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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތު. بسن هللا الرحون الرحين

ނުޑ ގަސްުތކުރަނީ  5ރަނގަބީލު އިތުރަށް ޖަހައި  މިނިޓު ބެލިއިރު ވެސް ކޯަރމް ހަމައެއްނުވި. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 ަގއި ޖަލްސާ ފެށޭތޯ ބެލުމަށް. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.9::9ގައި ރަނގަބީލުޖަހައި 5::9ސާ ފެށުމަށް އަލުން ޖަލް

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން. 25ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/23/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -1.:

 މި ައއިަޓމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެްތ.ަޔުއމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ،މުއެޖެންޑާ ައއިޓަ -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން.4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 8އާ ދެމެދު މަޖިލީހުގައި 59::ފެށިގެން މެންދުރުފަހު ިއން  5::9ހެނދުނު  ،ގައި :91: އޭޕްރީލް ::އިއްޔެ  -4.1

 ކޮމިޓީއެްއަގއި މަސައްކަތް ހިނގާފަިއވޭ. 

ަގިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 9::9މިއަދު ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -:.4އައިޓަމު އެޖެންޑާ  -:.4

ގައި. :ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި ާޢއްމ9ު::9ަގއި. :ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގަާވއިދުަގއި 9::9ަގއި. 1ކޮޓަރި 

ގެ ސަބް ކޮމިޓީ އިޖުތިމާޢީަގިއ 11:15ަގއި. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މިނިވަން މުައްއސަސާތަކާ ބެހޭގައި 11:15

ަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ 9:::1ގަިއ. :ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ަގއި 11:15ަގއި. :ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ،  މާލިްއޔަތުަގއި 99::ގައި. 1ތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮްއވެިވ ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާ

ކޮމިޓީ  އިމްިތޔާޒު ކޮމިޓީ،ގައި 99::ަގއި. :ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، 99::ަގއި. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ގައި.:ކޮޓަރި 

 

 . ސުވާލު 5
 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއކަތެއް ނެތް.. ސު 5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  8:ގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު -6.1މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  .6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ ަނންބަރުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް  1މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

އިްއވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވވައިެދްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު އަރިހުން 

 އަޅުަގނޑު އެދެން.  

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: ދާރީއި

ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ަދންނަވަމެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަުރ هللا ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވަނީ ދިެވހި ސަރުކާރުން ލޯނު ނުވަަތ  5ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤާނޫނުގެ ، :/996:

ސާ ނަގަންާވނީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދޭންާވނީ އެ ކަމަށް އެދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ދަރަންޏަށް ފައި
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ޓްރެޜަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ހުށަހަޅައި، ެއކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަކުރާ ނަމަ 

ށަހެޅުން ރައްޔިތުން މަިޖލީހުން ފާސްވެގެން ކަމަެށވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ ހު

މިހެންކަމާއެކު ސްޓޭޓް އިލެކްްޓރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ސްެޓލްކޯ އަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް އިން ދޫކުރަްއވާފަިއާވ 

ވާ ނަންބަުރ ަގއި ަދއުލަތުން ދީފައ999ި:ސެޕްޓެމްބަރ  1މިިލއަން ރުފިޔާގެ ޯއވަރ ޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީ އަށް  59

5/2009/GT/M-13 ުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް، ގެރެންޓީ އާކޮށްދިނުމަށް އެދި 914:މާރޗް  9:ގެ ގެެރންޓީގެ މުއްދަތ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ިލޔުންތަުކެގ ކޮޕީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ސިޓީއާ އެކު ފޮުނވީމެވެ. ވީމާ، މި  5ގެ ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތު ޤާނޫނު، :/996:

މައްސަލަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި، މި މައްސަލައާ މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތެްއ 

އޭޕްރީްލ  18، 14:4ޖުމާދުލްއާޚިރާ  8ން އެދެެމވެ. މި އޮފީހަށް އަންގަަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވު

 ޚާދިމްކުމް، މުޙައްމަުދ ވަޙީދު. ، :91:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގިއ 

 ނިންމަން. 

ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެޓަިއޒްކުރުމާިއ ، :/:91:ޤާނޫނު ނަންބަރު  -:.6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ -:.6

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  :ކޯޕްރަޓައިްޒކުރުމާ އަދި ޮމނިޓަރކޮށް، ިއވެލުއޭުޓކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑަައޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހެގ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ އިނާ ޔަތްަތއް ކަ

ނަޑއަޅާަފއި ވާތީ ޕްަރއިެވޓަިއޒޭޝަން  8ލަފާގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ނޑަެއޅުމުގެ ަމއް ސަލަ، އެންޑް ކޯޕްރަަޓއިޭޒޝަންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުސާަރ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްަތއް ކަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ުރ ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ަދންނަވަމެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަهللا ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާިރ ތަންތަން ޕްރައިވެޓައިްޒކުރުާމއި ކޯޕްރަޓަިއޒުކުރުމާ އަދި ޮމނިޓަރކޮށް، ިއވެލުއޭުޓކުރުމުގެ ، :/:91:

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕްރަޓަިއޭޒޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  :ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތީްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް މުސާރަ އާިއ އެހެނިހެން އިނާ  ޔަތްތައް ކަ

ނަޑއަޅާފައި ވާތީ ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަަޓއިޒޭޝަން ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ  8މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
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ނޑައެޅުުމގެ މަްއސަލަ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ  މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ކަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއަވއި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއްގެ މަތިން ނިންމަވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. ބޯުޑެގ 

 9599:ރަ ރުފިޔާ. ބޯުޑގެ ނައިބު ރައީސަށް، މުސާ 15999ރުފިޔާ. ލިވިން އެަލވަންސް  999::ރައީސަށް، މުސާރަ 

ރުފިޔާ. ރައީާސއި ަނއިބު ރައީސް ފިަޔަވއި ބޯުޑެގ އެހެނިހެން މެންބަރުންނަށް  15999ރުފިޔާ. ލިވިން އެަލވަންސް 

އޭޕްރީލް  ::، 14:4ޖުމާދުލްއާޚިރާ  :1ރުފިޔާގެ އެަލަވންސެއް. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  8999މަހަކު 

 ދު. ޚާދިމްކުމް މުޙައްމަދު ވަޙީ، :91:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގިއ 

ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު  . ނިޒާމ7ާއެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިންމަން. 

 ޝީދު. ރަ

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލަ އެްއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ތި  :ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއްއ މި ނެގީ 

ތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ވެސް ފޮނުވާފައި ކުރީގެ ފޮނުވީ ފައިސާ އާއި ގުޅުންުހރި. ކުރީ ދުވަހަކު ވެއްޖެ ަޤއުމީ ސަލާމަ

ރައީސުންނަށް ދޭ އިނާޔަތުގެ ފައިސާގެ މައްސަލަ. އެހެންީވމާ، މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވީމަ އަޅުަގނޑަްށ 

ެއީއ ސުވާލުއުފެދޭ އެބަ ކިހިނެއްތޯ؟ މީގައި އޮންނަނީ ކަމާ ގުޭޅ ކޮމިޓީ އަށް. އެހެްނވީމާ، ަކމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ ައކީ 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކަމަށްތޯ ޤަބޫލުކުރަްއވަނީ ރިޔާސަތުން؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލައެއްނުގަްނނަން. އެއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްަގއި ސުވާެލއް 

މެންބަރު ދެންމެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެްއވުމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި

ނޑައެޅުުމގެ މައްސަލައާ. އަިދ  ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި އޮތީ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑުގެ މައްސަލަ އާއި ބޯުޑގެ އިނާޔަތްަތއް ކަ

ކޮމިޓީން ަބއްލަވަމުން ހަމައެއާެއކު ދެން މި އޮތީ ލޯނުތަކުގެ މައްސަލަ. މި މަްއަސލަތަކަކީ މީގެ ކުރިްނވެސް މާިލއްޔަތު 

ގެންދަވާ މައްސަލަަތއް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެސް ދެންމެ ވިދާޅުވީ ެއހެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުނީ 
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ކުރީގެ ަރއީސުްނގެ އިނާޔަުތގެ މަްއސަލަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ކަމުަގއި އެްއވެސް ގުޅުމެްއ ނެތް ކަމަްށ 

 .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -7.1މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.  .7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ްއގަުމގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ އެ، 999/5:ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

، 999/5:ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިުލގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ަގސްތުކުރަނީ މުޅި މަ ޖިލީސް އެްއގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 ގެންދަން. އެުކގައި ކޮމިޓީ އަށް

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:  (އަށް 9::19އިން  7::9 )ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކުިރއަށް ފަށަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިއަުދެގ ޖަލްސާ. މިއަދުެގ ޖަލްސާ ދެން އަ މި ހިސާބުން މި ުޅގަ

 ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުޮކޅެއް އަރުވަން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް.ހިާސބު ގައި. މ11:15ިގެންދާނީ 

 

 ]އަށް  11:15އިްނ  19:49ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 19

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަލްސާ ުކރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ  `. އާދެ! ހުސްވަގުުތޮކޅަށްފަހު އަޅުގަ އަޅުގަ

 ެއއީ ނުނިނި ހުރި މަސައްކަތް. 19އަށް.  19ނަންބަރު 
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ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -19.1

ބިުލގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.  ވަނަ ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ 1ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯުޓތަކުގެ ޤާނޫނަށް  ::/919:

 އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ! އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިުތން ޤަބޫލުކުރާނެ  މި ޤައުމު ޒަމާނުއްސުރެ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދެ ކަމެއް އޮވޭ. އެއީ ޭބއިންސާފާިއ އަނިޔާވެިރކަން. މި ދެ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ،  ސިފަކޮށްދޭ މައިގަ

ދިވެހިރާއްޖެ ސިފަކޮށްދޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ރޮއިހޭރެނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަްށ 

ލިބޭތީ. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް. ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން މިކަން ޤަބޫލުކުރާނެ. ރާއްޖޭެގ އިންސާފުނު

 :ވނަ އަހަރު ތަޞްީދޤުކުރެވުނު ޤާނޫނުއަާސސީ  998:ޤާނޫނުއަސާސީ ެވސް މިކަން ޤަބޫލުކުރޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ، 

އްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮތް ގޮތް. ދެވަނަ ނުބަޔަކީ ގެ ކުރިން ރާ 998:ނުބައެއް ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ެއްއ ނުބަޔަކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮހވޭ ގޮާތއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަާގމު ނޫނިއްޔާ އެްގޒެކްިޓްވ ޕަަވރ. ެއގްެޒކެޓިްވ އޮްތ ގޮތް. 

ވަނަ އަހަުރގެ  998: އަނެއް ނުަބޔަކީ ޝަރްީޢ ޯކޓުތައް އޮތް ގޮތް. މީގެތެެރިއން ދެ ކަންތަްއ އިރާދަކުެރްއވީތީ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއކުަގއި ހައްލުކުެރވިގެންދިޔަ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ 

މެންބަރުން. އަދި ހަމައެއާއެކުަގއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު 

ންބަރަކު. ހަމައެއާެއކުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ީސދާ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުެރވޭ ޢައްޔަންކުަރއްވާ މެ

މީހަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގެތެރެިއން ހައްވެފައިނުވާ ނުބަަޔކީ 

ތީކީ ނޫްނ ޖުޑިޝަރީއާ މެދުގަ. ސުޕްީރމް ކޯޓެއް، ވަގުތީ ސުޕްރީްމ އެްއކަލަ ޖުޑިޝަރީ. ކުެރވުނު އެއް ކަެމއް ެވސް އޮ

ކޯޓެއް ހެދުނު ވަގުުތަގއި އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވައި އަދި ރްއޔިތުންެގ 

ދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި މި ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނަމެން ދާއިމީވީއޭ. އޭރު އަ 

އަދި އެ ބޭފުޅުން ދާއިމީކުރީކީ ވެސް ނޫން. އެކަމަކު ދާއިމީީވ އޭ. ކިހާ ނުބައި، ނުރައްކާެތރި ސިޓީތައްތޯ މި ހުންނަނީ. 

ނޑީަގިއ އިންނަވާފަިއ ތިމަންނަ މީގެ ފަހުން އުމުރަށް ދާއިމީވީޭއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް  ތި ގޮ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމު މި އޮތީ. މާ ދެން އެ ދެވޭ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ؟ ވިދާޅުވީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމާ މެދުގައި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުންނާއި ދިވެހި އެންމެހަިއ ރައްޔިތުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ން މި ދަނީ. ޭއގެ ެއއް މިސާލަީކ ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު. ކޯޓެްއ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުނުލިޭބ ވާހަކަ ަދއްކަމު
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ނޫން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ ކޯޓެއް ނޫން. އަިދ ހަމައެއާެއުކގައި އެ ބެންުޗ އެކުަލވައިލާފަިއވާ ގޮތް ވެސް 

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ައދި ހަމައެއާެއކު ތިޔަ ބޭފު ުޅންނަށް އެނިވަަޑިއގަންނަވާެނ ރޯނުބައި. އަުޅގަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ިތއްބަވާ ަބއެއް ަފނޑިޔާރުން ވަނީ މި ޯކޓަކީ ކޯެޓއް ނޫން ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު އިްއަވވާފަ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ވެސް ވަނީ ެއގޮތަށް ިއއްަވވާފަ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެކަމާ ގުޅޭ 

ން ވެސް ވަނީ އެގޮތަްށ އިްއވަވާފަ. އެހެންވީމާ، ިއންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް މީހަކަށް ހޯދައިދިނުމުގައި އެންމެ ކޮމިޓީ

ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ ކޯަޓކާ މެުދގައި އޮންނަ ޝަްއކާިއ ވަހުމު ފިލައިދިޔުން. އެންމެ ުކޑަ މިންވަރަކީ އެއީ. އިންސާުފވެރި 

ކޯޓަކާ މެދުަގއި އެ އޮންނަ ޝައްާކއި ވަހުމު ފިލައިދިޔުން. މި އުޅެނީ ކޯޓެްއ  ޝަރީޢަތެއްގެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ އެ

ވެސް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން. ިދވެހި ރައްޔިތުްނނާއި މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް. ހަމައެހެންމެ 

ދެ! އެެހންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްަތކުން ވެސް ާރއްޖެ ދިރާސާކުެރއްވުަމށް ވަަޑިއގެންނެވި. އާ

ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުންތަކަށް ވެސް އެބަ އަރަިއގަނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް. ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަކިކުރި ަމއްަސލަ އަށް ބައްލަވާ! ސުޕްރީްމ 

ތް ގޮތް. ަހމައެއާެއުކގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމަްށ އެ ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަްށ ކޯޓުން އެ އަރަިއގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ސުްޕރީމް ކޯޓު ބައްދަުލވާ ކޮންމެ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަަރއިގަްތ ގޮތް ބައްަލވާ! އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ހެއް. ކުަރއްާކކުރާ ދުވަެހްއ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުައސާސީ އަށް ތްރެޓުކުރާ ުދވަ

ނޑުމެން މި ކަމަށް  ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އަންނަ ތްރެޓެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުެމއް ޤައުމަކަށް އަންނަ ކޮންމެ ހިނދެއްގަ ިއ ސަމާލުވާންޖެހޭ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ޖުޑިޝަލް ހަޔާތްކެ

އެހެން ޤައުމުތަކުން ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިަފިއ އެބަ ވޭ. އެ ޤައުމުތަކުެގ 

ލް ރައްޔިތުންގެ ބާރުތަކުން ވަީނ ބަޑި އުފުލާފަ. ހަތިޔާރު އުފުލާފަ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކަށް ގޮއްސަ. ެއއީ ޖުޑިޝަ

ނޑުެމއް ޤައުމަކަށް އަންނަ ނޑުމެން ނޭދެން ސުގޮ ގައި ވާހިނދު ހަޔާތްކެ ޕްރީމް ކޯޓުން ރާއްޖޭގެ ތްަތއް. އަުޅގަ

ލޯޔަރުން އިނގޭތޯ. މާ ެއއީ އާދެ!  ލޯޔަރުން، 7ބާރުތައް އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް ބާރުތަކުގެ ތެެރއަށް އަރަިއގަނެ އެ

ވެސް  ދެނީ ކަމަކު. ޖަޖުން މިލޯޔަރުން. ޖަޖުންނޭ ކިޔެއް 7ބައެއް ނޫން. މަތިން ބާވައިލެްއވި ބައެއް ނޫން. އެއީ  މަތީ

ލޯޔަރުން ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަްއޗަށް  7ނީ. އެހެންވީމާ، ނިމެ އަޅުަގނޑުމެން ދޭ ބަހަކުން ޖަޖުންގެ ގޮތުަގއި މި

 ތުްނެގ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރާއްޖެ އަކީ ރައްޔި ދިވެހިރާއްޖެ ެއއްެވސް ޙައްޤެއް ނޯންނޭނެ. މި ފޯރުވުމުގެ  ކަންބާރުވެރި

ނޑިޔާރުންއެއް. ސު ނުވާނޭ. ނުފޫޒުފޯރުވަިއގެން،ބެހި ނެ ަފނޑިޔާރުްނގެ ނިންމުންތަކާވެސް ވިދާޅުވާ ޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

ހުރިހާ ގޯހެއް ހެދުމަށްފަހު. ހަމައެއާއެުކގައި ރާއްޭޖގެ ، ނުބައެއް ހުރިހާ، ވަރަށް ބާރު ލާފައި ވިދާޅުވާނެ

ބާރުވެރިކަްނ  ކަްނ ފެށެނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިްނނޭ. އަދި އެއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވޭ މި ޤައުުމގެ ބާރުވެރިޤާނޫނު

 ،ބެހި ސް ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ ބާރާވެ ޕްރީމް ކޯޓުން. އެހެންވީމާ، ސު ވެސް ރަްއޔިތުންެގ ކިބަިއގައޭ އޮންނަނީ
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މަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަ ނުފޯުރޭވނެނެ. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ ބާރާ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ބެހި، ނުފޫޒުުނވާފޯރުވިގެންނުފޫޒު

 ...ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ

 

 ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ މެ މައްޗަންޮގޅީ

ޤާނޫނަށް އެއްވަަނ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުގެ ::/919:ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޞަރީޙަ ބަހުން ލިޔެފައި  އެއްެޗއް ވަރަށް ާސފު، ހެނީ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ލިެޔފައި އޮތްޖެއިޞްލާޙެއް ގެންނަން މި 

ނާޑ  އެ ލިޔެފައި އޮތް ާމނަ އަޅުަގނޑުމެން ،އޮްއވާ ޤާނޫނުތައް އަބަދުވެސް ތަރުޖަމާކުރުމުަގއި ގެްނގުޅެންޖެހޭ މިންގަ

ނޑުމެކަމެއް ނިންމާފައި ވާޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ދިޔައީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ންނަށް ފެނިގެންތީ. ައޅުގަ

މްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާީސ ވާދަކުރައްވާ ޖު ންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭްޓ މުޙައްމަދު ނަޝީދާކޮމިޝަނުން އެތާނގައި އަުޅަގނޑުމެ

 އެ  ،ވެސް ަބއިވެިރވެ މަނިކުފާ ވަަޑިއގަންނަވާ. އެވެސް ަބިއވެރިވެ  މަނިކުފާނު އެ ކެންޑިޑޭޓު ވެސް އިންނަަވއި،

ގޮތަށް އެ ނިންމެވުމުަގއި ގެ ނިންމަވާފައި ދެން ޖޭ.އެސް.ސީގެ ރަީއސް ތަނުން އެ  އްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަިއ،މަ

ނިއގެންެނވި ބޭފުޅާ ވަޑަިއގެން ސުބައިވެިރެވވަޑަ ޑިާޔރެއްހެން އިންނަވަިއގެން ދެ ޕްރީމް ކޯޓުގައި އަެނއްާކވެސް ފަ

ނިޑާޔރާއި ޚަސްމާ އެއީ އެަކކުހެ، ސްމު އެއްެވގެންޚަ އަކަސް ތަން. ކޮންމެ ޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަަލ ނިންމި ން ސުފަ

ކުެރވޭީނ ފައި އޮތީ ަފނޑިޔާރުން ަޢއްޔަންވެސް ިލޔެއި ވަނަ އަހަރު ލިޔުނު ޤާނޫނުއަސާީސގަ 1968އަޅުަގނޑުމެން 

ނިޑޔާރުން  ެވެގން ދިޔަވަރަކީ ބާުރ ެއއް :ަގއި ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ 1997ކަަމށް. އެކަމަުކ  އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަ

ނޑިޔާރުން ވަިކުކރުން އެއީ ސީދާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާލެ ނޑުމެން ަކމެއް ކަމަށް. އަ އަށް ލިބިގެންދިޔަ އްވުމާއި ފަ ޅުގަ

އް މި ލިޔުނީ އެއީ ީމހުންނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ކެާވހަކަތަމިނިވަންކޮށްދިނީއޭ ކިޔާަފއި  ޖުޑިޝަރީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ އިހަށްދުވަހަކު  ން ކުެރވޭތޯ ބަލަން. މިހާރު މިއެްއކިބާެވގެން ކަންކަ  ވެސް އަުޅގަ

 ެއއް އުފުލީމާ އެ  ކޯޓުަގއި މައްސަލަ ެގ މައްޗަށް ރަީއސް ނަޝީދުެގ ފަރާތްޕުޅުން ހައިޖޭ.އެސް.ސީ ، ލިބިއްޖެޚަބަރު

ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( އިން އެކަީށގެްނވާ  58 ގެސާސީކަމަކަށް ާޤނޫނުއަ ާއއި ހުރިހާ ޓަކަ ަތއްޔާުރވުމަށް މައްސަލަ އަށް

އެްއ  ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމާ ޖޭ.އެސް.ސީ އިން ސިޓީ ކަމަށް އޮންނައިރު އެ ވަގުާތއި އެކަީށގެންވާ ވަސީލަްތ ލިބެންޖެހޭނެ

ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ކޯޓުން ބޭރުކުރަން. ތި މައްސަލަ ހައި އެ ،ކަމަށް ލިޔަނީ ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ފެންނަ މި

ނިޑޔާރުންގެ ސުޫލކުެގ މައްސަަލތައް ހަވާުލކުރެވިަފއިނއެ ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫުނގަިއ ފަ ވަނީ  ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަ

ކަމެްއ.  ކަމަކީ ހިތާމަކުރާ ކުރާ ށް މި ސީޔާސީ ނުޫފޒު ހިންގަން މަސަްއކަތް. އެހެންވީާމ، މިގޮތަޖޭ.އެސް.ސީއާ 

ނޑިޔާރުން  އޮންނަނީ އެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި ގެ މައްޗަްށ ނުފޫޒު ހިނަގައިގެންނުވާނޭ. ބަޔަކު ފަ

 ސް އަދި އެ ިވޔަ ކަމަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(. ެއއީ ދަުއލަތުގެ މަޤާމެއްަގއި ިތއްބެިވ ަބއެއް 48އަސާީސގެ އެއީ ޤާނޫނު 

 ޝަލް ޖުޑިކި ގޮްތގޮތުން އެ ތާ ަހއިކޯުޓގަިއ ތިބޭ މީހުންނާ ގުަޅއިއެ ،ސް. އެކަމަުކ މިހާރު ސިޓީ ލިޔެ ިވޔަ ނޫން ބައެއް 
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ނޑު ދަންނަވާނީ މު ހިންގައޮތް ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ އެތާ އެ ން. އަޅުގަ

ވަިކވަކިން ލިެޔގެން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި  ،އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު މިހާ ސާފު ބަހުން ލިޔެގެން

ނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫުކ އި ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ޢަދުލާހާ އިންސާުފގެ މަސައްކަްތތައް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ރާްއޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުްނގެ މަގާބަލަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަކީ ސިޔާސީ ބަޔަކަށް ވީމާ، ައދި ފަ ުމ ގެ ޤާނޫނުން އެ ފަ

ނިޑޔާރުން އެ  ެރއް ދީފަިއވާ ަބޔަކީ ިސޔާސީ މިކަހަލަ އެަތއް ބާ ކިއެިކ ކޯޓުަތކަށް ބަދަލުކުރުާމ، އަދި ދަށްކުރުމާއި ފަ

ރާއްޖޭަގިއ  ކަމުަގއި ވާނަމަ ދެން މި ތަނުަގއި ިނންމަމުންދާ ބައެއް އެ ިސޔާީސ ކަންކަން، ނުފޫޒުގަިއ ޖެހިގެން

ތަނެްއ  ކަންކަން ކުރުމަށް ދިން ބާރުގެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން ނުފޫޒެއްނެތި 

ނޑު މިއަޅުަގނޑުމެންނަކަ ދަނީ  ދަންނަވަީނ ޖޭ.އެސް.ސީ އިން މިހާރުެވސް ޢަމަލުކުރަމުން އެ ށް ނުފެނޭ. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންގެ ކަންަކން ބަލަހައްޓަން ތިބޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(އާ 41ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބަޔަކު  ޚިލާފަށޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ފަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނުފޫޒު ހިންގަިއގެްނ މިކަން ކުރަން ފުރުޞަތުދީގެން ތިބު  ން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު  ެބހޭ ކޮމިޓީ ނިވަން މުއައްސަސާަތކާކަމެއް ޫނން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ވާނެވެސް ކޮްށގެން އަށް އަުޅގަ

 ސާތަކާ ުތގައި މިނިވަން މުއަްއސަޙަޤީޤަ ؛އުޅޭ މައްސަލަތައް ފޯރުވަން މި ސް.ސީ އިން ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒުގޮވާލަން ޖޭ.އެ

 ކަމަށް. އަދި ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗު އޮތީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުވެސް އެއީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެއް ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާފައ މި 

ކޯުޓަގިއ  މައްސަލަ ހައި ވެސް އޮތީ ެނގިފައި ޣައިޫރ ޤާނޫނީކޮށްކަން. އެހެން ނިންމާފައި އޮްއވާ އަދި އެ 

 އެކަންކަން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ބަލަން ފެށުމާ  ނޫނީ ކަންކަން ހިންގަިއ،ބެލެމުންދަނިކޮށް އަމިއްލަ އަށް ޣައިރު ޤާ

ނޑު ހަމަ ތަނަށް ނުފޫޒު ހިންގައެީކގައި އެ  ނޑުމެްނގެ މި ވެސް ކަންބޮުޑވާ ގައިމުންއުޭޅކަމީ އަުޅގަ  ކަމެްއ. އަދި އަުޅގަ

 ޖެހޭ މި  މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ 

ނުޑމެން ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މުގެނެްސފައިވާ މަފްހޫ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީން ިވސްނާފައިވާ ކަންތައް  ތައް އަުޅގަ

އިންސާުފ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަދައިދިނުން. ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލާއި  ގޮަތކަށް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ރަނަގަޅު

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަކުން ކިތަންމެ ތިލަކޮށް ލިޔަންޖެހުނަސް އެކަން ލިޔެވޭ ކުރަންޖެހޭނގަޅުރަ ނެ. ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ރައީސް  ަސރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ވެސް ިސވިލް ޕްރީމް ކޯޓުންދަނީ ސު މިހާރުވެްސ ފެންނަމުން މި ނަށްޅުަގނޑުމެންއަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރުން ކަމަކީ ޖުޑި އުޅޭވެސް ބައިންަދއިގެން މި ކުަރން ޝަީރަގއި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ހިންގުން. ައޅުގަ

ނޑުމެ ލަ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލަްއވައިމިހާރަށް މިކަހަ ްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ޗެކްސް އެންްޑ އަުޅގަ

 ...ބެލެންސާ އެްއގޮތަށް
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ނޑުމެްނ ވަ`. ޝު އޮީތ  މިިމއަދު  ރަށް ަދއްކާހިތްނުވާ ަވއްަތރު ވާހަަކއަކާކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ  ވީޖެހޭ ފަހަތުން ލަން އެބަނޑުމެން ފަހަތަށް ދާއިރުގައި ބަލައި. އަުޅގަބައްދަލުވެފަ ގޮތް. އަޅުގަ

ށުގަިއ ދަޖޭެގ ވެރިކަމުގެ ތަޚުުތަގއި ިއންނަ މީހާގެ އަތްމުށުާރއް ރުއި ޒަމާނުއްސުރެ ޤައުމު އޮތީ އޭހެދިއިރުގަ

ނިޑޔާރުގެަތއް  އެ އާދަކާދަ އެހެން އޮތުމާއެުކ  . އެ މަނިކުފާނު އެއީ ފައިނަލް ޙުކުމް ލިޔާ ފަރާތް.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ސީ ނުފޫޒުްނ . އެއީ ިސޔާބާރު ވަކިކުރާ ސިޔާސަެތއް :ލިޔުނީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން ހެދިއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި

، ގޮތަށް  ީޑަގއި އިނެދވޭނގޮ މަނިކުފާނަށް އެ ވެސް އެ ވެގެން ނޑިޔާރު މަނިކުފާނު މުސްކުޅިފުޅުފައެްއކިބާވެ ތިބެ، 

އަށް އެްއވެްސ ކަމަކު  ެއްއވެސް މީހެްއ ކައިރި ،ނުގޮސް ކަހަލަ މީހެއް ަކއިރިއަްށ ކަަމކުއެްއވެްސ އަދި އިާނޔަތްތަކާ 

ގޮތަށް.  ޔިތުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފަިއވާ ޤަުއމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނުގޮސް ސީދާ ރައް

ނިޑޔާރުެގ މިނިވަްނވިތާ ވަރަށް ޅަފަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ވަރަށް ޅަފަުތގައި  އާާރއި ބާރު  ައޅުަގނުޑމެންގެ ފަ

ލީހުގެ މިނިަވްނ ކުރަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނުތައް، މަޖިތާމަހި . ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން މިކަށަވަރުކޮށްދީފަ

ިރ ވާހަކަެދއްެކވި ޢިްއޒަތްތެ ވެސް އަދި ައޅުަގނުޑގެ ކުރިން އެ  ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް މުއައްސަސާަތކުގެ 

ނ މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ކަންަކމުގެ މައްޗަށް ނުޑމެން ރިޢާޔަތްނުކޮށް ފަ ކުރަމުންދާ އޮޕަރޭޓު  ގެތަކުންޑިޔާރު ވެސް އަުޅގަ

ނިޑޔާރުގެތަްށ މިނިަވންވެ ނޑިޔާރުންނަށް އެ، މައްސަލަ. ައޅުަގނޑުމެން ައބަދުވެސް ވިސްނީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ފަ  ފަ

ުފޅުން ޢަމަލުކުރާނީ އެްއވެްސ ބޭ ކުރުމަށްފަހުގައި އެން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ެގރެންޓީއަށް ކަންކަ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ

ނެތި  ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ތަޢައްޞަބެއް ނެތި، އެއްެވސް ތަޢައްޞަބެއް ެއއްވެސް މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ެނތި،ސިޔާސީ 

އުފާފާގަިތކަންމަތީގަިއ ، އެ އުފަުލގައި  ،މީުދގައި އްޖޭގައި އަަށގަންނާނެަކމުގެ އުއްރާ ރުމުގެ އާަދކާދަ މިކަންކަން ކު

ނޑިޔާރުންނާއަސާސީގަ ޤާނޫނު ީޓކޮށްދީފައި އޮތީ. ގޮތުން އެހާ ބޮޑެތި ބާުރތައް ގެރެން ބެހޭ  އި އެހާ ާސފުކޮށް ފަ

ނޑުމެން ުކރީގައި ހުންނަނީ ޖަސްޓިސް  ންވާނެ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ެއ މަގަށް ކަންކަން ދާ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ދަށު ކޯޓުން ނިންމާ  މިނިސްޓްރީ ކިޔާ  ދުވަހު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނިންމުން އެތަނެއް. ފަ

އޮޭވ އެ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު. ބާރު ހުންނަ ޖަސްޓިސް ިމނިސްޓަރަށް  ގައިރުވަންޏާ އޭ  ކަމުނުދަނީ ކަމަށް

ބަެއއް  ފޮނުވީމާެއއްކޮށް ިލޔެފައި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްީރން ކޯޓަށް އެ ޙުކުމް އަނބުާރ ކުރަންވާ ގޮތާ އަނެއްކާ 

ނޑުމެން ބޭނުންވި. އެގަިއ ބަދަލުކޮށްފަހުރި ތާރީޚު ކޭސްތައް އެބަ ކަަމކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ.  އެއްނޫން ައުޅގަ

ވެސް ތަރައްޤީވާްނ  . ިސޔާީސ މީހުންޤައުުމގަ ޖެހޭ ތަަރއްޤީވާން. ަރއްޔިތުން ތަރައްީޤވެއްޖެ މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑިޔާުރގެަތއް ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެބަ ޖެހޭ  ހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެ ެވސް ތަރައްޤީވާން އެބަމެން ޤައުމުަގއި ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ފަންޑު ނޑުމެން މިތިބީ އެކަން ފަ ނުޑ މި ވެސް ދޭން. އަޅުގަ އަކީ  ދަންނަވާ ވާހަކަ ކޮށްދޭން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު ބޭފުޅުން އިމުކުރާށޭ. ދާ އަކުރުން ައުކރަށް އިންސާފު ޤާސީެއއްެވްސ މީހެއް މޫނަށް ކަނދުރާ އަށް ނުބަލައި  ފަ

 ވަކި ، ފައިވީމާ މާ ލަސްކޮށް ނިންމާ އެއް ަވކި މައްސަލަ ،ވީމާ މާ އަަވސްކޮށް ނިންމާފައި ެއއް ވަކި ަމއްސަލަ
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ގޮތަްށ ގެ . މީހަކު މިސާލެއްމާ ކުރީ ތާރީޚުގަ ޢަމަލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ެއގޮތަށް މީހަކަށް ވީމަ ތާށިކޮށްފައި މި

 ންމެން ނުކުމެ އެކަްނ ކުރި ޒަމާން ހިނގައްޖެ މިތިބި އެ ކުރުމަށް ދެންވަންާޏ އޭނާ ފަގީރު ތަނަވަސްެވއްޖެ ކަމަށް

ވަންޏާ  ކަމަށް މަކަށް އަންނަން އޭނާގެ ފަހަތަށް ބައިވަރު ީމހުން އަރައިފިސިޔާސީ މަގާ، . މީހަކު ފޭމަސްވެރާއްޖޭގަ

 އަްށވުރެޒަމާން މިހާރު ހިނގައްޖެ. އެ މުތަކަށް ދެން ތިބި މީހުން ނުކުންނަ އޭނާ ހުރަގޭަގއި ބައިންދާފައި ސިޔާސީ މަގާ

 ނގޭ މިއެ ގޮތް. ަރއްޔިތުންނަށް އެބަ ވާ ނގޭ މިބޮޑަށް ތަޞައްރަފުފުދިއްޖެ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެ ރައްޔިތުން މާ

ނިޑޔާރުންނާ ދިމާލަވަނީ  ނޑުމެން މިއަދު ޭބނުމެއްނުވޭ ފަ ނާކަށް. ށް އެއްެޗއް ބުމިހެންކަން، އެހެންކަން. އަުޅގަ

ނޑިޔާ ނޑުެމން ބޭނުންވަނީ އެުރގެތަކާ ދިމާލައަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ފަ ވާހަކަ  ށް ެއއްެޗއް ބުނާކަށް. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެތަްއ އޮޕަރޭުޓަވނީ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ  ހުއްޓާލަން. އެކަަމކު ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ގެރެންޓީާވން ފަ

ނޑުަތކުެގ ލުތަާކއި ޙު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫ ވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއިކޮމިޝަން އޮޕަރޭޓު ދޫދުތަކާއި މިންގަ

ނުޑތަކަށް އޮޕަރޭޓުމައްޗަށް ނޑުމެން ެއއްެޗއް ބުނާކަްށ ނެ ވާކަން. އެ މިންގަ ތިން. އެކަމުން މިއަދު ނަމަ އަުޅގަ

އަކީ ބައެއް މީހުންނަށް  ވަނީކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ އެހެން ނުވުމުގެ ނަތީޖާ ނޫން މިއެހެނެއް

 ،އެއް  ލިބޭ މައްސަލަދަޢުވާ، ކުރާނުން ދަޢުވާއޮތް. ސީދާ ޖުިޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ގެ ބިރު އެބަ ނުލިބުމުއިންސާފު

ނިޑާޔރުންގެ ސުލޫކީ މިންަގނޑުބޭފުޅުން އެ ،ގޮަތކަށް ބޭފުޅުން ވަކި އެ ވެސް ަކނަޑއަޅާ ބޭފުޅުން.  ނަކީ ފަ

ނޑަށް ދަޢުާވ ލިބޭ  އްވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ެއއީކީ ރަނގަުޅ ގޮތެ  ކަމަށް އެހެންވެއްޖެ  ނޫން. އަުޅގަ

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނަްށ ގޮތްނޑުގެ ގައި އަުޅގަމައްސަލައި  ނުޑ  ިކޔަން ހުންނަ މީހެއް ަމއްޗަށް ފަ ކަމަށް ވާއިުރގައި އަުޅގަ

ފު ލުަތކާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާހެދުމަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އުސޫމައްޗަށް ބަސްކިަޔއި އެ

ނޑު ޤަޫބލެއް މުޅީން ޚިލާފުޤާއިމުކުރުމުގެ ތަރާދާ  ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި  ނުކުރަން ެއކަން އެހެން ާވންޖެހޭނެކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ހިންގާނެ ފައިސާ ނެތް ވާަހކަ. ައޅުަގނޑަީކ މާލިއްޔަުތ  ދަނީ ކޯޓުަތއް  ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ އެ ޅާ ބޭފު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. ތި  ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ އަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ޓަކަިއ ފައިާސ ދިނުމުގައި  ން. އިންސާުފ ޤާއިމުކުރުމަށް ޤައުުމގައި އެންމެ މަދުމިނުން އިންސާފު ޤާއިުމވެގެންިދއު، ދީ

ނޑުމެން މި ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ދައުލަތުގައި ހުރަހެއް ޮއވެގެން  ކަމެއް  އެދެނީ ހަމަ އެންމެ ކުރާނަން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު ބޭފުޅުންކައިރިން . ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް އަލަށޭ ތި ހުރިހާ ބާރުތަކާ އެއްޗެހި ޤާނޫނުއަސާސީން ހުރިހާ ފަ

ނގަުޅކޮށް ގެރެންޓީވެަފއި ތި އޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަލަށް ފަށާ ކަންތައްތަުކގައި ހުންނާނޭ މިސްޓޭކު. އެކަން ރަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ އެންެމން އެއްބަސްިކޔަިއގެން...

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ން. ފާސްކުރިއިުރ، ކޯޓުަތާކ ބެހޭ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރުގަިއ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތު

އެ ފާސްކުރި ބޭފުޅުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރުގައި އެ ޤާނޫނުގެ ވިސްނުމަކަށް ވެފަިއ އޮތީ މާލޭގައި ނުވަތަ  މާލޭ 

ންކަމުަގއި ނުވަތަ އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ދަށު ދާއިރާަގއި ނުވަތަ މާލޭ ސިީޓގައި ހަތަރު ސްޕީރިއާ ކޯޓެްއ އުފެއްދު

ކޯޓުތައް ނުހުންނާނޭ ގޮަތކަށް ޤާނޫނު ހެދި ބޭފުޅުންގެ ވިްސނުން ހުރެފައި، އެހެންނަމަވެްސ ފަހަކަށް އަިއސް ދެ އަކުުރ 

ްއަގއި އަވަުށ ދޭތެރެއިނާއި ދެފިލި ދޭތެރެއިްނ މާނަނަގާފައި އަދި އޭެގ ދަށު ކޯޓުތަްއ ެވސް އުފައްދާފަިއ، ކޮންމެ ައވަށެ

ނޑައެިޅގެން ފާހަަގވީމާ މިހާރު  ކޯޓެއް އުފައްދާފައި އެގޮތަށް ަކންތައް ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ަކންތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކަ

މި ކުރަންއުޅޭ ކަމަކީ ީރްއޗަށް ސާފުސީދާކޮށް އަކުރުން އަުކރަށް، އަލިފުންފެށިގެން ޔާ ައށް މީގައި ލިޔަންޖެހިގެން ިމ 

އަދު ދިމާެވގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ. މިހެން މި ދިމާވީ ކީްއވެގެންތޯ ބަލައިާލއިުރގަިއ އުޅެނީ. ެއއީ މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މާޒީގެ ތެރެއިން ދާދި ިމދާކަށްދުވަހު ދިމާވި ކަންަތއްަތކެްއގެ ތެރޭަގއި ގޮސް ނެތް 

ދަިއގެން ވަކި ގޮތަކަްށ ޝަރީޢަތްތަކާ ެއއްޗެހި ވަކި ތަނެއްަގއި، ުނވިހާ ުކއްޖެްއެގ ނުވަތަ ނުވިހާ ކޯޓުތަެކއް އުފައް

ބަޔަކަށް އަމާުޒކޮށްގެްނ، ަވިކ މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ަވރަށް ނާޖާއިޒު ގޮތެްއަގއި ަކންތައް ކުރަމުން ދިޔަ ތަން. 

ށް ބޮޑުއަކުރުން އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މަޖްބޫރު މިއަދު އަލިފުން ފެށިގެން ޔާ އަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮ

ރީއްޗަށް ޤާނޫނުގައި އެ އޭ، މި އޭ، މި އޭ، މި އޭ، މިހެން ކިޔާފައި ލިޔަން. އެހެން އެކަްނ ކުރަންޖެހިގެން މި އުޅެނީ. 

މިއީ ބައެއް ފަރާތްތަުކގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި، ނުިކއްސަރުކޮށް ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ނޑިޔާރުންނަށް މަޖްބޫރުކޮށްގެން ޝަރީޢަތްތައް ގެންދަ ން ބޭނުންވާތީވެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތްތަކަށް މަޖްބޫރުކޮށްގެން ނުވަތަ ފަ

ބައެއް ކަހަލަ މަންފާތައް ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަންަތއްަތއް ކުރަންެވގެން ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ައއި، ިދވެހިރާއްޖެ 

އްޔިތުންގެ ވެރިކަން ފޭރިގަނެގެން އައި ބަަޔކު ފޭރިގަނެގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ވެރިކަން ނުވަތަ ރަ

ނުޑމެންނަށް ފެނުނީ  ފެބްރުއަރީގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުިރ  7ޢަމަލުކުރަންޖެހިގެން ކަންތައްތައް ދިމާވި ގޮތެއް. އަުޅގަ

ނޑުއަުރވާލުމަށްފަހުގައި އެ މަްއސަލަތަ ނޑުފު އް ހަމަ އެންމެ ބާރުގަދަ މުއައްސަާސތައް ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށް، ފު

އެްއގޮތަކަށް ެވސް ބެލުމެއް ނެތި، އަނިޔާކުރި މީހުންގެ ހަމަ އަނިޔާތައް ވެސް ބެލުމެއް ނެތި، އެއިން ެއއްެވސް ކަމެއް 

ބެލުމެއް ނެތި ވަކި މީހަކާ ދިމާލަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަން. މިސާލަކަށް ޢައްޔަންނުކުރެޭވ 

ނޑިޔާރުންނާ ނުވަތަ ނުއުަފއްދާ ކޯޓު ތަކާ، ުނއުފެއްދޭނެ ކޯޓުތަކާ، ޤާނޫނުން ބާރުދީފައި ނެތް އެތައް ކަންތައްތަެކްއ ފަ

ކުރަނީ. ޤާނޫނުން ބާރުދީފައި ނެތް ދިވެހިރާއްޖެ ތަޅައި ސުންނާފަތިއަރުވައިާލކަށް ވެްސ. ޤާނޫނުން ބާރުދީފައި ނެތް 

ތް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭ ދިފާޢީ ބާރަށް ހަމަލާދޭކަށް ވެސް. ޤާނޫނުން ބާރުދީފަ އެއް ނެ

ހަތިޔާރުތަކެއް ާޢއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ބަހާކަށް ވެސް. އެކަމަުކ އެ މަްއސަލަތަކެްއ ނުބެލެއޭ. ވަކި މީހަކަށް އަމާުޒކޮށްެގްނ 

ން، ދެ ވަކި ގޮތަކަށް ަވކި ޝަރީޢަތެއް ގެންދިއުުމގެ ނިޔަތުަގއި ެދ ފޮޅުވަތް ދޭތެރެއިން ނުވަަތ ދެ އަކުރު ދޭތެރެއި
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ނުކުތާ ދޭތެރެއިން މާނަނަގައިެގން، އެ ބޭނުންވާ މާނަ ނަގައިގެން، ތިމަންނަ ކުރަން ބޭނުންވާ މާނަ ނަގައިގެން، ވަކި 

ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަންުއޅޭީތވެ މިހާރު ތަފްސީލުކުރަން މި ޖެހުނީ. ވަރަށް ރީތިކޮށް، ޞަރީޙަކޮށް އަކުރުން އަކުރަށް، 

ގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، މިީއ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު މި ދެކެނީ. ފިލިން ފިއްޔަށް ލިޔަންޖެހި

ނޑުެމންނަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ އަންދާޒާކުރާ ވަރަށް ވުރެ މާ  ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ މިހާރު އަޅުގަ

ނެރަލް މި ބުނަނީ އޮފީސްތަކަކުން އޮިޑޓު ރިޕޯޓެއް ނުެދއޭ. ގިނައިން ފަިއސާ ލިބޭ  ވާހަަކ. ހަމައެއާެއީކގައި އޮޑިޓަރ ޖެ

ތަފްސީލުތަކެއް ނުދެއޭ. ޚަރަދުކުރާ ގޮތެއް އެނގޭކަށް ނެތޭ. ފައިސާ ދަނީ ކޮންތާކަށް ކަމެއް ނޭނގެއޭ. ދައުލަތުން 

ންނަމެންނަށް ހަ ބުނަނީ ލާރި އެއް ނެތޭ. އަެނއް ބަަޔކު ބުނަނީ މުސާރަ ެއއް ނުދެެވއޭ. ކުިނކަހާ މީހުން ބުނަނީ ތިމަ

މަސްދުވަސް ވެއްޖޭ ލާރިނުލިބޭތާ. މި ބައި ވެސް މި އޮތީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެކަމަކު މީރާ އިން މި ބުނަނީ 

އިތުރަށް މި އަހަުރެގ  1.6ތިމަންނަމެން ޚިޔާލުކުރި ވަރަށްވުރެ ވެްސ، ތިމަންނަމެން އަންދާޒާކުރި ވަރަްށވުރެ ެވސް %

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ އަށް  5.:ލިބިއްޖޭ. އޭގެ މާނަ އަކީ  ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ވެސް ލާރި

ލިބިއްޖޭ. އެހެންވީާމ، އަހަުރ ނިމޭއިރުގަިއ މި ރޭޓުން ދާ ަކމަށް ވަންޏާ ބާރަތޭރަ ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ސާފު އެބަ ލިބޭ. މި 

ގޮތުންނާ އަިދ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ގެަނިއ  ބަދަލުގެނައީ، ިމ ބަދަލުގެނަީއ ކުރީަގއި މި ާރއްޖެ އަްށ ެގނައި ސިާޔސީ

ބަދަލުގެ ތެރޭގައި ޖީ.އެސް.ީޓެގ ނިޒާމު ނުވަތަ ޓެކްްސގެ ިނޒާމަށް ބަދަލުކޮށްލީމަ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

އްޤީ އަްށ ރައްޔިތުން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް، ތަކުރާރުކޮށް އާދޭްސކުރަމުން މި ދަނީ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ. އެ މީހުންގެ ތަރަ

ކުރަންހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. މީހުން ނެތް ތަނެއްަގއި ޯކޓެއް އުަފއްދަިއގެން ތަރައްޤީ އެއް ުނކުރެވޭ. ަފނޑިޔާުރްނ 

ނޑިޔާރުން ިރޓަޔަރވެގެން ގޮސް އަނެްއކާ ެއ މީހުން ހަމަ ބޮޑެތި ދައުލަތުން ހަދާފަިއ  ވެސް އެބަ ޖެހޭ ތަރައްީޤވާން. ފަ

ޔަރމަންޓުގެ ައގާ، އެ ހުރިހާ ެއއްެޗްއސެއް ނަަގިއގެން، އެ ހުރިހާ ލާރި އެއް ަނގަިއގެން ގޮްސ ހުންނަ ޕެކޭޖާއި ރިޓަ

އަނެއްކާ ޯއވަރަޓއިމް ހަދައިެގން އެބަ ދައުލަތުން ލާރި ނަގާ. މި ކަންތައް ވެސް އެަބ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް 

ފައިާސ ޚަރަދުކޮްށގެން ަވޙީދު ޙަސަން މަނިކެކޭ ިކާޔ  ކަންތައްތަްއ ާވއިރުަގއި އަނެްއކާ މި ފެންނަނީ ހަމަ ދައުލަތުގެ

މީހަކު މުޅި ރަށްތަކަށް އަރައި، މުޅި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ތަޅައި ސުންނާފަތިއަރުަވއިލާ ތަން. މި ވެސް ކުރެވިގެްނވާެނ 

އި މި މަޖިލީހަށް ކަމެއް ނޫން. މިކަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ބަލާފަ

ހުށަހަޅަން. ކެމްޕޭނު ދަތުރުތައް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަގއި އަިމްއލަ ކެމްޕޭނު ދަތުރުތައް ގޮސް ރަށްރަށަށް އަރަިއގެން ގޮސް. 

ނޑު  ހަކަދައްާކކަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ނެތިން މިޓާލީގެ ވާ އެްއވެސް ކަމަކާނުަލއި ހަމަ ގޮސް އެބަ ކުޭރ. އަުޅގަ

ރުފިާޔ ސުޕާރީ ޕެކެޓަކުން ޑިއުީޓ  1އަެނއްކާ އިތުުރކޮށްފައި،  1.5ަޗކީ ސުޕާރީން ވެސް މިހާރު %އެނގޭހާެވސް ެއއް

ރުފިޔާ އަނެއްކާ ޑިއުީޓނަގަން އުޅެންފެށީމަ ކުރިން  1ލާރި  9:ރުފިޔާ  1ނަގަންއުޅެންފެށީމަ، ކޮންމެ ސިނގިރެޓަކުން 

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ބަލަން ތިބޭނެ. އެ ެއ  ދެއްކި ވާހަކަ ާއއި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތާ ދިމާނުވާ ަތން

މީހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ެދން ވާން މި އުޅޭ ގޮތް. އަިދ ރޯދަމަސް ކުރިމަތީަގއި ނެަތސް ކޮންމެ ދުވަަހކީ ވެސް 
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ިރ އަްށ ލާ 66ރުފިާޔ  16666ކާންޖެހޭ ދުވަހެއް. އެްއޗެހި ަގންނަންޖެހޭ ދުވަހެއް. ފޯއް ަބސްތާއެްއގެ ޑިއުީޓގެ ައގު 

މިހާރު މި ގެންނަ ބަދަލާއެކީގައި އެރީމަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢާއްމުކޮށް މި އުޅެނީ ދުފާ މީހުން. އެ ބޭފުޅުން އޭެގ 

 އަސަރުކުރާނެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ހަމަ ެއކަން އޮންނާނެ ގޮތް. ހަމަ އެާއއެީކގައި ދަްނނަވާލަންޖެހޭ އެއްަޗކީ...

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ވަނަ  1ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކުެގ ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ  ::/919:ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ އެ ޤާނޫނުގައި ިލޔެފައިވާ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ހޭ އިޞްލާޙެއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާށިކުރުމުގެ ގެންނަންޖެ

ގޮތުން ޤާނޫނު އެ ބޭފުޅުން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް މާނަކުރުުމގެ ސަބަބުން ގެންނަންޖެހުނު އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ، މި 

ނުޑ ތާއީދުުކާރ އިޞްލާޙަކީ ބަަލއިގަންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެ ްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެދކޭތީ މި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ތެރޭ ގައި ވަިކ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ،މަލާތްމާތްކޮށް ،ޖެއްސުންކޮށްޖުޑިޝަރީގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮްށގެން ވަކި ބަަޔކަށް ޭއގެ  ބަޔަކު ތިބެގެން ރާއްޭޖގެ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާަހކަ ދަގޫކުރަމުންދާނއު އަކީ ޢަދްލުއިްނޞާފެއް ޤާއިމެއްނުކުެރެވއޭ.  ތަން. ައބަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ އިޢަދްލުއިންޞާފެއް ނުލިބެއޭ. ަޢދްލުއިންޞާފު ހޯދަ ދޭން އެަބ ޖެހެއޭ. އަުޅގަ

އި ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން. ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް ޢަދްލުއިންޞާފު ހޯދަދިނުން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރާއްޖޭގަ 

 ،ވަރަކަށް ޖެއްސުންކޮށް ކޮންމެ ،އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރާަނން. އެކަން ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭނަން. ކިތަންމެ ބަޔަކު

ނޑުމެންުޅަގނޑުމެން އެކަެމއް ހުއްަޓއެއް އަ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ބިރުދެއްކިޔަސް ،ދަގޫކޮށް ނއު ނަށް ނުލާނަން. އަޅުގަ

ނޑިޑޭަޓކު އިމިހާރު މި ފެނިގެންދަނީ ޖުޑި ެދގެން ނޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަްނ ޖޭ.އެސް.ސީ ތެޭރަގއި ރިާޔސީ ކެ

ނޑިޑޭޓަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ގޮަތށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ސްަނވާ!ވި ތަން. ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާީސ ކެ

ނޑިޑޭޓު ޖޭ.ެއސް.ސީ ތެޭރގަިއ އި ނޑިޔާރުްނގެ  ނޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ުޖމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެ ދެގެން ފަ

ބެންޗެއް ަނގާފައި މި ބުނަނީ މި ބެންޗުންނޭ ރައީސް ަނޝީދުގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ. ކިހިނެއްތޯއޭ އިންޞާފުން، 

ނޑިޔާރުންގެ ބެްނޗު ޢަދްލުއިންޞާފު ލިބޭނީ. އެއް ރިޔާސީ ކެ ނޑިޑޭުޓގެ މަްއސަލަ ބަލަން ފަ ނޑިޑޭޓު އަނެއް ިރޔާސީ ކެ

އެކަން ކުރިއަްށ  އެކުަލވާލަން މި އިންނަނީ ޖޭ.އެސް.ީސގަ. އަދި އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ ތާއީދުކުަރމޭ އެގޮތަށް

ނޑު  ލަތުބޭނީ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ހާ. އޭރުންނޭ އިންޞާފު ލިގެންދަންޖެހޭނޭ ހިތަށް އެބަ އޮތް ގޮތް. އަުޅގަ

ކަުމެގ  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެިރވެގެން މިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނުބަލަނީ. ސު ޕްރީމްއަރާ ކީްއެވގެންތޯ ސު

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ވަރަށް ސާފުވޭ ެއ  ،ތެރެއަށް ވަދެ މިކަން ކުުރވަން އުޅެނީާބއޭ އަުޅގަ

ށް އެކި ގޮތްގޮތަްށ ރަްއޔިތުން އެ ބޭފުޅުްނނާ ދިމާލަ ިވސްނުން ހުރި ޮގތް ވެސް. އެކަމާ ގުިޅގެން ިދވެހި ބޭފުޅުންގެ
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ނޑުެމންނަށް އަޑުިއވިގެންދަނީ ހަިއކޯޓުަގއި އެބަ އޮތް މައްސަ ކިޔަމުންދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފާޑު ަލ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިރޔާީސ  ނޑިޑޭޓު ަރއީސް ނައެއް އަުޅގަ ޝީުދ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ މައްަސލަ އެއް. މިހާރު އެ ަމއްސަަލ  ކެ

ސިޓީ ފޮނުވާފަިއ މި އަްނގަީނ މި މައްސަލަ ައވަސްކުރާށޭ.  .ސީ. ޖޭ.އެސް.ސީން ަހއިކޯޓަށް ރައްދުވާ ފަރާަތކީ ޖޭ.ެއސް

. މިއީ ލާނަމޭކީްއވެގެންތޯ ކަލޭމެން މި މައްސަލަ ލަސްކުރަނީ. އެެހންނޫނީ ކަލޭމެންގެ ސުލޫީކ މައްސަލަ ބަ

ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އިންަނ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ރައީސް ނޫީނ ނައިބު ރައީސް ސިޓީ ިމ  ނުފޫޒުފޯރުވުން ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ؟

ތި  ފައި ނިންމާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާކޯޓަށް މި މައްސަލަ، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ބަލާ ފޮނުވަނީ ހައި

މައްސަލަ ގޮތުަގއި މައްސަލަ ބަލަިއ، ތި  ނޫނީ ތިމަންނަމެން ތި ބޭފުޅުންގެ ސުލޫކީ .ަގއި ނުތިބެވޭނޭބޭފުޅުން ތި ވަޒީފާ

ނޑިޔާރުން ތި ަމގާ ްތކުރާނަމޭ. ނޫނީ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުުކރުމުގެ މަސައްކަ .މުން ވަިކކުރުމުގެ މަސަްއކަތްކުރާނަމޭފަ

ކަން ައޅުަގނޑުމެްނ އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ލަތު އޮްތ ގޮތް. މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ާރއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ހާ

ނޑުމެން ފަހަތަކަށް ޅުމެވަަރަކށް މިހެން ބިރުދައްކަންއުއަޅުަގނޑުމެން ކިތަން ނުޖެހޭނަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަަކސް އަުޅގަ

ނޑު އިލީޑަރި ޤާސިމް އިބްރާހީމާ މެންެގ އެތާނގައި ިތއްބަވާ އަިދ އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ކިތަންމެވަރަކަށް އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓަ ނުޑގެ ޕާީޓގެ ށް ކުރިމަތިނުލެޭވ ގޮތަށް ހަދަންކެ ނޑު ޔަީޤންކޮށް އަުޅގަ އުޅުނުކަމުަގިއ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑިޑޭުޓ މި އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިާވނޭ. އަދި އެ މަނިކުފާނު މި  މެންބަރުންނަށް އަރުވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ  ްއވާނޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ކުރަވެސް  އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިާޔބު އަުޅގަ

މާލޭަގިއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެއް ހަދަިއގެން ހުޅުމާލޭ ކޯޓު ނަމުަގިއ  ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ެވސް. މިހާރު ހުޅުމާލޭ ކޯޓެއް

އެހެރަ އެސް.ޓީ.ޯއ  ތެިރ ރައީސް.ޒަތްންނަނީ ހުޅުމާލޭގައޭ. ޢިއްއެބަ ކުރޭ. މި ބުނަނީ މި ކޯޓު ހު އެބަ ޚަރަދުތަކެއް

ގެ . ކީއްެވގެންތޯ މާލޭހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބައެްއ ހަދާފަ މި ރޭޑު ސެންޓަރު ކުރިމަތީަގިއ ހުރި ބިލްޑިންގެއްަގއި އެބަ ހުރިޓް

ިކ ސް މާލޭގައި ޤާއިމުކުރަްނވީ. ކޮްނކަމެއްކުރަންތޯ. ރާއްޭޖގެ އެކޯޓު އިންނަްނޏާ ހުޅުމާލޭ ކޯޓެއް ގެނެ 4ސްޕީރިއާ  

ނޑިޔާރުން ގެނެްސގެން އެ މީުހންނަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަްނސާ އަދި އިމާރާތް ކުށްޔަްށ  ކަންކޮޅުތަކުން ތިންހަތަރު ފަ

ރުދީފައި އަދި ބޮޑީގާޑުން ދީފަ. މިއީ ކޮން ަޚރަދެއްތޯ؟ ކޮންތާކުންތޯ މި ފައިސާ ނަގަނީ؟ އަދި ހުޅުމާލޭ ކާ ،ދީފައިހިފައި

ފުން ަބއިތިއްބާަފިއ މި މައްސަލަ ބަލަން މި ީމހުން ބޭނުންވާ ަވކި ބަަޔުކ އެ މުަވއްޒަބާ ފުން ތިއްކޯޓުަގއި ުމވަްއޒަ

 އެތާ ކޮޓަރި ެއއް ހިފައިގެން ކޮޓަރި ުކއްޔަްށ ދީގެން އެތާ ތެރެއަށް ލަިއގެން ތިބެ ކޮން ސަކަރާތެއް  ،ގެނެސްގެން 

ނޑުމެން ޖަހާކަށްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި މިކަން ކުރާކަށް ުފރުޞަތެއް ނުދޭ ނަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ެވސް ބަިއވެިރާވނަން. އިންތިޚާބު ެއއްބުރުން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކާމިޔާބު އިއިންތިޚާބުގަ  ވެްސ ކުރާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެ ފަހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ބާޣީން ބަލިކުރާނީ ވޯޓުން. އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ެވްސ އޭގެ ްނ އަުޅގަ

 ކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްީވ.  ،އިން ވަީޙދުރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސަޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއި

 .ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުލީ ދާއިމަޑަވެ

  1ުކގެ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަ، 919:/::`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑިަވޅެްއގަިއ، ވަރަ މަށް ޓަކައި މިއީ ވަރަށް ަޚއްސާސް ގެަނއުވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުން. އާެދ! މި އިޞްލާޙު ށް ދަ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ  . އާދެ! މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި،މުނާސަބު ވަގުތެްއަގއި މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅުއްވީ

ނޑުމެން  . މިށް ބޮޑެތި ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް ހުރުމާ އެީކގަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މަނިކުފާނުގެ ވަރަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ދަނީ. އަދި މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އި ިމއަދު އެންމެންމެ ޤަބޫުލކުރަމުންގަދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތު 

ނޑުމެން ވަރަށް ަކންބޮޑުވުން އެބަ ހުރި. ިމ ެވސް މިކަން ފާހަގަކުރަމުން އަދި ޤާނޫނީ ޢިލްމުވެރިން ދަނީ. އަުޅގަ

ގައި އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން

ނަޑއެިޅގެން ކޯޓުތަކާ ނަޑކީ ކަ ދެެގން އެއަށް ވޯޓުދިން މީހެއް. ނެވސް މި މަޖިލީހުގައި އި ބެޭހ ޤާނޫނަށް، އަުޅގަ

 ތަނަކުން ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިޔަޤީނުންވެސް ހުޅުމާލޭ ކޯޓެއް ހުންަނ ވާހަކަ ެއއް އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޤާނޫނަކުން މެނުވީ އެްއވެްސ ކޯޓެއް އުފެއްދޭނެ ތަނެއް ، ލިޔުްއވާފައި ނެތް. އެހެްނވީމާ

ހިތާމަޔަކީ މި ކޯުޓ  ރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްެވސް އަިދ އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން ލާޒިުމކު އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ނޑުމެން ހުއްޓުމަކަށް ކޯޓުގައި މި ހިންއަދި މި  ،ޖޭ.އެސް.ސީން އުފައްަދއިގެން  ގަމުންދާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުކަން ކުރަްއވާ  ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޖޭ.އެސް.ސީަގއި  ގެންނަން ވެސް އަދި ފަ

ނޑިޔާރުން  ށް ލިޔުްއވާފައި އެބަ އޮްތ ރީޙަކޮ ގައި ވަރަށް ޞަޤާނޫނާއި ޤާނޫުނއަސާސީ  ގެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަ

ނޑިޔާރެްއެގ ގަިއގަ ތަޢަޞަބުން އެއްކިާބވެ އެއް އެއީ. އެ ސިަފ  ހުންނަންޖެހޭ ސިފަ އިތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ފަ

އި . މިސާލަކަށް އިްއޔެގަ އޮތީ ތަޢައްޞަބުގެ ތެރޭގަ ޖޭ.އެސް.ސީ މި އަކީ ބައްލަވާ! އުނިެވގެންނުވާނެ. މިސާލަކަށް ހިތާމަ

ނިޑޔާރުންގެ ތެެރއިން ެއއްިތއް ގައިހައި ކޯޓު  ނޑިޔާރަކު ނިންމި ނިންމުމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ތިބި  ބެިވ ފަ  8ފަ

ނޑިޔާރުން އަމިއްލަ އަށް ޭއގެ ކުވާތަެކްއ މީހުން ޝަ ކިޔާފައި އެ ގަތީ މި މައްސަލަ އެއް ނުބެލޭނޭތެރެއަށް ވެެދވަަޑއި ފަ

މައްސަލަ ތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާެވެގންތިބެ މި މައްސަލަ ބެލޭނެތޯ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮބަިއތޯ ، މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ވަނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓު. ޫނންނަމަ ކޯޓެއް އުފައްަދއިގެްނ  މި ސުވާލުތަްއ އުފެދެނީ. ިމ ހުރިހާ ކަމެްއގެ އަސްލަކަްށ މި

 އްސަލަ ދިމާވެގެން މިމީގެތެރޭަގއި ސީދާ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަންޖެހުނީމާ މި މަ

ނޑިޔާރުންއުޅެނީ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. މި ކަމަކީ އަ ނޑުމެންެގ ފަ ގެ ޚަރާބުގެ ތެރެއަށް ވެއްިޓގެން ދާ ކަމެއް. ޅުގަ
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ނިޑޔާުރގެ ނޑިޔާރުން، ފަ މުޅި ގެ ސަލާމަތްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ.  ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭަގއި އެ ބަ ތިއްބެވި ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅުން އެބަ ތިބި. އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުަގއި ތިއްެބިވ ފަ

 ުޅން އެބަ ތިބި. އެހެންނަމަެވސް ހިތާމަޔަކަށް މި ވަނީވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފު .މެޖިސްޓްރޭޓުންތައް އެބަ ތިްއބެވި

ތަން  ށް މުޅި ޖުޑިޝަރީ ހަލާކުވަމުންދާލަތަކަޖެހިގެން އައިސް މަޖްބޫރީ ހާނުރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ުކރަން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. މިއީކީ އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓު ސް ލަބީބު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުާތ، ޢިލްޔާ ދަށު ކޯޓުަގިއ ތިބި ފަ

އި ތިއްބެވި ބަަޔކު ގެެނސްގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކޯޓުގަ 

ވަރުގެ ބޭފުޅަކަށް  ހިންގަންއުޅުމަކީ ދައުލަތް ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް. މުޅި ޖުިޑޝަރީ ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީތޯ މި

ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް.  ެގ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި، މީއި ޕްރޮފައިލްގެ ބޭފުޅެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި ިމހާ ހަ

ނުޑ ހަމަ ދެރަެވ ހިތާމަކުރަން. ހުވަދު ނޑުމެން ވެްސ މީަގިއ އެބަ ހިމެނޭ. އަުޅގަ އަތޮުޅެގ މެޖިސްޓްރޭޓަކު މީގައި އަުޅގަ

ެވސް  ރާ ގޮަތކީ އެ ބޭފުޅުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސްަތއްކު އުޅުީނމަ. އަނެއްކާ ަބއްލަާވ! މިކަން ލަދުގަނޭ މިކަން ކުރަން

ނަޑއެޅިގެން މި ބުނަނީ  ރުފިޔާގެ އަލަވަންެސއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ރަށުން  99:ޤާނޫނުގައި އަދި ގަާވއިދުަގިއ ކަ

 699 ރުފިޔާ އަދި 99:ނާޔަތަކަށް އިތުރު އިތުރު އިމީހުންނަށް  މި ބޭރުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހާލުަގ. އެހެންނަމަވެސް

ތޯ މި ކޮންކަމެއްމީހުން ތިބޭ ކޮޓަރި ކުްއޔާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ދިނީމާ  އަދި މި އްވުމަށްފަހުަގއި ބޮީޑގާޑުންނާރުފިޔާ ދެ

އުފެއްދި ކޯަޓކުން، އަނެްއކާ ޖޭ.ެއސް.ސީން  ،ިއންނަވަިއގެންޤާސިމް އިބްރާހީމު ، ތިްއބަވަނީކުރަނީ. ޖޭ.އެސް.ީސަގއި 

 ކަމަށް އެ ފަނޑިޔާރުންެވގެން މި 8އެއް ލެއްީވމާ އެތާ ތިބި ހުރިހާ  ކޯޓުން މައްސަލަ ޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ހައިސު

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިއީކީ ނޫން ޖުޑިޝަރީގައި  މި  މަނިކުފާނާ ދެކޮޅުހައްދަވައި، ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދައިކުރަންޖެހޭ ގޮ ކަންތައް އް ން، އެ މުއައްސާސަ މިނިވަންކުރީ މިގޮތަށް ކަންތަތަ އެ ތަކީ. ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން، އަޅުަގނޑު ލަދުަގނޭ ޖޭ.އެސް.ސީން ކުރާނެކަމުގެ ުއއްމީދަކު އަދި މި  ވެްސ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑި އަޅުްއވާ ފިަޔވަޅުަތކަށް هللا ޢަބްދު . ކޮަބއިތޯންނެވީ ޭގަގއި ސަސްޕެްނޑުކޮށްފައެ ހު ޔާރަކު. މިހާރުވެސް ބާރީ ިކޔާ ފަ

 މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްެޔގައި ނިމިގެން ، ލަ އެއް ނުވެސް ބެލޭ. އެެހންވީމާޤާޟީގެ މަްއސަهللا ޤާޟީ. ޢަބްދު

ވެސް ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ނިންމާލީ ސިޔާސީ ަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެްއގެ ލީޑަރަށް ވެސް މިތާނ ދިޔައީ އެ

ނޑު ޖޭ.އެސް.ީސަގިއ  އިރީގަ ފަހުން ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަ މެންނަށް ފެނިގެން އެ ދިޔަީއ އެންމެކުޅިވަރުަތއް ކުޅެން. އަުޅގަ

ބުން އްޞަމީހުން ތަޢަ ދީ ކިޔާ މީހަކު ގޮސް ދާންދޫ އަށް ގޮްސ ކެމްޕޭނުކުރައްވަނީ. ކިހިނެްއތޯ މިهللا އިންނަވާ ޢަބްދު

ދީދީ މިހިރީ هللا ޕެއިންކުަރއްވަްނވެގެްނ މި ޢަބްދުރީަގއި ކެމްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރިޔާސީ ޕްރައިމައެްއކިބާވާނީ. ޔާމީން 

هللا މަ ދެން ޤައުެމއް ނޯންނާނެ. މިކަން ވަީނ ރަސޫލުގައި ކެމްޕޭނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބަށް ދިަޔއިނިލަންދޫ

 . ޤައުމެއްގެސާބިތުވާން އެބަ އޮތް . ޙަދީޘުންސުންނަތުން ސާބިތުވާން އެބަ އޮތް ގެޢަލައިޙި ވަަޞއްަލމަهللا ޞައްލަ
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ންނާނެ. މަ ޤައުމެއް  ނޯގައި ޢަދްލުއިންޞާފު ެގއްލިިދޔައިމުޅި ޤައުމު  ނޑިޔާުރގެ ތެރެ ހަލާކުެވގެން ހިނގައްޖެއްާޔ،ފަ

އޮތީ މި ޤައުމަށް މި  މިއަދު މި ، ން ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާގެއްލިގެްނދާނެ. މިއީ ސާބިތުވާ ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން 

ނޑުމެން ސަލާމަތްވާްނ ހާލަތު ދިމާވެފަ. މިކަމުން އަޅު ަގނޑުމެން އަރަިއގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަމުން ައޅުގަ

ނުޑެވގެންދާނެ. މި ޤައުމު ހަލާުކވެގެންދާނެ.  ނޑުފު މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ ދިވެހިރާއްޖެ ފު

ނޑިޔާުރގެ ސަ ލާމަތްކުރުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްލިމު އުއްމަތެްއގެ ަމއްޗަށް ވާޖިުބ ކަމެއް މީ ފަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު  މަނަދޫ

ދިވެިހރާއްޖޭ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް  ::/919:ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  `.

ރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބިލު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ފު

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި މެންބަރު، ކުޅުއްދުފުށީ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މުހިއްމު މަސައްކަތްުޕޅުކުރަްއަވއި 

ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މިކަން ގެންނެވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލައިލަނީ މި ބިލުގައި، މުޅި ޖުމްލަ ބިލުގައި މި ބުނަނީ ކީކޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ކުރުކޮްށ 

ދަންނަވަންޏާ ދެންނެވޭނީ މި ބިލަކީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓު ުއވާލުަމށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެކޭ. މި ބިލުން ވެގެންދާ ކަމަީކ 

އިލަން މި ޖެހެނީ ކީއްެވގެން ހުރި ތަނެއްތޯ ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ؟ އެއީ ހުންނަންޖެހޭ ތަނެއްތޯ. އެއީ. ދެން ބަލަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނަިއލާއިރު، ފިކުުރކޮށްލާއިރު މި އެނގެނީ ޤާނޫނާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ންނަށް މި އެނގެނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުްނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މި ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނުޑމެ

ނޑިޔާރުން ވޯޓެްއ ލާއިގެން ހަދާފައި ހުރި ކޯެޓއްކަން. އެހެްނވީމާ، މީ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކ  ބޭރުގައި ފަ

ގެ އަކީ، އިންސާފުާގއިމު ކުެރވެންޖެހޭނެ. އިންސާފު ޤާިއމުކުރެވެންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސ އާިއ މި މަޖިލީހުން ހަދާފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާތު ރަށްަތކުަގއި ވަރަށް ދުރު، ެއއްރަްށ އަނެްއ ރަށާ ވަރަށް ދުރު 

ރަށް ވެސް. ވަރަށް އުނަދގުލުން، ަވރަށް ދަތި ހާލުގައި އުެޅގެން ހިސާބުތަކުގައި ވެސް މެޖިްސޓްރޭޓަރުން ނެތް ރަށް

ކަިއވަންޏެއް ކުރަން އުޅޭ މީހާ އަށް ވެސް އެހާ އުނދަުގލުން ކައިވެނިކުރަންޖެހޭ ހިސާބުގައި އޮތް ރަށްރަށް ވެްސ 

ރީ އެއް ދަތުރުކުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް ފެންނަން އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ދުވާލަކު އެތައް ސަތޭކަ ފެ

ހުޅުމާލޭގައި، ަވކި ރަށެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދަިއގެން ހުޅުމާލޭަގއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯެޓއް ހެުދމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ިމ 

ނޑަެއޅިގެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ގޮތާ  ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެކޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ފަިއ މި އޮތީ ސިާޔސީ ވިސްނުމުަގއި، ސިޔާސީ ފިކުުރަގއި، ިސޔާީސ ގޭްސ އެނބުރުމަށް ޓަަކއި. ޚިލާފަށް ކޯޓެއް ހަދާ
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ނޑުމެންގެ ަޤއުުމ އިޞްލާޙުކުެރވި، ަޤއުމު ހަމަމަގަށް އެޅޭނީ ދެންމެ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އާދެ! އަުޅގަ

އުޑު  7ންސާފު ޤާއިމުކުރެިވގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަޢދުލުއި

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ުދނިޔެމަތީގައި އޮތް އެންމެ ބޮުޑ ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް هللا މަތިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްުބ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިފައި މި އޮންނަނީ ޢަދުލުޢިންސާފު ޤާއިމުކުރުން. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ މަތީގަިއކަްނ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅުމެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހުމެއް އޮތީ. އިސްލާމީ ތަރަހަިއގެ ތެރޭަގއި އުެޅގެންކަން ައޅުގަ

އޮތީ، ރަނަގޅު ފިކުރެއް އޮތީ، ރަނަގޅު ވިސްނުމެްއ އޮތީ އިސްލާމީ ދީނުގަިއކަން މީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް ޫނން. އެހެން ނޑުމެްނ މިއަދު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަީކ އަުޅގަ ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނާ އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާިއ  އެބަ ޖެހޭ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވެން. އަުޅގަ

ދުލުއިންޞާފު ޤާިއމުކުރުމުގެ ނިޒާމު އޮތްއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރާ ބަލަހައްޓަިއެގން ތިބީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެްއގައި ޢަ

ނިޑޔާރުތަެކއް ތިބިއިރު ައޅުަގނޑުމެން ހަނު ތިބިތިބުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު  އިންތިޤާލީ ކޯޓުތަެކއް އޮތްއިުރ، އިންތިޤާލީ ފަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ފަނިޑިޔާުރން ތިމަންނަމެންނަކީ ދާއިމަށް ޢައްޔަންކުެރވި ފައި ތިިބ މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނިޑޔާރު، އިންތިޤާލީ އުއްތަމަ  ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އުއްތަމަ ފަ މީހުންނޭ އަމިއްލަ އަށް ބުނި ތަން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު އަމިއްލަފުޅަށް ިސޓީ ލިޔެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވި ތަން ތިމަންނާ އަކީ ދާއިމީ އުއްތަމަ  ފަ

ނޑިޔާރޭ. މި ހިސާބަށް ދިަޔއިމަ ޤައު މެއް ނޯންނާނެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ޤައުެމއް ނޯންނާނެ. ފަ

ނޑުވެފަ. އެތާނގެ ތެރޭގަިއ އެ އޮތީ ކަތުރުފަނިއަޅާފަ.  ނޑުފު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު އެ އޮތީ ސީދާ ފު

ނޑުމެންގެ އެތަން ރަނގަުޅކުރަން އެބަ ެޖހޭ. އެކަމަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯަދން އެބަ ޖެހޭ. އެކަ މަށް ބޭސްަފރުވާ ހޯދޭނީ އަުޅގަ

މި ބިލު މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފަދަ 

އެބަ ޖެހޭ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ނުކުމެވަަޑިއގެން. އެ ބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ ކުރިއަށް ނުކުމެެވވަަޑިއގަންނަަވން. އެ ބޭފުޅުން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ބަސްބުނަން. އެ ބޭފުޅުން އެަބ ޖެހޭ މި ކަންކަމުގައި ހަރަާކތްތެރިކަން އިތުރުކުރަން. އަުޅގަ

މިއަދު މި ޤައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުވޭނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަދަ ޤާނޫނީ، ޢިލްމީ، ހުނަރުވެރި، ޤާބިލު 

ގުިޅވަަޑިއގަންނަަވއިގެން. އެ ބޭފުޅުންެގ އެއްބާރުލުން އެބަ ޖެހޭ މި އިޞްލާޙީ ހަރަކާތަށް ލިބެން.  ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީއާ

އެ ބޭފުޅުން އެަބ ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ާޤިއމުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަމަައކަށް އެޅުވުމަށް ޓަކަިއ ހަމަމަގަށް 

ން. އެމް.ީޑ.ޕީ މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ިމ ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް ެއޅުވުން. އެޅުވުމަށް ޓަކަިއ އެމް.ޑީ.ޕީާއ ގުިޅވަަޑިއގަންނަވަ

އެމް.ޑީ.ޕީ މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ިދވެހިރާއްޖެ ތަރައްީޤކުރުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު 

 ހޯދައިދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު
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އައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު  `.

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކޯޓުަތކުގެ ާޤނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ 

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް ވަަރްށ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ ން ކޮންމެހެން ޤަބޫލުކޮށް، ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ސާފުކޮށް އެނގޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހެދިއިރު ހުޅުމާލޭގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ހުންނަ ގޮތަށް 

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުަގއި އެބަ ބުނޭ މެޖިސްޓްރޭ ޓް ކޯޓު ހުންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައޭ ޤާނޫނުގައި ނެތް. ހަމަ ކަ

މާލެ ފިޔަވައި. ހުޅުމާލެ އަކީ މާލޭގެ ބައެްއކަން ވަރަށް ާސފުކޮށް، ވަރަށް ޞަރީަޙކޮށް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބުނޭ. 

ނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން ާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން ހުޅުމާލޭަގއި މެޖިްސޓްރޭޓް ކޯެޓއް، ހު ޅުމާލެ އަީކ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މީހުން ގިނައިން އުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ވިސްނައި، އެ ނިންމުން ނިންމުމަކީ 

ނޑު  އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުާރ ނިންމުމެއް ނޫން. އެއީ އަދި ނިންމެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމުެގ ބާރު މި އޮންނަނީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ޤާނޫނު ހެދުމާއި 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވިސްާނނީ ކޮންތާކު، ކޯްއޗެއްތޯ ަހދާނީ. އެ ހަދާ އެްއެޗއް ެއ 

ށް ފެންނަނީ. ދެން، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑަ

މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވއިުރގައި ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ިމކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮތީ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ މި އިޞްލާޙު ތާއީދުކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މި  މަޖިލީހަށް ދެއްވާފަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އާދެ! އިޞް ލާޙުަގއި ެވސް އަިދވެްސ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ މި ވަގުތު އޮތީ ނާޒިކު ގޮަތކަށް. ވަރަްށ  ،ވަގުތު އޮތީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޖޭެގ ކޯޓުތައް މި

ދުވަހު ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ދެންމެ ކޮންމެެވސް ކަން އިހަށްންނަށް އެހަލަބޮލި ގޮތަކަށް. އަުޅަގނޑުމެ 

ނޑިޔާރު އެ  ެއއް ބަލަިއގަތީމާ އެާތ ދެން އެހެން މެންބަރަކު ވިދާޅުވިހެްނ ހައިކޯޓަށް ވަކި މީހެްއގެ ަމއްސަލަ ތިބި ފަ

ނޑިޔާރާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަުޅއަަޅއި ށާއި ސުޕްރީމު ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވުން މީކީ ދިނުމަށް އެދި ޖޭ.އެސް.ސީއަބަލައިގެން ފަ

ހުރި  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މީކީ އަލަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ެވސް ނޫން. މީގެ ކުީރަގއި ެވްސ ހައިކޯޓުން ވެސް އެބަ

ނޑު ނެ ނުޑ ހަމަ މިސާލަކަށް ދަންނަވަން އެއް ުދވަހެްއގައި ބުާރސްފަތި ދުވަހުގެ ޭރގަ ރުނު އަމުރުތައް ނެރަފަ. އަުޅގަ

ހާ ށް ކޯޓު ހުުޅވަިއގެން އޮތީ ބާތިލުކޮށްފަ. ިއހަކަށްދުވަހު މީގެ ހަފްތާއެއްއަމުރެއް ހުކުރު ދުވަހެްއގެ ހެނދުނު ކުއްލިއަކަ

ދުވަސް ކުރިން މި ރާއްޖޭަގިއ އޮތް ޔޮޓެއް ނުފުރުމަށް ިސވިލް ކޯޓުން ދީފައި އޮތް އަުމރެއް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން 

ނޑު ދަންވަރު  ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުުރ ، ޖެހިއިރު އަމުރެއް ނެރެ : ،ޖެހިއިރު ކޯޓު ހުޅުވައިެގން 1 ބޭނުންވީތީ ރޭގަ

ނޑިޔާުރ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭބާތިލު ނޑިޔާރު. ކޮބައި ކުރީ ހަމަ އެ ފަ ނޑިޔާުރްނ  8ތޯ ދެން ތިބި ކަމަކީ ހަމަ އެ ފަ ފަ

 ނަށް ހުށަހަޅައި، ފައިސާ ަދއްަކއި،ތަ މިހާރު؟ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ެއއް ބަލަިއގަތީ ެދ ދުވަސް ކުރިން އެ

 1އެއީ ެއއް ޭރ ދަންވަރު ހިނގި ކަމެއް. ުދވަސް ފަހުން. މި ދެންނެވި ޮޔޓުގެ މަްއސަލަ،  ކޮްށގެން ދެ ހުރިހާ ކަމެއް
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ނޑިޔާރު ހައިކޯޓު ހުޅުަވއިގެން ކޭިޝއަރުންނާ އެއްޗެިހ ގެނެސްގެން އިރު ޖެހި : ،ޖެހިއިރު ކޮންމެ ވެސް ގޮތަކުން ފަ

ުޙކުމްކޮށްފައި އޮތީ ރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏަކަްށ  އްލަވާ! މި ުޙކުމ، ސިވިލް ކޯުޓގެޮކށްފި. ބަކޯުޓގެ ުޙކުމް ބާތިލު ސިވިލް

ަގއި އެކަހަލަ ެއއްވެސް ކަެމއް ނެތް. މީ މި ގެން. ކުރިން ބަލަިއެގން މައްސަލައިދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ނުދައްކާ ޮއވެ

ހާލަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ  ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިާރ މިހާރު އޮތް

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަން އިން ދާއިރާ ކަން. މި ވަގުތު ިނންމަމުންދާ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ތަނުން ހެދި ޤާނޫނެއް،  ުހޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މައްސަލަ. އަޅުަގނޑުމެްނ މި މިސާލަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް

ނަޑއެޅި ކަޭއގައި ުހޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ހުންނާނެ ކަމަ .ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު ގެން ނުހުންނާނެ ށް ނެތް. ހަމަކަ

ގެން ެއްއ ދޭނެ. ދެން، ހުޅުމާލޭ ކޯޓެކޭ ކިޔައި ނެހެ ތޯ ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓެއް ހެދޭނީ؟ . އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްކަމަށް ބުނެފަ

ބޭފުޅުން ބޭނުން ތަނެއްގަިއ އެ  ުދވަހު މަސްމާރުކޭޓުަގއި ބޯެޑއް، އަނެއް ރުގޭ ބޭރުަގއި ބޯޑެއް،ދަރުބާ ދުވަހު

ހުޅުމާލޭ ކޯޓޭ  ވިޔަސް އިން ބޭރު . ަރއީސް ނަޝީދު ހުންނެވި ތަނެއްަގއި ވަރިހަމަ ރާއްޖެބޯޑުޖަހައިގެން ހިންގަންވީ

ނޑައެިޅގެން ސިޔާީސ  ން. މީކީ މިކަގެން ޤާޟީން ގެނެްސެގން ޝަރީޢަތްކުރަންވީކިޔައި  ވާނެ ގޮެތއް ނޫން. މީ ހަމަ ކަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެން ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަބޭނުމަކަށް ހިންގާ ކޯެޓއް ކަަމށް އަުޅގަ މުން އަޅުަގނުޑ ވީމާ، އަުޅގަ

ްއ މެގޭ ކަނއަދިވެްސ މިހާރުއްސުރެ ެވސް ސާފުކޮށް އެ ،މިހާރު މިހާރަށް މި އިޞްލާޙު ބަލަިއގަނެ ،ގޮވާލަން

ން ހުޅުމާލޭ ކޯޓު މިހާރުހުޅުމާލޭގައި ކޯެޓއް ނުބެހެއްޓޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް އަދި އިތުރަށް އެއަށް ބާރެއް ދީ، 

 ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ނިންމަން އެބަ މިހާރަށް އެއީ ނެތް ކޯޓެއް ކަަމށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ދުމެންބަރު ޢަބް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 އުޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ  ޖެހިގެން މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ކުނި 

 މި  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާނޫނަށް ުޙަގއިމުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުަގއި ދެން ެވގެންދާނެ ގޮތަކީ ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓެ  އް ނެތުން. ގެނެވޭ ބަދަލާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރީމަ ދިމާވާ ދަތި. ޤާނޫނުގެ ރޫހާއި ޤާނޫނެއް މާނަ ޖެހޭ މިހާރު އަުޅގަ

ޗެއް އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް އެީއ ޤާނޫނުގައި ލިެޔވިފައި ނެތް އެްއޗެއް ކަމަށް ވަންޏާމު ެއ ޤާނޫނުގެ ރޫހުގައި ކޮންމެ ެއއް 

 ހަތަރުއޮތީ  . އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު މާނަކުރިއިރުަގއި މިމާނަކުރާއިރުގައި ެއ ޤާނޫނުގެ ރޫހަކަށް ނުބަލާޤާނޫނު 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާ  ކޮށްފައި މި އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ ޤާނޫނު މާނަ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުްނގެ. ޤުން ެއ ޤާނޫނު މާނަކޮށްފަފަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާން އޮތީ ހުޅުމާލޭގައި ކޯެޓއް  ކޮށްފައި މިއޮތީ. މާނަ  މިހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެއްކޮށް ައޅުގަ

ނިޑޔާަރކުއެ ޖެހެނީ  ނޑިޔާުރގެ ަބދަލުވެގެން ކޯޓުގައި ފަ ގައި ެއކަން ވެސް ަބލައިލިއިރު  ދިަޔއީ ކިހިނެއްތޯހުރެ، އެ ފަ

. . މިއީ ޖެހޭ މައްސަލަ އަކީދަނީ ލަފާގެ މަިތން ކަމަށް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުަގއި ވިދާުޅވި ހިސާބުން ވެގެން މި 
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މުޠުލަޤަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ ދެވެނީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ރީމް ކޯޓަށް ލަފާޕްކިހިނެއްތޯ ސު

ން. ލަފަޔަކަށް އެދެވޭނީ ެވސް ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިޝާރީ ސު

ޝަލް ސަރވިސް މިނިސްޓްރޭޝަނަށް ނޫިނއްޔާމު ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ އެޑްްއވެސް ޯކޓަކަށް ޫނނިއްޔާމު ޖުޑިރާއްޖޭގެ އެ

ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ކަށް ހޯދުމަ ރީމް ކޯޓުަގއި ލަފަ އެއްޕްވަތަ އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކާ ސުކޮމިޝަނަށް ނު

ރިކޯުޑނުކުރެވޭ މަޝްވަރާ ެއްއެގ ، ެއއް ދީފައި ޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޝްވަރާ ކަމެއްަގއި ަވކިން ސިއްރު މަޝްވަރާސު

ނޑުމެްނނަށް ފާހަގަވެގެން ގޮތުަގއި މިއަދު ދަނީ އެއީ  ލަުތގެ ފަރާތުން ބުނަމުން މިތަކުގައި ދައުތްޢަޝަރީ ،ދަނީއަުޅގަ

ވަނީ. އެހެްނވީމާ، މި އަުޑއެހުންތައް އަުޑއަހަން  ދީފައިވާ ަލފާގެ މަތިންނޭ އެކަން ކޮށްަފއި މި ޕްރީމް ކޯޓުންސު

ތިއްބަަވއޭ ވަކި ބަޔަކު ކުީރ  އެބަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަލް މުޅި ސިސްޓަމުގައި ދިޔައިމަ އަުޅގަ

ދޭ  މީހުންގެ ރަޢުޔު އެބަ އެ އިބެހޭ ގޮތުން މާ ކުރީ ބައިގަކާ ފަހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަ މީހުން އެބައިގަ ރަޢުޔު ނެރޭ، 

ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ޝަރީޢަތްކުރާ ގޮެތއް ނޫން. ޝަރީޢަތް ،ތްތެރި ަރއީސްއެއީ ިޢއްޒައެހެން ކޯޓުތަކާ ހިސާބަށް. 

ޢަތުގައި ދެ ން އެ މީހުން ޝަރީދެން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތު ،ހިސާބަށް މައްސަލަ އައިމަ މީހުންނާ އޮންނަނީ އެ

ގެ އާއި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތު  ޤާނޫއަސާސީ  ދެ ޚަސްބުން ދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއެހުމަށްފަހުގައި އެ ޤާނޫނާ، ،ރާތުން ދައްކާފަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިމަތިން އެ މީހުން ޝަރީޢަތްކުރަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ އެްއ ދަނީ  . އެކަމަކު އަުޅގަ

ަމއްސަލަ ނިންމާ ތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ދަުށ ކޯުޓގައި ާޔ އެްއގޮޓުގެ ބައެއް ަފނޑިޔާރުްނގެ ލަފަރީމް ކޯޕްހުށަހެޅުނީމަ ސު

ަރއީސް، މިއީ އިންޞާފުވެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި ންމަން ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާތަން. ދަށު ކޯޓުގައި އެގޮތަށް މައްސަލަ ނި

އެްއގެ ރަޢުުޔ ކުރީަބއިަގއި ލިބިފައި ިމ އޮތީ ކަމަާކ ންމަންޖެހޭ ބަކަމެްއ ނުާވނެ. އޭރުން ފަހުން ނި ޢަތަކަށް މިޝަރީ

އް ހުރި. މާދަމާ އެތާ ކޯޓެ ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ކޯޓު އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މައްސަލަ ނުނިމެނީސް. ގުޅޭ ގޮތުން 

 ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ވެސް އަޅުގަ ތަކަށް ދެން ވާނެ ގޮތެއްނުހުންނާނެ. މިހާރު އެ ތަނުގައި ހުރި މައްސަލަ

ގޮތަށް  ޖެހޭ. ފަހަރެއްގަިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަތައް ގެންދާ ކޮށްޭދން އެބަހެދިގެންދާއިރުަގއި ބަޔާން

ފެނިގެންދިަޔ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާނުކޮްށ  ފާނެ. ައޅުަގނޑަށް ދާދި އިަހކަށްދުވަހު ވެސްގެންގޮްސ ބާްއވަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،ރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާޕްއްލިގެންދާ ފަރާތުން ސުޙައްޤު ގެ  ެއއްަގއި  ބާއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ

މަނާވެނުގަނެވޭނެ. ކަށް ރުމުގައި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލަދަޢުވާތައް ކު ލްގެ މައްޗަށް އަމުރުނެރެފައި އެބަ އޮތްޖެނެރަ

މައްސަލަތަކުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޗެކު ަބުއންސް މައްސަލަތަކާއި ފައިާސގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ

ޖެހޭ ދަޢުވާ ކުރަންެއ ދަޢުވާުނކޮށް ނުހުރެވޭެނކަމަށާއި  ،އޮތީ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަްއޗަށް އަމުރެއް ނެރިފަިއ މި

ނާފު ވެްސ ޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްތިޢުކުރަންށް. އިސްތިޢުނާފުުކރަންޖެހޭނެ ކަމަމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ދަޢުވާ

ޤާނޫނުގައި ވަިކ  ހޭ މިހާރު މިޖެ ކަންކަމާ މެދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

ތަން ޑިވިޝަނަކަްށ  ްއޔާމު އެވިއްޖެ ގޮތަކަށް ހުޅުމާލެ ކޯޓުަގއި މިހާރު ހިނގާ މައްސަލަތައް ދާނެ ކޯޓުތައް ބަޔާން ނުކުރެ 
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ނޑުމެން އެ  ރިއާ ކޯޓުގެ ިޑވިޝަނަކަްށ ވެގެން އެތާނަގއިރު ސްޕީއޮތް ހަތަ ވެގެން މާލޭގެ މި  ހުރެދާނެތޯ. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންުކރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ެއވެސް ައޅުގަ ބަޔާންކޮށްދޭން. ފަހަރެއްގައި ހަަމ  ޖެހޭ ތަނަށް ފަ

. ވިލިނގިލީަގއި ކޯޓު އެބަ ހުންނަންޖެހެއޭ ނިމިގެން އައިސްދާނެ، ހުޅުމާލޭގަިއ ކޯޓު އެބަ ގޮތަކުން ކޮމިޓީން ވާ

މިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަްށ ަކން ނިއެގޮތަށް ޖެހޭ. އެހެން ބުނެފައި އެބަ ެވސް ކޯޓު ހުންނަން  ހުންނަންޖެހޭ. ގުޅީފަޅުގައި

ެއ  ޤާނޫުނގެ ރޫހުން ަބލައިފި ކަމަށް ވަންޏާގޮުތގަިއ މިހާރު އޮތް  ވެްސ ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭަގއިމު ވަންޏާ

 ތަންތާނގައި އުފެދޭނީ ޯކޓުތަުކގެ ިޑވިޝަނެއް. އެ ކޯޓުތަުކެގ ޑިވިޝަންަތއް ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިްނގެ ހައްޤުތަކާ 

މިކަހަަލ ހަތަރު ކޯޓުގެ ޑިވިޝަެނއް ޖުވެަނއިލް ކޯުޓ، ފެމިލީ ކޯޓު އަދި ިސވިލް ޯކޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބެހޭ ކޯޓު، 

ނޑިޔާރުން  ރުަގއި އެއަންނަނީ. އަންނައި އުފެދިގެން މި ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟  ނީޢައްޔަންކުރަންޖެހޭތަނަށް ދެން ފަ

ނޑިޔާރުން މާލެ އީތޯ ެއކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ؟ އެ؟ ތަނަށް ދާނީތޯ މައްސަލަ ބަލަން އެފަހަރަކު  އިން ކޮންމެ ފަ

 . އެހެންނޫންނަމަ ޤާނޫނުގަ ވެސް ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭނެ މި  ނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަންއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތުުރ މައްސަލަތަާކ ކުރިމަތިލާނެ.ވެސް އިގޮުތގަިއ އަެނއްކާ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ

ގައި ހުރި ވަރަށް ޝަުރޢީ ނިޒާމު ،ވަރަށް ބައިވަރުޝަރީޢަތުގައި ހުރި ދަނީ ހަމަ  ފެނިގެން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ފުލާފައި ދަޢުވާ އަްށ އުއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދެކޮޅަްށ ދަޢުވާ ރެއިން ެއއް މައްސަލައޭގެތެ ބައިވަރު ަމއްސަލަތައް. 

އިބަީކ މައްސަލަ. ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނަޕްރީމް ކޯޓުން އެދުނު ޖަވާބުދާރީވާން ދައުލަތުގެ ަބންޑާރަ ނައިބަށް ސު

ގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ިސއްރުކުރުމާ ަވީޒރުން .ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް

އެއް ކަމަށް ބަލާފައި ވަނީ  ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާުއފުލީގުޅޭ ގޮތުން ރަްއޔިތު

ވަަނ  199އަދި ހަމައެއާއެުކ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .ދާބެހޭ މާއް ވަނަ މާއްދާ. އެއީ ސިއްރު ޖަލްސާއާ 85ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަުތގެ މާއްދާ. ެއއީ ަރއީސުލް .މާއްދާ

މިގޮތަށް އޮތް ދެ މާއްދާ މީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ެއއް ފޯމެއްގައި ބަަލއިގަތީމާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް މިއީ އަނެއްާކ 

މެއް. ކިިހނެއްތޯ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އެއް ާޢއްމު ފަރާތަކަށް ެވއްދޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް، ެއއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަ

ފޯމެއްގައި ދެ މަްއސަލަ ލިެޔގެން. ެއއް ފޯމެއްަގއި ދެ މައްސަލަ ލިެޔގެން ކޯޓަށް ނުެވއްދޭނެ ކަމަށް މާ ސާފުކޮށް 

ންނައިުރގައި އެކަމަުކ މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމެްއ އެބަ ޮއވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން. އޮ

ބަލައިގެންއިުރަގއި މި އޮތީ އެއް ފޯމެްއގައި ދެ ަމއްސަަލ ލިޔެފަ. އަނެްއކާ މައްސަަލ ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމިއިރުަގއި 

ށްފައިނުާވ މާނަކުރުމުގެ ހުރިހާ ހަމަތަކެއްގެ ތެޭރގައި މި ރާއްޖޭަގިއ ދުވަހަކު ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބޭނުންކޮ

ބައިވަރު ނަންތަްއ، އިނގިޭރސި ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުންނާއި އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން މުޅި އެތި މާނަކޮށްފައި މި ވަނީ ޢާއްމު ފަުރދަކު ކުރި ދަޢުާވއަާކ ހެދި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫުނ 

ކޯޓަށް ލިބިގެންދަނީ މީހަކު ަދޢުވާކުރީމަ ެއއް ނޫން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ދުސްތޫރީ މާނަކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް 
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މައްސަލަ އެްއަގއި ދަޢުވާކޮްށގެން ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ބާރެއް ލިބިގެންނުވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ެވސް. އަދި އޭަނ 

ންނަ ައއުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވެސް އެޭދ މާނަކުރާކަށް ވެސް. ނޭދޭ ހިނދުަގއި މުިޅ ކޯޓުެގ ޙުކުމް އަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަކަށް ނޯޅެއޭ. އަުޅގަ ނޑަްށ ހަމަ ދެންނެވޭނީ އަުޅގަ އޮޅުަވއިލާނަމޭ ހިތައި އެ ާމނަކުރީމާ އަުޅގަ

ސާފުކޮށް މައްސަލަ ިކޔައިލީަމ އެބަ އެނގޭ އެކަން ކޮށްފަިއ އެ ވަނީ ަވކި ފަރާތެްއގެ ުނފޫޒުތަކެއް ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

ތުންކަން. ެއ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ިމއަދު ހޯދުމަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވަަރށް ބޮޑު ޒިންމާ ެއއް. ެއީއ ގޮ

ނޑުމެން މިތާނގައި ސިއްރު ވޯޓު ނަަގންއުޅުނީމަ އެކަން ފެއިލްކޮްށލީމަ އެއް ނޫން. އެކަމަކު  ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުން އަނެއް ބާުރެގ  އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން މި އުޅެނީ، އަުޅަގނޑު

މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަންެވެގން އަޑީަގއި ތިބި ގޮތް ނޭނގޭ އަތްތަެކއް، ނުވަތަ އިްނިވޒިބަލް ހޭންޑުތަކެއް އުޭޅކަން 

ސާބިތުވެގެން އެބަ ދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ސާބިތުވެއްޖެ ވަރަށް ސާފުކޮށް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަކން 

ނިޑޔާުރން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން އަމުރު ނެރޭ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދެްއކޭ. ީކއްވެޯތ  ބައެއް ކޯޓުަތކުަގއި ފަ

ނިޑޔާރުންެގ  އެގޮތަްށ ނެރެންވީ؟ ހަމަ އަނެއްކާ އެ ަމއްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި ަފނޑިޔާރުްނ މައްސަަލ ހުށަހެޅީމަ، ފަ

ނޑިޔާުރގެ މައްސަލަ ބެލޭކަށް. ެއ  މައްސަލަ އަނެްއކާ ބަލާތަނުން މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެނަކަށް ނެތޭ ތި މައްސަލައިގެ ފަ

ހިސާބަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ދިޔައިމަ ވަރަށް ބާުރގަދަ ައތްތަކެއް އެބަ އުޅޭ ހުރިހާ ދިަމދިމާލަކުން ވަދެގެން. އެންމެ 

ތުން ެއކަންޏެއް ނޫން. އިދިކޮޅު ފަާރތުން ވެސް އެބަ ކޯޓުަތުކގެ ފަރާތަކުންނެއް ނޫން. މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާ

ތެރެއަށް އަތްތައް ވަދެފަ. ކޯުޓތަކުގެ ތެރެއަށް އަތްތައް ވަެދފައިވާކަާމ، އަދި މި ރާއްޖެާއ ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް އޮންނަ 

ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ަޤއުމުތަކުން ވެސް ިމ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ާދއިރާެގ ތެރެއަށް އަތްަތއް ވަދެފަިއވާ 

ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެންީވމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ހިސާބަށް މި ިދޔައީ. މި އަތްތަކަްށ ކޯޓުތަުކެގ 

ތެރެއަށް މި ވަދެވެނީ ކީްއެވތޯ ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ެއންމެ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް 

ފަިއވާ ގޮުތގެ މައްސަލަ ެއކޭ މި ދިމާވަނީ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން އެކުލެވިަފއިވާ ގޮތުންޭނ ކޮމިޝަނު އެކުެލވި

މިހެން މިކަން މި ދިމާވާންޖެހެނީ. މިގޮތަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތް ބަދަލުނުކުރެވޭހާ 

ނާނެ. އެގޮތަށް ވަދެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ހިނދެއްގައި ހަމަ މި ދެންނެވި އަތްތައް ެއކި ދިމަދިމާލުން ވަން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައސްލު މި ނިޒާމު ހަލާކުެވގެންދާނެ. އޭުރން މި ރާއްޖޭަގއި އިންޞާފާ މެދުގައި ަޝއްުކކުރާ މީހުން 

ތަީކ ގިނަެވ، އިންޞާފު ހޯދުމަށް ޓަކައި ޯކޓުތައް ނޫން އެހެން ޮގތްގޮތް ޚިޔާރުކުރާ މީހުން އިުތރުވެގެންިދއުމުގެ ފުރުޞަ

ނެތް ފުރުޞަތެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ފުރުޞަތު މި ރާއްޖޭގައި ޮއވެއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ މި ރާއްޖެ ދާޚީލީ 

ނަޑށް ހަމަ ލަފާކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަށު ކޯޓުތައް  ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

މް ކޯޓުެގ ިޑވިޝަނެްއ ާގއިމުކުރުމަކީ މަްއސަލަ ެއއް ނޫން މިއަދުގެ ވިސްނުމުްނ ގާއިުމވެފަިއވާ ތަނެްއަގއި ުސޕްރީ

ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ. މިސާލަކަށް އަްއޑު އަތޮޅު ސިީޓއަަކށް ބަދަލުވެ، އެތާނަގއި ދަށު ކޯޓުތަކެއް އަދި މިއަދު ރަުށ 
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އެ ތަންތާނގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ކޯޓުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކެއް ގޮުތގައި އޮްއވާ

ގޮތުަގއި މިއަދު އޮންނަންޖެހޭނީ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވީމާ ހަމަ ސީދާ މިދެންނެވި ކަހަލަ ސްޕީރިއާ ކޯޓުތަކެްއ. ސްޕީރިއާ 

ނެ. އަދި ކޯޓުތައް ނެތިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ތަންތާނގައި ވެސް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އެތަންތާނގައި ަބއެއް ކޯޓުތަްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަަތްއ  މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ސިޔާސީ  ލަސްވަމުންދާ ތަން. ހަމައެއާއެއްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުގަ

ލެ ކަހަލަ ނުވަތަ މާލެ ސަރަހައްދުގަިއ މި ހިމެނޭ މާލެ، ހުޅުމާލެ، އޮތީ، މި ރާއްޖެ މާ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުމަކަށް މި

ވިލިގިލި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަރައްޤީކުރާ ވާހަަކ، ސިޓީ ތަރައްޤީކުރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން. އެހެންވީމާ، އެ ސިޓީތަުކގެ 

ެކއް އުފެދިެގން އައިމަ އެ މެޖިސްޓްރޭުޓ ސްޕީރިއާ ކޯޓުތަެކއް އުފެދިެގން އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ސްޕީރިއާ ކޯޓުތަ

ނޑުމެނަށް ބުނެދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްކާ އެ ކޯޓުތައް ހަދާފައި ހުރި ބިންތަކާ ހުރިހާ  ކޯޓުތަކަށް ވާނެ ގޮތް ވެސް ައޅުގަ

ނެއްެގ އެްއޗަކީ ކޮންބަެއއްެގ މިލްކިްއޔާތަކަށްތޯ ވާނީ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ބުނެދޭން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު އެ ހުރިހާ ތަ

ނޑުމެްނ  މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ިދވެހި ދައުލަތް. މާދަމާ އޭގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކަކީ ކޮންަބއެއްތޯ ވެސް އަުޅގަ

 ބުނެދޭންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސް. ހުޅުމާލޭ ކޯޓު އުވާލުމާ ބެހޭ ބިލެއް މި އައީ. ނުވަަތ އިޞްލާޙެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ރައީސް، މިީއ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަލަ ެއއް. މި ރާއްޭޖގައި ހުޅުމާލޭ ކޯޓު އަދި މުޅި ދުނިޔޭަގއި ެވސް މަޝްހޫރުެވގެްނ 

ސްތުަގއި އޮުޅާވލައި ހީލަތްތެރިކަމާއެކު ަވިކ ދިޔަ ކޯޓެއް. ހަމައެކަނި މަްއސަލަ އަކީ މާނަކުރަން ނޭނގުން. ނުވަތަ ގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޖެހުނީ އަނެއްާކ  މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރަން ަމސައްކަތްކުރުން. މީގެ ނަތީޖާ އެްއގެ ގޮތުން މިހާރު އަުޅގަ

ކުލަވާލަން. ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް މީގެ މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ލިޔަން. ނުވަތަ އިބާރާތްކޮށްަފއި ބިލެްއގެ ސިފަިއަގއި އެ 

ސްޕީރިއާ ކޯޓު މާޭލގަިއ  4ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި، މި މާއްާދގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  :5ދަށު ކޯޓުތައް، މީގެ 

ގާއިުމވުމާ އެކު ތިރީ ގިންތީެގ އެްއވެސް ދަށު ކޯެޓއް މާލޭަގއި ހުރެގެންނުވާނެ އެވެ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަކުެރޭވ 

ގާއިމުވުމާއެކު ތިރީ ގިންތީގެ އެްއެވސް ދަށު ކޯޓެއް މާލޭގައި ހުރެގެންނުވާނޭ. އަދި މި މާއްދާގެ  ސްޕީރިއާ ކޯޓު މާލޭ 4

ސްޕީރިއާ ޯކޓު މާލޭ ގާއިުމވުމާއެކު ތިީރ ގިންީތގެ ދަށު ކޯެޓއްެގ ގޮުތގަިއ މި ޤާނޫނުަގއި  4)ނ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ްނދާ ނަމަ އެ ކޯޓެއްގެ ހިންުގން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން އިޝާރާތްކޮށްފަިއވާ ެއްއވެްސ ކޯޓެއް މާލޭގައި ހިނގަމު

ފެށުމާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ކޯޓު އެ ހިނދުން ފެށިގެން އުިވގެންދާނެ އެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހުޅުމާލޭ 

ކުރާ ސްޕީިރއާ ކޯުޓގެ ކޯޓު ުއވޭ ވާހަަކ. އެހެންނަމަެވސް މި ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން މާލޭަގއި ގާއިމު

ޑިވިޝަެނއް މާލޭގެ އެްއވެްސ އަވަެށއްެގ ނުވަތަ ހިސާބެްއގައި ުނވަތަ ސަރަހައްެދއްަގިއ، މާނަ އަކީ ހުޅުމާލޭަގިއ 
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ޑިވިޝަނަރީ ކޯެޓއް ހެދިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުޅުމާލޭ ކޯޓު އެ ބުނާހެން މާލެ އަށް ގެނެސް، މާލޭގައި ޑިވިޝަނަީރ 

ތަށް ޝަރީޢަތްކުރަންވެއްެޖއްޔާ މީެގތެރޭގައި އެތައް ަބއިވަރު މަްއސަލަތަކެއް، އެތައް ަބއިަވުރ ކޯޓެއް ގެނެސްގެން އެގޮ

ސުވާލުތަެކއް މި އޮތީ އުފެިދފަ. ހަމައެއާއެްއކޮށް ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނު އެ އޮތީ ސިޔާީސވެފަ. ސިޔާީސ 

ވެސް އެބަ ތިއްބެިވ. އަދި އެހެންމެ އިތުރަށް ބޭފުޅުން އެތާ އެ ތިއްބެވީ. މި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން 

ނަޑއަޅަމުންދާ ނިޔާ އާއި އަދި ޮކށްފައިވާ ހުވަާޔއި ދާއިމީކުރުމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ  އޭގެތެޭރގައި މިހާރު އެ ކަ

ރުެގ ބޭ ބެހޭ ެއއްގޮަތށް ހިނގާފައިާވ ކަންކަެމއް ނޫން. މިކަމާ ސޫލުތަކުން ާޤނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާޑިމޮކްރެޓިކު އު

ނޑު ދުިށން. ބޭރުގެ އެކްސްޕާޓުން އައެކްސްޕާ ތް ގޮ ޓުްނ، ޭބރުގެ މާހިރުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތް ުޅގަ

 ގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫނުވަނީ އޭރު  ލާފައިވާ ރިޕޯޓުަތއް. ެއ ރިޕޯުޓ ބިނާކޮށްފައިދިރާސާކޮށްފައި އޭުރ ެއކުލަަވއި 

ޓަކައި.  އޭގެން ދުރަށް ގެންދިއުމަށް .ްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލުަތކުެގ މައްޗަށް ބިނާކުރީޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އޭރު ވެރިކަ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ައޑެއް ނާހާެނ އަހަރު ސު 9:އުމޫނުގެ ެވރިކަމުގެ އަހަރު، މަ 9:ާފއިތުިވ އޭރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ކީ މައުމޫނުގެ ވަތްަގނުޑ ޕްރީމް ކޯޓަނޫން. ސު ޕްރީމް ކޯޓު އޮްނނަ އެއްެޗއްސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކު. އޭރު އެ ސުއެްއވެ

އަށް ވަކި މީހަުކ ަވކި މީެހއް ަކއިރީ އަހާފައި އޭނަ  .ްނނާނީޤަްއޔޫމު ރައީްސ އޮފީހުަގއި އި. މައުމޫނު ޢަބްދުލްއޭރުގަ

. ފަހުގެ ވީ އްއެއް ފޮނުވީ. މީހަކު ބަންދުކުރީ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެ ކިހިނެއްތޯ ކޮން ޙުކުމެއްތޯ ނުވަތަ ސިޓީ

ޤައްޔޫމު. އޭނަ އިތުރު ައކީ ވެސް މައުމޫން ޢަބްދުލް . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނިޔާ އިްއވާނީ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް ެއއަްށ މަ އެންމެ މީހަކު އޭރު ވެރިކަްނކުރަމުންމުތަާކއެކު އޭރު ހުންނަވަނީ. ހައެތައް ަމގާ

 ،އިމުކޮށްކޯެޓއް ޤާ ، އެްއ ެއުކލަވާލައި ޤާނޫނުައސާސީުނކުމެ އިހުތިޖާޖުކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ އާ  ަރއްޔިތުން ،ފާޑުކިަޔއި

ނަޑއެޅިފަ. އެހެންނަމަވެްސ  ވާންޖެހޭ. ވަގުތީ ކޯޓުަތކަށް، އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެ ކޯޓަކީ ވަގުތީ ކޯަޓކަށް އެއް ކަ

ނޑު  ގެތުޤާނޫނީ ލަފާދެއްވި ފަރާ ހުވާކޮށްލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަހަރުން  5އަހަރުން  5ދުށިން. ލަފާ އަޅުގަ

އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ  ގޮތަށް ފަހު އެ ކޯޓު ދާއިމީކޮށްލާ އަހަރަށް  15ޕްރީމް ކޯޓު މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން ގޮސް ސު

ނޫނީ އެ  މުމަކުންއޮތީ މުޅި އުމުރަށް ދާއިމީވެފަ. ދެން އިތުރަކަށް ެނތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމިހާރު އެ 

 5އަހަރަކީ ބަދަލުވާ  5ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަށް ގޮތެއް ހެދޭކަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ކޮންެމ  މިހާރު އެ ކޯޓުަގއި

އަހަރެއް. މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލިސް ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

ނޑިޔާރުން ވެސް އެަކމަށް އައިއްިސއްޔާ ސުބާރުވެރި ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ އެއްކޮްށ އެންމެން ތިބީ ހުރިހާ  ޕްރީމް ކޯޓު ފަ

ޮބޑު އެްއޗެއް ނޫން. އިންޞާފަީކ  ބެންޗު ބަދަލުކުރެޭވ ހިސާބުގަ. އެހެންވީމާ، އިންޞާފަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް މާ

ެވސް އިންޞާފު ވިސްނިދާނެ. އިންޞާފަކީ އެ މީހާގެ ޙައްުޤ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ެއއްެޗއް. ވަަރށް ކުޑަކުޑަ ވިސްނުމަކުން 

އްޔިތުމީާހގެ ޙައްުޤ އެ ަރއްޔިތުންނަްށ ރަ  މީހާގެ ަޙއްޤު، މީހަކަށް ދިނުން ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ ުސވާލެއް. އެ އެ

ޔަފާރީގެ މައްސަލަަތްއ އެކިއެކި ކުިދކުދި ވިއޮތީ ކޯުޓަގއި ފުނިޖެހިފަ. ދޭދޭ،  މައްސަލަތައް ގެގެދޮރުދެވޭތޯ؟ ނުދެވޭ. 
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އަހަރު ވަންދެން.  19އެއްގެ މައްސަލަ ވެސް އޮތް  އޮތީ ފުނިޖެހިފަ. އެންމެ އަހަރެއް ދެ އަހަރެއް ނޫން. ކުޑަ ފިހާރަ

ދެ ފަރާތް ބަނގުރޫޓު ވަންދެން އޮންނަނީ ޤާޟީ އަުތަގިއ އެ މަްއސަލަ. ވަތްަގނުޑގަިއ އޮންނަނީ ެއ މައްސަލަ. ެދ 

ާސ ނަަގނަގާ ތިބެނީ. ދެ ފަރާތް ހުލިވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ފަރާތުގެ ލޯޔަރު ފައި

ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް މި ކަންތައް ވެސް އެބަ ުކރަންޖެހޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ 

ށް، ވަކި މީހަކަށް ޙުކުމްކޮށް، ަވކި މީހުންތަކެްއ މައްސަލަ އެއް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރު އޮތް ސިޔާސީ ނިޒާމު ޚަރާބުކޮ

ްށ ގެންގޮސް އެތާނގައި ހުިރ އިގެން ިޑވިޝަނަރީ ކޯޓަކަރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި ވަކި ކޯެޓއް ހަދަ

ނޑިޔާރު، ޤާޟީ ނުވަތަ އޭނަ އެ ތަނުން ނެރެފައި، އެާތގެ ޤާޟީ ނެރެ ނޑިޔާރު، ހުޅުމާޭލގައި ހުިރ ކޯޓުގެ ފަ ފަިއ ފަ

ދެން އެހެން މީހަކު އެހެން ބެންޗެއް އެހެންތާކުން ގެެނސް، މީހަކަށް ޙުކުމްކޮށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން ނުވަަތ 

ނޑިޭޑޓަށް ޙުކުމްއިްއވަން މަސައްކަްތކޮށް، މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެނގޭ މިކަން. މުޅި ދުނިޔެ އަްށ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިރޔާސީ ކެ

ހުރިހާ އެކްސްޕާޓުންާނިއ ހުރިހާ މާހިރުން ހަމަ އިއްތިފާޤުވޭ. މިއީ ވަކި މީހަކަްށ ސާބިތުވޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައި 

ޙުކުމްކުރަންެވގެން ހަދާފައިާވ ކޯޓެއް ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުުލިއންޞާފު ނިޒާމު މިހާރު 

ނޑިޔާުރންނަކީ ތިމާމެން އަ މިއްލަ އަްށ އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަމެންނަކީ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭކަމާއި ރާއްޖޭގައި އެތިބަ ކޯުޓގެ ފަ

ފަހުބަސް އިއްވާ މީހުންނޭ. ހީވަނީ މިއީ ކަލާނގެވަންތަ ކޯެޓއްހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ މުޤައްދަސްތަނެއް ނޫނޭ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيد علىالصالة والسالم  .العالوين رب هلل الحود .رحون الرحينبسن هللا ال

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ަހމަ އެހެންމެ އެ ޢިްއޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް  އަުޅގަ

މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވި ފަދައިން މި އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެހެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ނޫންކަން ވެސް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަކީ މި ޤައުމުގެ ޝަރްީޢ ކޯޓުތަކުން މިއަދު ޙުކުމްކުަރންޖެހިއްޖެކަން. މި ޤައުމުގެ ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކަކީ ވަކި ބަަޔކު 

ބިރުދެއްކީމާ އެ ަބއެްއގެ މަްއޗަށް ޙުކުމްނުކުރެވޭ ޓެރަރިަޒމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދޭ ކޯޓުތަކަށް 

ވާނެކަން. ަވކި ބަޔަުކ ތަނަކަށް ވެރިވީމާ، އެ ތަެނއް އެ ބައެްއގެ އަތުން ނުނެޭގ ފަދަ ގޮތަކަށް މަދަނީ ކޯޓާއި ވެގެންނު 

ހައި ކޯޓާ، މި ތަންތަނުން ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލަންވެއްޖެކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 

މިއަދު ދައްކަންޖެހިފައި އޮތް ވާހަކަ ެއއް. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ވެފައި މި ވަނީ  ބަހުސްކުރާއިރުަގއި މިއީ އަުޅަގނޑުމެން

އަުޑގަދަ މީހާ ނޫނީ ބިރުދައްކާ މީހާ އަށް ޙުކުމްނުކުެރޭވ ކޯޓުތަެކއް ހުރި ތަނަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ިމ 
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ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމާއެީކގައި މިއަުދ ޤައުމުަގއި ދެން އޮންނާނީ އިންޞާފަށްވުރެ ނާއިންޞާފުކަން އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކަްށ ގޮވާލަނީ ޝަރްޢީ ކޯޓުތަަކކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުައސާސީ އާއި ިއސްލާމްދީނުގެ 

ކި އަސްލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ޝަރްީޢ ޙުކުމްކުރެވޭ ތަންތަނަށް ވާންވެއްޖެ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމައެހެންމެ ވަ

މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަަކއި ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުން މަަސއްކަތްކޮްށގެްނނުވާނެކަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނިޑޔާރުންނަކީ މާތް ގަންދީ ހުވާކޮްށގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް هللا ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ފުޅުން ތިބީ ވަިކ ބައެްއގެ ައަވއިަގއި ޖެހިފަިއ ކަމަށް ވާނަމަ ނޫނީ ވަިކ ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭ

ގޮތަކަށް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް، ބްލެކްމެއިްލވެފައި ަދއްކާ ގޮތަށް ތިބި ކަމަށް ވާނަމަ ެއ ބޭފުޅުންނަކަށް ދުވަހެްއގަިއ 

އްޔިތުްނނަކަށް ޤާއިމުކޮށެއްނުެދވޭނެ. ވެސް ޢަދުލުއިންޞާފުން ޝަރީޢަތެއް ނުނިންމޭނެ. ޢަދުލުއިންޞާފެއް ދިވެހި ރަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާަހކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބިންތައް ވަކި ބަަޔުކ ވެރިެވގެން ތިބޭއިރުަގއި އެ 

 ބިންތައް ޝަރްޢީ ކޯޓުން ދިވެހި ދައުލަތުން ނަގަން ބޭނުންވީމާ، މަދަނީ ކޯޓުން އެބަ ހުއްޓުވާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މަދަނީ ކޯޓު މިއަދު ެވގެން މި އުޅެނީ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ޖެހިފައި އޮތް މުސީބާތަކަށް. ހަމަެއހެންމެ، ހައި ކޯޓުެވގެން ިމ 

ވަނީ ދަށު ކޯޓުން ނިންމާ ހުރިހާ ނިންމުމެއް، ވަކިބަަޔާކ ދެކޮޅަށް ނިންމާ ހުރިހާ ނިންމުމެއް ހުއްޓުވައި، އެ 

ޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނިންމުންތައް މަތިޖަހާ ތަނަކަށް. ޢިއް

ނިޑޔާރުންެގ މައްޗަްށ  ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ މިއަށްވުރެ ޮބޑު ަބދަލެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތުކގެ ފަ

ނޑިޔާރަކު ވަިކކުރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެ ނޑިޔާރުްނެގ ޤާނޫނަށް ލެވެން އެބަ ޖެހޭ. ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްެޖއްޔާ އެ ފަ އް މި ފަ

އެއީ ކޮންމެ ކޯޓެްއަގއި ހުރި ނަމަވެސް ެއކަން ކުެރވެން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް މި 

ޖެހޭ.  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެސް ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރު އޮންނަ ޮގތަށް ޖުޑިޝަލް ކައުންސިލް އެކުަލވައިެލވެން އެބަ

ޖުޑިޝަލް ކައުންސިލެއް ނެިތ މިއަދު މުޅި ނިޒާމު ހުއްޓިފައި އޮތީ. ޝަރްޢީ ކޯޓުަތކުން ޤާނޫނު ހެދުމާ، މި 

ކަންތައްތަކަށް ޖުޑިޝަލް ކަުއންސިލް، ނޫނީ ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮތް ުޖިޑޝަލް ކައުންސިލް ުއވާލުމުެގ 

. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން މިއަދު މުޅި ނިޒާމު އޮތީ ހުއްޓިފަ

ރައީސް، ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސަކަށް އިންނަަވއި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ަބދަލުވީމާ ދެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެއް  ޗެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ބަދަލުވެގެންދާނެ ގޮތް މިއީ އަޅުގަ

ރައީސް. އެހެންކަާމއެީކގައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ 

 ކޮމިޝަނުން ބަދަލުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މު ރަޝީދު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދައްކާ  މުއްޠަލިބު އެ ދެއްކޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުެއއް ނު ގޮތަށް ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

މިހާރު  ،ކޯޓުތަުކގައި  .އޭނަ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ފޮނުވަނީ ،ޖާޖީންޙައް .އޭނަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ިއަގއިވާހަކަ

 ކޯޓަކަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯުރވޭނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އް ނޫން. އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަ

އަކީ  މައްސަލަ ެއއް ނުދަްއކަން. އެހެްނނަމަވެސްޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މި ބިލުން ބޭރަކުން ވާހަކަ

މީހުންނަކީ މި ޤައުުމގަިއ ކުށްކުރަްނ  ެއއްޮގތަށް ވާހަކަދެްއކީމަ. އެ ށް ހަޖަމެއްނުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މީހުންނަކަ

މީހުންގެ މަްއޗަށް ދައުލަތުެގ ކޯެޓއްަގިއ  ަޤއުމުަގއި ުކށް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ ބައެއް. އެ މި ،އާދަކޮށް

ދެކޮޅަްށ ދައުލަތް ދަޢުވާކޮށްިފއްޔާ ެއ ކޯޓެއް ގޯްސވީ. އެ ކޯުޓގެ  މީހުންނާ ޙުކުމްކޮށްފިއްޔާ އެ ކޯޓެއް ޯގސްވީ. އެ

ނޑިޔާރުން ޯގސްވީ. ޢަްއޔަްނކުރެވުނު ގޮތް ގޯްސވީ. އެ ވެްސ  ދެކޮޅަށް ކިރިޔާ މީހުންނަށް، އެ މީހުންނާ ހެްނވީމާ، އެފަ

ޤާނޫނެްއ ، ވަނީ. ެއއީ ޝަރްޢީ ކޯޓެއް ވިޔަސް  ކުރާ މީހަކީ އެއީ ހުިރހާ ގޮތަކުން ެވސް ޯގސްމީހަކަށް މި ކަމެއް

ެއވަުރެގ  އެއްކޮޅަށް ކޮށްފިއްޔާ މީހުންނާ ޕްރީމް ކޯެޓއް ވިޔަސް އަދި އެހެން ކޯޓެއް ވިޔަސް އެވިޔަްސ، އެއީ ސު

ޅު ބަެއއް ނެްތ. ެއއްކޮޅަްށ ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ރަނގަ  މީހުންނާ ޝަރްޢީ ކޯޓެއް ނޯންނާނެ. އެ

 މިއީ ަޙޤީޤަތް. އަޅުަގނޑުމެން މި ދާ ބައެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.މިއީ މި ޤަުއމު ފަސާދަކުރަމުންއެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ޤާނޫނުން  އްޒަތްތެރި ނޫން މި ވާހަކަދައްކަނީ. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް. ޢި ބޭރަކުންނެއްވާހަކަ ދައްކާީތ، އަުޅގަ

ެއކީަގއި މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެން އަންނައިރުގައި އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ މިއަށްވުރެ ވަރުގަަދ ރައީސް. އެހެންކަމާ

ނޑިާޔރު ވަކި އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަން އެބަ ނުކޮށް އޮެވގެން ެއ ލަ ރަޖިސްޓްރީގޮތަކަށް މައްސަ ޖެހޭ. ހައި ކޯޓުގެ ފަ

ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބިރުދައްކައިގެން ެއ މައްސަލަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދިޔައިމަ، މިއަދު ޖުޑިޝަލް ސަ

ގެ ރަީއސް ެމއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުކަ ގޮތުަގއި އެ ގެ ނެތް. މިއަދު ބެލޭ މައްސަލަ އެއް  މައްސަލަ ބެލޭނޭ ގޮތެއް

ރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ބޮޑު ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ދެން މި ިޑޝަލް ސަޕީ އަށް ދިޔައިމާ ޖުއެމް.ޑީ.



30 

 

ދެޮކޅަްށ ހުށަހެޅޭ އެްއވެސް ަމއްަސލަ އެްއ ބެލޭނެ ެއއްެވސް ނިޒާމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  ޤައުމަށް އެމް.ޑީ.ީޕއާ

ޤައުމު ނގަޅަށް ރައްިޔތުންގެ އަުޑއަހަން. ޖެހޭ ވަރަށް ރަ ޕްރީމް ކޯޓުން އެބައްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަުދ ސުޢި

ޕްރީމް ޖެހޭ. ސު ޕްރީމް ކޯޓު ޒިްނމާވާން އެބަސުގޮތުން  ޖުޑިޝަރީ ބަލުވަމުންދާ  ،ދާުލވަމުންބަދަ ،ދާ ބަދަލުވެގެން މި

ނިޑޔާރުން މިހާރު ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ެއބަ ނިންމަވާ. ހަމައެހެންމެ  ޖެހޭ  ޕްރީމް ކޯޓު އެބަސުކޯޓު ފަ

 ކުރުން...ޤާއިމުއިންޞާުފ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ދަށު ކޯޓަްށ ވިޔަްސ އަދި ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ށް ިވޔަސް، ޕްީރމް ކޯޓަށް ިވޔަސް އަދި ހަިއ ކޯޓަސު ަރއީސް.ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑިާޔރުންނަށް ވެސް ފެނިގެންދާނެ  ވިޔަސް އެ ވެްސ  . މި ހަފްތާގައިރައްޔިތުން ތިބީ ކިހިނެއްކަންހުރިހާ ފަ

 ...އާއި ފުވައްމުލަކުން ލާނަން ައއްޑޫސާފުޮކށް ދައްކައި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ތިބި ގޮތް ވަރަށް ރީތިކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންދަވާ. ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް އެއް ޫނން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 މް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފަރެސްމާ

ނޑުމެން އެ ކެމެރާ ްއގެ ކުރިމަތީގަިއ ރީތި ލެންސެއް ލަްއވަިއގެްނ ވީިޑއޯ ދަްއކަިއގެން ބޮުޑުކރިޔަކަސް އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިއީ ބިރުގަންނަންޖެހޭ ކަ ނޑުމެން ހާހެއްނުވާނެ. އަޅުގަ މެއް ނޫން. އަޅުގަ

 ދާ މީހުންގެ ނިސްބަތާ އެއްޗެހި.ކޯެޗއްކަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ތިއްބެވިބުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާ

އަރުވަން ބަލާއިރު ބިލު ހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު. ފަހުބަސް ބުނުގެ ފުރުޞަތުނިމުނީ. ދެން އޮތީ ފަ ފުރުޞަތުއަރުަވއި
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ނޑު ގަސްތުނެވަަޑިއގެން ވަގުުތ މާލަމަކު  ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި ކުރަީނ ތް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމާލަން. މި މައްސަލަ ނިމުނީމާ މިއަދުގެ ޯވޓަށް އެހުމުގެ ަވގުުތގައި މި މިހާހިސާބުން މި

އިތުުރ ަގއި. 9::1ދަށުން  ގެ:1. އެ ޮއންނާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ

ނޑު މިހާހިސާ ނޑާލަނީ. މަސައްކަތެްއ އެޖެންާޑގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ ދެްނ ބުން މި ޖަލްސާ މި މެދުކަ

ނޑުމެން ދެން އަ ރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ!ޖަހާއި 1އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ފަށާނީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު  ޅުގަ

 ގަިއ. 5::1ޖަހާއިރަކު ނޫން،  1 .ެއއީ އެޖެންާޑގައި މަަސއްކަެތއް ނެތުމުން ަގއި،5::1ޖަލްސާ ފަށާނީ 

 

 ]އަށް  5:::1އިްނ  19::1ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ނޑުމެން މިއަދުގެ މަސައް   .11މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ސާބުން ފަށާއިރު އަޅުަގނޑުހި ކަތް މި`. އަުޅގަ

 ގެ ދަށުން މަސަްއކަތެއް ނެތް. ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމު ކޮމިޓީތަކުން

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން :1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޓަކައި  ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަ. ވޯ:1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާޢއްމު އަރިހުން ައޅުަގނޑު އެދެން.ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަމީން

ނޑު ފުރުޞަތު ކޮނދެވަަޑިއގެން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު އިށީ އަރުވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހުރިހާ ށްލެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ   ކުޅުދުއްފުށީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިީށނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ::/919:ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިޢއްޒަތްތެިރ  އުމުގެ ބިލުގެނަވަނަ އިޞްލާޙު 1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް

 ދެްއވުމަށް. ތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 65 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 :: ވޯޓު ދެްއވީ:

 1:      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 91     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށީ. :6. ޖުމްލަ ::. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު :6ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު 

 ::/919:ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވެއްޖެ. މިގޮތަށްއިގަތުމަށް ފާސްގެނަުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަވަނަ އިޞްލާޙު 1ަތކުގެ ޤާޫނނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓު

އަށް ފޮނިވިއްޖެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ ކޮމިޓީ ކާއްތަަކންތަ ތަުކގެމުއައްސަސާ ން މި ބިލު މިނިވަންގުިޅގެ ފާސްވުމާ

 މި ނިމުނީ.  :1ން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިންމަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އިދުގަ ގަވާ 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް :1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް.  ތައް.. އިތުުރ އެހެން މަސައްކަތް:1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 ންމުން ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ަގއ9:99ިވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  :91:އެޕްރީލް  9: ،އެްއ އޮންނާނީ ލީހުގެ ޖަލްސާދެން، މަޖި
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 


