރަށް ނުތަވަްސކަމާއެުކގަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރުދަންނަ

ނޑު ހަމަ  ެވސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް  މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން ވެސް އަުޅގަ

 އި މާލުމާ އެކުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންވީމަ، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން އަުޅަގނޑު މިހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. ނިން

ނޑު ނިންމާލަމުން  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއަދުގެ ވަގުެތްއގަިއ  ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެބަ ާބއްވަން އަދި. އެއީ މި ކޮމިޓީ އަށް ަމްއސަލައެއް އައިސްފަ  އޮތުމާ  އިމި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ައޅުގަ

ނުޑ  އިގޮތެްއގަ ަމށް އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީގުިޅގެން. އެހެންވީމަ، އެކަ މަްޝވަރާކޮށްލުަމށްފަހު އެކަން އަުޅގަ

ގެންދާނަން. އެހެންީވމަ، މިއަދު ވަަޑއިގެންދެްއވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުްނ  ކުރިއަށް

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ވަރަޙްމަތު  ލަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމްބައްދަުލވުން މިހިސާބުން ނިންމާމިއަދުގެ 
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