
ބިޭއނާްސފު

ީވީޓީވ އަށް ގެއްލުނިްދން  ީމހަުނށް ހުކުމްކުރުމުން ޖީުޑަޝލް 

ަސރިވްސ ކިަމަޝންގެ މެމަްބރު އިަދ ޖުމްހީޫރ ޕީާޓގެ އަޯނރު 
ެ އެމިްޑީޕ އިާއމެދު އަމާޒުކީުރ ދޮގު ިއލްޒާމަްތކެއްކަން ބޭޒާރުވެއްޖ

ވިެރޔަކު  ިއނިްތޚާބުނުކުރެވޭ 

ހުޅުއްވެވުމާ  މިަޖިލްސ  ރައިްޔތުންގެ 

 19 މަހުގެ   މާޗް  ިމިދޔަ  ދެކޮޅަށް 

ކިުރ  އެމީްޑީޕން  ދުވަހު  ވަނަ 

މުޒާހަރާތެރެ އަށް ބަޔަކު ވަދެ ިހނިްގ 

ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގިައ ވީަނ ީވީޓީވ އަށް 

ިމ  ގާއުކިައ ގެއްލުންތަކެއީްދފައެވެ.  

މައަްސލިައގިައ ދައުލަތުން ދައުވާކިުރ 

ދުވަހަށް  އަހަރު  ހަތް  ީމހުން  އަށް 

ކޯޓުން  ކިްރިމނަލް  ލުމަށް  ޖަލަށް 

ހުކުމްކިުރިއރު،  ހަފްތާގިައ  ވޭތިުވ 

އެމީްޑީޕ އަށް އޭރު އަމާޒުކޮށްފިައވީަނ 

ފަޅާ  ކަމަށް  ތަކެއް  ިއލްޒާމް  ދޮގު 

ކުރެވުނު  ހުކުމް  އަރިައިފއެވެ. 

ޕީާޓގެ  ޖުމްހީޫރ  ގިުޅފިައވީަނ  ީމހުން 

ގިާސމް  މަހުޖަނު  އޯނަރު  ވްެސ 

އިަދ އެޕީާޓ އިާއ ކަމަށާ،  ިއބްރިާހމާ 

އިަމއްލަ  ިހންގަވިައ  ިމކަންތައްގަނޑު 

އެމީްޑީޕ  ގެއްލުންދެއްވިައގެންވްެސ  މުދަލަށް 

އަމާޒުކުރައްވާހާ  ިއލްޒާމްތައް  ދޮގު  އަށް 

ގޮތްކުޑަކޮށްލައިްފކަން  ގިާސމް  އޮނަރަބްލް 

ވާހަކަދެކެވޭން  ވީަނ  ފާހަގަވާކަމުގިައ 

ނުފޫޒު  މައްޗަށް  ގީާޒންގެ  ފަށާފައެވެ. 

ކިަމަޝނުގެ  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް  އޮންނަ 

ކަންކަން  ިމޒާތުގެ  ހުންނަވިައ  މެމްބަރަކަށް 

ކިުރހޯއްދަވަން  ިސޔީާސ  ިހންގަވިައގެން 

ވަރަށްވްެސ  އީެއ  މަަސއްކަތްކުރައްވާކަން 

ިސޔީާސ  އިަދ  ހިަޑމުޑުދާރު  ިވޔާނުދާ 

ދިާއރާތަކާމެދު  އޮންނަންޖެހޭ  ވާދަވިެރކަން 

ކަންކަންކަމުގިައ  ވާ  ހާމަ  މައުލޫމާތުނެތްވަރު 

އަނެއްކާވްެސ ފާހަގަވެގެނިްދޔީައއެވެ.       

މެމްބަރު  ކިަމަޝންގެ  ަސރިވްސ  ޖީުޑަޝލް 

އިަދ ޖުމްހީޫރ ޕީާޓގެ އޯނަރު މަހުޖަނު ގިާސމްގެ 

މައަްސލިައގިައ  ިދން  ގެއްލުން  އަށް  ީވީޓީވ 

ރ.  ީމހުންނީަކ  އަށް  ދައުވާކިުރ  ދައުލަތުން 

މަޑުއްވީަރ ފިެހއިަލ ިއްސމިާއލް ހައްމާދިާއ ރ. 

ހީަމދިާއ  އަހުމަދު  މަނިްޒލް  ހީަމީދ  އިަލފީުށ 

ހަމަ އެގޭ ހަުސިއން ހީަމދިާއ ހ. ލަދުމާގެއާގޭ 

ނޫރުޒޭރު  މ.  ިއތުރުން  ނީައމުގެ  އަހުމަދު 

ފިެރދޫ  އއ.  ޖީަމލިާއ  ިޝފާއު  ހަުސިއން 

އާޒާދުގޭ އިާނމް ހަަސނިާއ ގ. ހާލަމް އަހުމަދު 

 7471 ނަމްބަރު   ދަފްތަރު  އިަދ  މީުހން 

މުހައްމަދު ހީަމދެވެ..

އެ މައަްސލިައގެ ހުކުމް ިއއްވުމަށްޓަކިައ 

ކިްރިމނަލް ކޯޓުގިައ ިމިދޔަ ބުދަދުވަހު 

ބޭއްވުނު ަޝީރއަތުގެމިަޖީލހުގިައ ހުކުމް 

ބެއްލިެވ  މައަްސލަ  އެ  ިއއްވަވަމުން 

ގީާޒ ިވދާޅީުވ ދައުވިާލބޭ އަށް ީމހުން 

ިއމާރާތަށިާއ  ީވީޓީވގެ  ވްެސ އެދުވަހު 

ބަލަހައްޓަން  ެސިކއިުރީޓ  އެތަނުގިައ 

ގާ  ިދމާލަށް  ިސފިައންނިާއ  ިތިބ 

އިުކކަން ހިެކންގެ ބަހުން ަޝީރއަތަށް 

އެތަނުގެ  އިަދ  ކަމަށެވެ.  ާސިބތުވާ 

ިލިބފިައހިުރކަން  ގެއްލުން  ިއމާރާތަށް 

ހިުރ  ފެންނަން  އިާއ ީވިޑއިޯއން  ފޮޓޯ 

ކަމަށްވްެސ ގީާޒ ިވދާޅިުވ އެވެ.

ިބރުދެއްކުމިާއ  އެހެންކަމުން، 

ނުރައްކާތިެރ ތޫނު ހިަތޔާރު ގެންގުޅުން 

ވަނަ  ދެ  ގާނޫނުގެ  މަނާކުރުމުގެ 

މާއްދާގެ ނ. އިާއ ހަވާލީާދ އެ މާއްދާގެ ބ. ގެ 

ދަށުން ދައުވާ ިލބޭ އަށް ީމހުން ހަތް އަހަރު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރާ 

ކަމަށް ގީާޒ ވީަނ ިނޔާ ިއއްވަވާފައެވެ..

މުދަލަށް  ީމހެއްގެ  ވާގޮތުގިައ  ގާނޫނުގިައ  އެ 

ބެލުމުގެ  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ގެދޮރަށް  ނުވަތަ 

އެއްޗަކަށް  ނުވަތަ  ތަނަކަށް  ދަށުގިައވާ 

ގެއްލުމެއް ީދފާނެކަމުގެ ިއންޒާރު ިދނުމަށްފަހު 

ނުވަތަ ިއންޒާރު ިދނުމިާއ ނުލިައ އެފަދަ ކަމެއް 

ކުރުމިާއ، ކުރަން އުޅުމީަކ ވްެސ ކުށްކުށެވެ. 

ގާނީޫނ އަދަބީަކ ިތން       އެކަންކަމުގެ 

އަހަރިާއ ހަތް އަހަރިާއ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 

ޖަލަށްލުން ކަމަށްވްެސ އެ ގާނޫނުގިައ ވެއެވެ 

)މައުލޫމާތު، ިއންޓަރނެޓް ންޫސ ތައް(

26 އޮކްޓޯބަރ 2012

ޚަބަރު ިސީޓ

ދައުލަތުގެ ފިައާސއަށް ިޚޔާނާތްތިެރވެފިައވާ މައަްސލައެއް 

ބޯޑަށް  ކޮރަޕަްޝން  އެނިްޓ  އަހަރު  1998ވަނަ 

މެމްބަރުން  ނަމަވްެސ،  އޮތް  ކަމަށް  ާސިބތުވެފިައވާ 

ިއންކާރު  އެކަމަށް  ފާހަގަކުރެއްވުމުންވްެސ  ިމމައަްސލަ 

ކުރައްވިައ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ިރޔަާސތުގިައ  ޖަލާްސގެ  ިޚލާފަށް  އިާއ  22)ނ( 

ކިުރއަށް  މްަޝވަރާވްެސ  ދުވަހުގެ  ދެ  ިއންނަވިައގެން 

ގެންދިެވކަން.

3. ވޯޓު ނެންގީެވ އެންމެ ނުކުތާއަކަށްކަމިާއ ާސފުކޮށް 

ކަންތައް  ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ  ިމންގަނޑު  އެނގޭގޮތަށް 

ނުގެންދިެވކަން؛

4. މެމްބަރުން ހުށަހިެޅ ިއްޞލާޙުތައް ބަލިައގަތުމެއްނިެތ، 

ކިޮމަޝނުގިައ މްަޝވަރާކުރުމަށް ފުރަުޞތު ނުދެއްވިައ، 

ވޯޓަކަށް އެހުމަށްވްެސ ިއންކާރު ކުރައްވިައ؛ ކިޮމަޝނުގެ 

އިަދ  ރީައްސ  ކިޮމަޝނުގެ  ިއންނިެވ  ިރޔަާސތުގިައ 

ުސޕީްރމްކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒް ފަހީުމގެ 

ރެކޯޑް ިއްސިތްސނާވާނޭ ިމންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރެއިްވކަން.

ކިޮމަޝނުން  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް   .5

ކަނޑައަޅާފިައވާ ިމންގަނޑުގެ ަސބަބުން ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

2008އަށް  ޤާނޫނުއާަސީސ  ފަނިޑޔާރުންގެތެރޭގިައ 

ދްުސތީޫރ  އޮތް  އޭރުގިައ  ކީުރން،  އަމަލުކުރާންފެށުމުގެ 

ކަންކަންބަލިައ  ިނޒާމުގެތެރޭ  ވިެރކަމުގެ  ިނޒާމިާއ 

ިއދާރާތަކުން  ތަފާތު  ހަމަޖިެހފިައވާ  ިފޔަވަޅުއެޅުމަށް 

)ިމާސލަކަށް ިމިންސޓީްރ އޮފް ޖްަސިޓްސ އިާއ އެނިްޓ 

ކޮރަޕަްޝން ބޯޑު( މައަްސލަ ބަލިައ ާސިބތުވުމަށްފަހުވްެސ 

ގާތްގަނޑަކަށް  ބިައިތއްބަވާފިައވާ  ފަނިޑޔާރުކަމުގިައ 

20 ފަނިޑޔާރަކު، ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުމެއްނިެތ އަލުން 

ފަނިޑޔާރުކަމަށް އައްޔަނުކުރިެވގެން ދާނޭކަން. އިަދ ީމގެ 

ިއތުރުން 50އަށް ވުރެ ިގނަ ފަނިޑޔާރުންގެ މައަްސލަ 

ފަނިޑޔާރުކަމަށް  އަލުން  ނުބަލިައ  ވަރަކަށް  އެއްވްެސ 

އައްޔަނުކުރެވޭނޭކަން؛

ދަށުދަރަޖިައގެ  އަޚްލީާޤގޮތުން  ފަނިޑޔާރުންގެތެރޭ   .6

ީމހަކު  ާސިބތުވެފިައވާ  މައްޗަށް  އީެމހެއްގެ  ކުށްތައް 

ފަނިޑޔާރުގެއަށް  މިުޅ  ަސބަބުން  އޭގެ  ހުރެއްޖެނަމަ 

ރައިްޔތުންގެ  އިަދ  ކުރުން،  އަަސރު  ނޭދެވޭ  އެކަމުގެ 

ޢަދުލިްއނާްސފަށް  ފަނިޑޔާރުގެއިާއ  ިއތުބާރު 

ނޭދެވޭ  މްަސލަހަތަށް  ޤައުމުގެ  މުޖުތަމަޢިާއ  ނެތުމުން 

އާަސރުކުރާނޭކަން؛

7. ފަނިޑޔާރުގޭގިައ އަޚްލީާޤ މައަްސލަތައް ހިުރ ީމހުން 

ހަރުލުމުން ކޮރަޕަްޝނަށް މަގުފިަހވާނޭކަން؛

މަގު  ޓެރިަރޒަމަށް  މަގުފިަހވުމީަކ  ކޮރަޕަްޝނަށް   .8

ފިަހވާނޭ ކަމެއްކަން.

މަަސއްކަތް  މާއްދާގެ  285ވަނަ  ކިޮމަޝންގިައ 

ް ިހނގިައިދޔަ ގޮތ

ިއނިްތޤީާލ  ކިޮމަޝނުގެ  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް   .9

މަރުހަލާގިައ ޤާނޫނުއާަސީސ 285ގެ ދަށުން ފަނިޑޔާރުން 

ިމންގަނޑެއްގެ  ބަލާނޭ  އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކިައ  އަލުން 

އައްޔަނުކުރުމާބެހޭ  އަލުން  “ފަނިޑޔާރުން  ޑްރާފްޓެއް، 

ތައްޔާރުކުރައްވާފައެވެ.  ވީަނ  ނަމުގިައ  ގެ  ޤަވިާޢދު” 

ހަލިުވ  މަަސއްކަތް  ިމ  އުފެދުމުން  ކިޮމަޝން  ދިާއީމ 

ކުރުމަށެވެ.

ކިޮމަޝން  ދިާއީމ  2009ގިައ  ޖެނުއީަރ   26  .10

އުފެދުމަށްފަހު، 26 އޯގްަސޓް 2009ގިައ ކިޮމަޝނުގެ 

ފަނިޑޔާރުންގެ   3 ިތއްބިެވ  ގޮތުގިައ  މެމްބަރުންގެ 

އެކުލަވާލިައގެން  ިމންގަނޑެއް  ކިޮމީޓއަކުން 

)އިަދ  ހަވާލުކުރެއިްވއެވެ.  ކިޮމަޝނުން  ގެނައުމަށް 

މަަސއްކަތުގިައ  ިމ  ފަނިޑޔާރުންނާއެކު   3 އެ 

ކޮށް،  ވޮލަނިްޓއަރ  އަޅުގަޑު  އީެހވުމަށް  ބިައވިެރވެ 

މްަޝވަރާކުރަންއޮތް ޑްރާފްޓަށް ިއްޞލާހުވްެސ ިލޔުމުން 

ހުށަހީެޅމެވެ.(

 3 އުފެއްދިެވ  2009ގިައ  އޯގްަސޓް   26  .11

ފަނިޑޔާރުންގެ ކިޮމީޓގެ މަަސއްކަތް 6 )ހައެއް( މްަސ 

 6 ނުދެއެވެ.  ކިުރއަކަށް  ފިާއތިުވިއރުވްެސ  ދުވްަސ 

އެ  ބައްދަލުވުމެވެ.  އެއް  ބޭއްވީެވ  ދުވްަސތެރޭ  މްަސ 

ބައްދަލުވުމުގިައ ުސޕީްރމްކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް 

މުޖުތާޒް ފަހީުމ ބިައވިެރވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. )ިމ 

ހަވާލުކުރާ  މާއްދިާއން  285ވަނަ  މްަސދުވަހުގެތެރޭ   6

މްަސޢިޫލއްޔަތުއަދާކުރުމަށް ިމންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމާއެކު 

 200 ގާތްގަނޑަކަށް  ޖެހޭ  ބަލާން  ިމންގަނޑުން  އެ 

ކުރުމަށް  އަވްަސ  ިމކަން  ިތބުމުން  ފަނިޑޔާރަކު 

މުޖުތާޒް  އަލްފިާޟލް  ފަނިޑޔާރު  ުސޕީްރމްކޯޓުގެ 

ވާހަކަދެއިްކިއރު  މީަތން  ފަހަރެއްގެ  އެތައް  ފަހީުމއާ 

ިވދާޅުވަމުން ގެނިްދޔީައ ިމީއ ނުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އަޅުގަޑަށް  ޑްރާފްޓްގިައ  ފުރަތަމަ  ޤާނޫނުއާަސީސގެ 

އޭރު  ިލޔެފިައވާނަމަވްެސ،  ިވްސނޭގޮތަށް  މާއްދާ  ިމ 

ފަނިޑޔާރުންގެ ވަފްދެއް ރައިްޔތުންގެ ޚާއަްޞމިަޖީލހުގެ 

ޤާނޫނުއާަސީސގެ  ކުރައްވިައ  ނެގިޯސއޭޓް  މެމްބަރުންނާ 

ިމކަމެއް  ިލޔެފިައވާގޮތުން  ިމހާރު  މާއްދާ  285ވަނަ 

ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ިވދާޅިުވއެވެ. އިަދ ޤާނޫނުއާަސީސގެ 

149)ރ(ގިައ ބުނާ “ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންނާބެހޭ 

ކުރަންދެން  ފްާސ  މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ  ޤާނޫނެއް” 

ިވދާޅުވަމުން  ނުކުރެވޭނޭކަމަށްވްެސ  ިމކަމެއް 

ނޭަސހަތް  ނޫޅުމަށް  ިމކަމާ  އިަދ  ގެންދިެވއެވެ. 

 2 ފަށާތާ  އަމަލުކުރާން  ދެއިްވއެވެ. ޤާނޫނުއާަސީސއަށް 

މްަސޢިޫލއްޔަތެއް  އޮތް  އަދާކުރާން  ދުވްަސތެރޭ  އަހަރު 

ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުން ކުރާންއޮތްކަމަކިާއ އަޅިައ ނުކޮށް 

ނޫންކަމަށިާއ،  ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް  އަޅުގަޑަށް  ިތބުމީަކ 

ގޮތެއް  އެކަމުގިައ  އޮތްނަމަވްެސ  ުސވާލެއް  ިމފަދަ 

ިނންމާންވީާނ ކިޮމަޝނުން ކަމުން ކިޮމަޝނުގިައ ިމކަން 

އެދީުނމެވެ.  އަޅުގަޑު  ދެއްކުމަށް  ވާހަކަ  އެޖެންޑާކޮށް 

އެހެންނަމަވްެސ، އެކަމެއް އެގޮތަކަށް ނުކުރެއިްވއެވެ.(

12. ިމހެންގްޮސ، 21 ޖެނުއީަރ 2010ގިައ ހިައކޯޓުގެ 

 5 ހިައކޯޓުގެ  ޤަރާރަކުން  ގިުޅގެން  ފަނިޑޔާރަކު   3

ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް  ތެރިެއން  ފަނިޑޔާރުންގެ 

ކިޮމަޝނަށް ިއނިްތޚާބު ކުރައްވާފިައވާ ހިައކޯޓުގެ ިއްސ 

ކިޮމަޝނުގެ  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް  އިަދ  ފަނިޑޔާރު، 

ރީައްސ، އަލްއްުސތާޛު ޢަބްދުލްޣީަނ މުޙައްމަދު ޖިުޑަޝލް 

ގިުޅގެން  ކުރެއްވުމާ  ވިަކ  ކިޮމަޝނުން  ަސރިވްސ 

ހުންނިެވ  މަޤާމުގިައ  ނިައބުރީައްސކަމުގެ  ކިޮމަޝނުގެ 

ުސޕީްރމްކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމ 

ހަވާލުވެވަޑިައގެން  ވަގީުތގޮތުން  ިރޔަާސތާ  ކިޮމަޝނުގެ 

މުޙައްމަދު  ޢަބްދުލްޣީަނ  ފަނިޑޔާރުން  ހިައކޯޓުގެ 

ވިަކކުރެއްވުމަށްފަހު ިއނިްތޚާބު ކުރެއްވިެވ އަލްއްުސތާޛު 

ޢަބްދުهللا ވަޑިައގަތުމާއެކު، އަނެއްކާ  މުޙައްމަދު  އާދަމް 

އައްޔަނު  އަލުން  ފަނިޑޔާރުން  ފެށުމަކުން،  އައު 

ިސިވލް  ކުރުމަށް  އަވްަސ  މަަސއްކަތް  ކުރުމުގެ 

މުޙައްމަދު  ޑރ.  ރީައްސ  ކިޮމަޝނުގެ  ަސރިވްސ 

މައަްސލަ  ިމ  ހުށަހެޅުއިްވއެވެ.  މައަްސލައެއް  ލީަތފު 

ފެބްރުއީަރ   21 މްަޝވަރާކުރެވީުނ  ކުރިެވ  އެޖެންޑާ 

2010ގައެވެ.

ިއންނިެވ  ިރޔަާސތުގިައ  ކިޮމަޝނުގެ  އެދުވަހު   .13

އަލްފިާޟލް  ފަނިޑޔާރު  ުސޕީްރމްކޯޓުގެ  ނިައބުރީައްސ 

މުޙައްމަދު  ޑރ.  ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް  ފަހީުމ  މުޖުތާޒު 

ިތއްބިެވ  މެމްބަރުންގޮތުގިައ  ކިޮމަޝނުގެ  އިާއ  ލީަތފު 

ުސޕީްރމްކޯޓުގެ  ބޭރުން  އިަދ  ފަނިޑޔާރުންނިާއ،   2

ހުށަހެޅުއިްވ  ފަހީުމ  މުޖުތާޒު  އަލްފިާޟލް  ފަނިޑޔާރު 

އުފައްދަވިައ،  ކިޮމީޓއެއް  ފަނިޑޔާރަކާއެކު   2

ކިޮމަޝނުގިައ މްަޝވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކިައ 

ިމންގަނޑެއްގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކިޮމީޓ އިާއ 

އަޅުގަނޑު  ޖަލާްސގިައ  އެދުވަހުގެ  ހަވާލުކުރެއިްވއެވެ. 

އެދުމުން  ބިައވިެރވާން  މަަސއްކަތުގިައ  އެކިޮމީޓގެ 

ފަނިޑޔާރު  ކަނޑައަޅުއްވާފިައވާ  ދަށުކޯޓުތަކުން 

އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللاީދީދ އެކަމަށް ތީާޢދު ކުރެއިްވއެވެ. 

އެކިޮމީޓގިައ  އަޅުގަޑު  މެމްބަރުންވްެސ  އެހެން  އިަދ 

ިހމެނުމަންބޭނުންވާނަމަ އެގޮތް ރަގަޅުކަމުގިައ ިވދާޅިުވއެވެ. 

ިމކަމާއަޅުއްވިައނުލައްވާ  ިރޔަާސތުން  އެހެންނަމަވްެސ، 

ކިޮމީޓ ިއޢުލާންކުރައްވިައ ިނންމާލެއީްވއެވެ. އިެހާސބުން، 

އެ  ނަމަވްެސ  ނިުހމެނުއިްވ  ކިޮމީޓގިައ  އަޅުގަޑު 

ބޭނުންވާކަމަށް  ބިައވިެރވާން  މަަސއްކަތުގިައ  ކިޮމީޓގެ 

ގިަޑތައް  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކިޮމީޓގެ  ދަންނަވިައ، 

ެސކްރެޓީްރޖެނެރަލްއަށް  އަންގަވިައދެއްވުމަށް  އަޅުގަޑަށް 

ދެންނީެވމެވެ.

މުޤައިްރރުކަމުގިައ  ލީަތފުގެ  މުޙައްމަދު  ޑރ.   .14

ކިޮމީޓގެ  މަަސއްކަތްކުރެއިްވ  ފަނިޑޔާރުން   4

މެމްބަރުންނަށް  ކިޮމީޓގެ  ގިަޑ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ެސކްރެޓީަރޖެނެރަލް އްެސ.އެމް.އްެސ ކުރެއްވުމުން، އޭރު 

ފަނިޑޔާރު  ުސޕީްރމްކޯޓުގެ  ނިައބުރީައްސ  ކިޮމަޝނުގެ 

ޖެނެރަލް  ެސކްރެޓީަރ  ފަހީުމ  މުޖުތާޒު  އަލްފިާޟލް 

ިހމިެނވަޑިައގަންނަވާ  ކިޮމީޓގިައ  ގުޅުއްވިައ  ފޯނުން  އާ 

އްެސ.އެމް.އްެސ  ގިަޑތައް  ކިޮމިޓ  ބޭފުޅުންނަށްއެކިަނ 

ކުރެއްވުމަށް ިވދާޅިުވކަންވްެސ ފާހަގަކުރަމެވެ.

 4 މުޤައިްރރުކަމުގިައ  ލީަތފުގެ  މުޙައްމަދު  15. ޑރ. 

މަަސއްކަތް  ކިޮމީޓގެ  މަަސއްކަތްކުރެއިްވ  ފަނިޑޔާރުން 

ބައްދަލުވުންތަކުގިައ  އެކިޮމީޓގެ  އަޅުގަޑު  ިހނިގިއރު 

ފަނިޑޔާރުންގެ  އެހެންނަމަވްެސ،  ބިައވިެރީވމެވެ. 

މްަސޢިޫލއްޔަތިާއ  ޤައީުމ  ކިުރއަށް  މްަސލަހަތުގެ 

ނިެރގެން،  މަންފާ  ލާބައިާއ  ރައިްޔތުނއްގެ 

ިފކުރުގިައ  ރޫހާ  ިޑމޮކްރީަސގެ  ޤާނޫނުއާަސީސގިައވާ 

285ވަނަ މާއްދާ ނެންގެވުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ިވދާޅީުވ 

ޖަލާްސގިައ  ކިޮމަޝނުގެ  ިޚޔާލު  ކިޮމަޝންމެމްބަރުގެ 

ފާޅުކުރައްވާ މްަޝވަރާ ކުރެއްވޭނޭ ކަމަށެވެ.

 4 މުޤައިްރރުކަމުގިައ  ލީަތފުގެ  މުޙައްމަދު  16. ޑރ. 

 24 ިރޕޯޓް  މަަސއްކަތްކުރެއިްވ ކިޮމީޓގެ  ފަނިޑޔާރުން 

ހުށަހެޅުއިްވއެވެ.  ކިޮމަޝނަށް  2010ގިައ  ފެބްރުއީަރ 

ތަފާތު  ބައެއް  ިމންގަނޑަށް  ިރޕޯޓްގިައވާ  އެއާއެކު، އެ 

ކުރައްވާފިައވީަނ  މަަސއްކަތް  އެ  ިޚޔާލުހިުރކަމަށިާއ، 

17ވަނަ  ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ޤަވިާޢދުގެ 

)2008(އަށް  ޤާނޫނުއާަސީސ  ިޚލާފަށް  އިާއ  މާއްދާ 

އަމަލުކުރާން ފިެށިއރު ފަނިޑޔާރުކަމުގިައިތިބ ފަރްދުންގެ 

މްަސލަހަތު ިއްސކޮށްގެންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެދުވަހު 

ިރޔަާސތުން މަަސއްކަތް ކުރެއީްވ އިެރޕޯޓް ފްާސކުރުމަށް 

މަަސއްކަތްކޮށް  ކިޮމީޓއަކުން  އެއެްސވުމަށެވެ.  ވޯޓަކަށް 

ހުށަހަޅާ ިރޕޯޓީަކ ކިޮމަޝނުން ފްާސކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

އޭގިައވާ  ކިޮމަޝނުގިައ  ބަލިައގެންފިައ  ިރޕޯޓް  ނޫނޭ، 

ިމންގަނޑަށް މްަޝވަރާކޮށް، ިމންގަނޑެއް ފްާސކުރީާނ 

ކިޮމަޝނުންނޭވްެސ އެދުވަހުގެ ޖަލާްސގިައ ދެންނެވުނެވެ. 

އެހެން ދުވަހަކުން މްަޝވަރާކުރަން ިނންމަވާލެއީްވއެވެ.

ކިޮމަޝނުން  2010ގިައ  ފެބްރުއީަރ   24  .17

ިމންގަނޑަށް  އިެރޕޯޓްގިައވާ  ބަލިައގަތުމިާއއެކު  ިރޕޯޓް 

ކިޮމަޝނުގިައ މްަޝވަރާކުރުމަށް ފުރަުޞތެއް ނުދެއްވިައ 

އެ ިމންގަނޑު ކިޮމަޝނުގެ ނިައބުރީައްސ ިވދާޅުވެގެން 

ހިުރހާ ފަނިޑޔާރުންގެ ކޮމެންޓަށް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުއްވިެވއެވެ. 

އެ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  ިމންގަނޑެއް  ކިޮމަޝނުންވީަނ 

ިހއާްސކުރަންވާނޭކަމަށް  ފަނިޑޔާރުންނާ  ިމންގަނޑު 

ފަނިޑޔާރުންނަށް  އެހެންނަމަވްެސ،  އެއްބްަސވެފައެވެ. 

ިރޕޯޓްގިައވާ  އެ  ކިޮމަޝނަކުން  ފޮނުވިާލިއރު 

ނުވެއެވެ.  އެއްބްަސވެފައެއް  ިމންގަނޑަކަށް 

ހިެދ  ކިޮމީޓއަކުން  ދަންނަވިައވްެސ  އިެކފަހަރުމިަތން 

ިރޕޯޓްގިައވާ  އެ  ބަލިައގަތުމިާއ  ކިޮމަޝނަށް  ިރޕޯޓް 

ިމންގަނޑަށް ކިޮމަޝނުން އެއްބްަސވުމާ ހިުރ ފަރަޤިާއ، 

ނިައބުރީައްސ  ކިޮމަޝނުގެ  ކަން  ދެކަމެއް  އީެއ ތަފާތު 

މުޖުތާޒު  އަލްފިާޟލް  ފަނިޑޔާރު  ުސޕީްރމްކޯޓުގެ 

އިަދ  ނިުވއެވެ.  އެނިގވަޑިައގަންނަވާކަމަކަށް  ފަހީުމއަށް 

ހަމައެހެން، ކިޮމަޝނުގެ ިގނަ މެމްބަރުންނަކަށްވްެސ ިމ 

ތަފާތެއް އެނިގވަޑައެއް ނުގަތެވެ.



 އިެކ މައަްސލަާތކާ ގިުޅގެން ވޭތިުވ އަހަރު ިއނިގރިޭސ ިވލާތުގިައ 

30 ފަނިޑޔަާރކު މަގާމުން ދުރުކުރިެވފިައވޭ ! 
ިފޔަވަޅު  މެދު  ފަނިޑޔާރަކާ  ިމރާއްޖޭގިައ 

ކަމެއްގެ  އެޅުމީަކ ކުރެވުމަށްވުރެ ނުކުރެވޭނެ 

ިހފަހައްޓަމުން  ގަދަބާރުން  ބަޔަކު  ގޮތުގިައ 

ބަލިާއރު  ގައުމުތަކަށް  ތަހީުޒބު  ގެންދިާއރު، 

ހަމައެކިަނ  ކަމިާއ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އީެއ 

އަހަރު  ވޭތިުވ  ިވލާތުގިައވްެސ  ިއނިގރިޭސ 

މައަްސލާތަކާ  އިެކ  ފަނިޑޔާރަކު  ިތީރްސ 

ދުރުކުރިެވފިައވާކަމުގިައ  މަގާމުން  ގިުޅގެން 

ފާހަގަކުރަން  ންޫސވިެރން  ބަޔެއް  ިދވިެހ 

ފަށިައިފއެވެ. 

ަޝކުވާތައް  ގުޅޭ  ިނޒާމާ  ަޝރީުޢ   

ބަލިައގަތުމަށް ިއނިގރިޭސ ިވލާތުގިައ ހުންނަ 

ިއން  ކޮމްޕްލިެއންޓްްސ  ޖީުޑަޝލް  ފޯ  އީޮފްސ 

އަހަރާ  ވަނަ   2012 އަހަރާ  ވަނަ   2011

ހުލާާޞ  މއަްސލާތަކުގެ  ބިެލފިައވާ  ދެމެދު 

ގޮތުގިައ ިތީރްސ ފަނިޑޔާރަކު  ބަޔާނުގިައ ބުނާ 

ބީާވްސ  ިއތުރުން  ޖެހުމުގެ  ދުރުކުރާން  މަގާމުން 

ފަނިޑޔާރަކަށް ިއންޒާރިާއ ިއރާުޝދު ދިެވފިައވާ 

)ަސްސޕެންޑް(  ފަނިޑޔާރަކު  އެއް  ކަމަށިާއ، 

ވީަޒފާ އަށް ނުކުތުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެންގުނު 

ކަމުގިައ ފާހަގަކޮށްފިައވެއެވެ. 

ތަހީުގގު  ގުޅޭ  މައަްސލާތަކާ  ިމދެންނިެވ    

ފަނިޑޔާރަކު  ާސދަ  ގެންދެވުނިުއރު  ިހންގަމުން 

ލަދުވިެތކަމާއެކު ިއްސިތއުފާ ދޭންޖިެހފިައވާ ކަމަށާ 

ިކޔަވިައގެން  އަލުން  ފަނިޑޔާރަކްަސ  އަށް 

ާ މަޖުބޫރުކުރިުވފިައވ މިަތކުރުމަށް  ފެންވަރު 

ފޯރ  އީޮފްސ  ިއނިގރިޭސ  ކަމަށްވްެސވްެސ 

ބަޔާނުގިައ  ގެ  ކޮމްޕްލިެއންޓްްސ  ޖީުޑަޝލް 

ފަނިޑޔާރުންނާމެދު  ިމދެންނިެވ  ވެއެވެ. 

ބަލިާއރު  ތަކަށް  ަސބަބު  އެޅުނު  ިފޔަވަޅު 

ުސލީޫކ  ކުޑަކުރެއްވުމާ،  ފަރުވާ  އަށް  ވީަޒފާ 

މަގާމުގެ  ތަކިާއ،  މައަްސލަ  އަޚްލީާގ  އިަދ 

ބޭނުންކުރެއްވުމާ،  ނާޖިާއޒުގޮތުގިައ  ނުފޫޒު 

ކަނޑައިެޅގެން  ކަނޑައެޅުއްވުމުގިައ  ިނޔާ 

އަދުލުވިެރވެލެއްވުމާ ދެކޮޅަށް އަމަލުކުރައްވިައ 

އިަނޔާ ކުރެއްވުން ިހމެނެއެވެ.  

މިަޖިލްސ ހަމަމަގަށް އަޅުއްވަންވްެސ                                                                                                  
ބޭނުންކަުރއްވީާނ ަޝރީުޢ ިނޒާމުގެ ބާރަޯލ

އާަސީސ  ގާނޫނު  މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ 

އޭނާއަށް  ގެންދާކަމަށް  ިޚލާފަށްކުރަމުން  އާ 

އިަމއްލައަށް  މަަސއްކަތްތައް   ފިެނލައްވާ 

މަގަށް  ހަމަ  މިަޖިލްސ  ނަމަ  ހުއްޓާނުލިާފ 

އަޅުއްވަން ބޭނުން ކުރައްވީާނ ަޝރީުއ ިނޒާމުގެ 

ތެރިެއން ަސރުކާރަށް ިލިބފިައވާ ހިުރހާ ބާރެއް 

ކަމުގިައ ރީައްސ އީޮފހުގެ ތަރުޖަމާނު އައްބްާސ 

އިާދލް ިރޒާ ިވދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އައްބްާސ ކޯފާ ިއްސކުރައްވިައގެން 

ވާހަކަ  ބޭނުންކުރައްވާ  ބާރު  ިނޒާމްގެ  ަޝރީުއ 

ކޮމީެޓން  އާއްމު  މިަޖީލހުގެ  ިމދައްކަވީަނ 

ބައްދަލުވުމުގިައ  ބޭއިްވ  ފަހުން  އެންމެ 

ިއތުބާރު  މައްޗަށް ނެގޭ  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ 

ގޮތުގިައ  އެއްޗެއްގެ  ވޯޓީަކ ިސއްރު  ނެތްކަމުގެ 

ިނނިްމ ިނންމުމުމާ މެދުގައެވެ. މިަޖީލހުގިައ ނެގޭ 

ިސއްރުކުރަން  ވޯޓުތައް  ކަމުގެ  ނެތް  ިއތުބާރު 

އާންމު  ިއްސލާހުގެންނަން  ގަވިާއދަށް  މިަޖީލހުގެ 

އެވެ.  އަންގާރަދުވަހު  ިމިދޔަ  ިނނީްމ  ކޮމީެޓން 

ބާރަށު  ހުށަހެޅުއީްވ،  މިަޖީލހަށް  މައަްސލަ  އެ 

މުހަންމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތިެރ  ދިާއރާގެ 

ހުށަހެޅުއީްވ  ިއްސލާހު  އެ  އޭނާ  ިޝފާޒެވެ. 

އިާމރު  އަހުމަދު  މެންބަރު  ދިާއރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ 

އަނބުރާ  ފަހު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ިއްސލާހު  އެ 

ގެންދެވުމުންނެވެ.

        ިމ ީޢދު ދުވަހު އާންމުކޮށް ދުރަށް ދެއިްކ ީޓީވ 

ޕްރޮގްރާމެއް މެދުވިެރކުރައްވިައ ވާހަކަދައްކަވަމުން 

މިަޖީލހުގިައ  ރައިްޔތުންގެ  ިވދާޅީުވ  އައްބްާސ 

ކަންތައްތަކީަކ  ބައެއް  ިހނގަމުންދާ  ިމހާރު 

ަސރުކާރުން އެކަމާ އަޅާނުލައްވިައ، ކަނު ލޮލެއް 

ނޫން  ކަންތައްތަކެއް  ިތއްބެވޭނެ  ދެއްވިައގެން 

ކަމަށިާއ، "ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލްސ ކަމަށިްވޔްަސ 

އިަދ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައަްސާސއެއް ިވޔްަސ 

ގާނޫނު ތަކިާއ ގަވިާއދު ތަކިާއ ިޚލާފަށް އެއްވްެސ 

ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ" ކަމަށެވެ. . 

ނިައބުގެ  އިާއ  ޖުމްހިޫރއްޔާ  "ރީައުސލް     

ކަމަށް  ގޮތުގިައ  ވޯޓެއްގެ  ިސއްރު  ނަގީާނ  ވޯޓު 

ިނންމާފިައ އޮތް ިނންމުމީަކ ަސއްހަ   ިނންމުމެއް 

ފަރަގު  އާަސީސގިައ  ގާނޫނު  އެގޮތަކަށް  ނޫން. 

އާަސީސގިައވްެސ  ގާނޫނު  ނުގެނެވޭނެ.  ކުރުމެއް 

ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ ގަވިާއދުގިައވްެސ ވަރަށް 

ާސފުކޮށް އެބަބުނޭ ވިަކ ގޮތަކަށް ިސއްރު ވޯޓެއްގެ 

ގޮތުގިައ ކަނޑައާޅާފިައ އޮތް ވޯޓެއް ނޫން އެހެން 

ވޯޓެއްގެ  އާއްމު  ނަގަންވީާނ  ނަގާނަމަ  ވޯޓެއް 

ގޮތުގިައ ކަމަށް،" އައްބްާސ ިވދާޅުފިައވެއެވެ.

 .

އެހެން  ިވޔްަސ،  މިަޖިލްސ  "ރައިްޔތުންގެ 

ިހންގަންވިާނ  ކަމަށިްވޔްަސ  މުއައަްސާސއެއް 

ބާރު  އަނިދިރ  ގޮތަށް.  ނުގެއްލޭ  މަގަުސދު 

ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ކޮށްގެން  ބޭނުން  ތަކެއްގެ 

އެއްވްެސ  ިޚލާފު  ގާނޫނާ  ިތބެގެން  ިހޔީަނގިައ 

އައްބްާސ  ނުކުރާނަން،"  ދުލެއް  ކަމެއްކުރާކަށް 

ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ.

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ  ހުށަހިެޅ  އެމީްޑީޕން 

އިަދ  މައަްސލަ  ވޯޓުގެ  ކަމުގެ  ނެތް  ިއތުބާރު 

ިމިންސޓަރު  ހޯމް  ނުވިާއރު  އެޖެންޑާކޮށްފިައ 

ޑރ. މުހަންމަދު ޖީަމލުގެ ިއތުބާރު ނެތް ކަމުގެ 

މައަްސލަ ވީަނ އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށް 

ިމހާރު އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. 

ހައަްޔރުކުރާ ީމހުންގެ މައަްސަލ ީޕީޖ އަށް ފޮނުވުމުގެ ކިުރން ވަަނވަރު ހާމައެއް ނުކުރާނެ

  ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރާ ީމހުންގެ ތަހީުގގު 

އުޓާ ޖެނެރަލް )ީޕީޖ(

ި

 ޕްރެޮސކ
ި
ިނންމައ

ގެ އީޮފހަށް މައަްސލަ ފޮނުވުމުގެ ކިުރން އެ 

ީމހުންގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ވަނަވަރު އާއްމު 

ވާ ކަމަށް ފުލުހުން 
ި
ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައާްސފައ

ންޓަރނެޓް 
ިިި
ބުނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އާންމުއ

 ކިުރން 
ިި
ީމިޑޔާގަ ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައ

ވްެސ އާއްމު އޫުސލެއްގެ ގޮތުން އެގޮތަށް 

ްސ، ީޕީޖ އަށް މައަްސލަ 
ި
އަމަލުކުރަމުން އައ

ފޮނުވުމުގެ ކިުރން  ވަނަވަރު ހާމަނުކުރީަނ 

ަސބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށެވެ. ިމާސލެއްގެ 

ވީަނ ބައެއް ފަހަރު 
ި
ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައ

 
ީ
ކުށުގެ ވިެށން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ީމހާ އަކ

ވްެސ އެ ކުށަކާ ގުޅުން ނެތް ީމހަކަށް ވެދާނެ 

ކަމަށެވެ.

   އާއްމު އޫުސލު އެ ގޮތަށް އޮތް 

ނަމަވްެސ ފުލުހުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، 

މައަްސލަ ީޕީޖ އަށް ފޮނުވުމުގެ ކިުރން ވްެސ 

ވަނަވަރު ހާމަކުރާނެ ކަމަށްވްެސ ފުލުހުން 

ވެއެވެ. ހައްޔަރުކުރާ ީމހުންގެ 
ި
ބުނެފައ

ވަނަވަރު ހޯދަން ީމިޑއާތަކުން ުސވާލުކުރުމުން 

 ވްެސ ކިުރން ބައެއް 
ި
ބޮޑިެތ މައަްސލަތަކުގައ

ވެ 
ި
ފަހަރަށް ފުލުހުން ނަންތައް އާއްމުކޮށްފައ

 ީމހެއްގެ މައަްސލަ 
ި
އެވެ.   ތަހީުގގު ިނންމައ

ރު ވްެސ އެ ީމހަކު ވީަޒފާ 
ި
ީޕީޖ އަށް ފޮނުވާއ

އަދާކުރާ އީޮފްސ ފަދަ މައުލޫމާތު ފުލުހުން 

އާއްމެއް ނުކުރާނެ އެވެ. 

  ނަމަވްެސ ކިުރއެކޭ އެއްގޮތަށް އާއްމުންގެ 

ން އެކަން 
ި
 ީމިޑއާއ

ި
މައުލޫމާތަށްޓަކައ

ާސފުކޮށްދޭން ބޭނުންވެގެން ފުލުހުންނަށް 

ިރކުއްެސޓްކޮށިްފ ނަމަ އެ މައުލޫމާތު 

ހާމަކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވްެސ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ކުރާން  އަމަލު  އަށް   )2008( ޤާނޫނުއާަސީސ 

ީމހުންގެ  ިތިބ  މަޤާމުގިައ  ފަނިޑޔާރުންގެ  ފަށިާއރު 

މާއްދާގިައބުނާ  149ވަނަ  ޤާނޫނުއާަސީސގެ  ިކބިައގިައ 

ަޝރުތުތައް ފިުރހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ 

285ވަނަ  ޤާނޫނުއާަސީސގެ  މްަސޢިޫލއްޔަތު  ޤައީުމ 

ޖިުޑަޝލް  ހަވާލުވެފިައވާ  އަދާކުރުމަށް  މާއްދާގެދަށުން 

ކުރައްވާފިައވީަނ  ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން އެމަަސއްކަތް 

17ވަނަ  ޤާނޫނުގެ  ކިޮމަޝނުގެ  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް 

ކަމުން  ިޚލާފަށް  އިާއ  )ނ(   20 އިަދ  އިާއ  މާއްދާ 

ޤާނޫނުއާަސީސ  އިަދ  ޤަވިާޢދުން،  ޤާނޫނިާއ  ިމީއ 

އޫުޞލުތަކުން  ހަމަތަކިާއ  ިޑމޮކްރިަޓކް  ނަގަހައްޓާ 

ިނންމާފިައވާ ިނންމުމެއް ނޫންކަމުން ިމީއ ޤާނީޫނގޮތުން 

ިޑމޮކްރިަޓކް  އިަދ  ނޫންކަމަށް،  ަސއްޙިަނންމުމެއް 

ނޫންކަމުގިައ  ބަލިައގަނެވޭނޭކަމެއް  މުޖުތަމަޢެއްގިައ 

ޤަބޫލުކުރެވީޭތއިާއ؛

މެމްބަރުންގެ  ކިޮމަޝނުގެ  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް 

ކިޮމަޝނުގެ  ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް  ުސލޫކުކަމުގިައ 

ޤާނޫނުގެ 17ވަނަ މާއްދާބުނާ ުސލޫކިުހފެހެއްޓުމެއްނިެތ، 

އިާއ  ލާބަ  ރައިްޔތުންގެ  މްަސޢިޫލއްޔަތިާއ  ޤައީުމ 

މަންފާގެ ކިުރއަށް ފަނިޑޔާރުންގެ އިަމއްލަ މްަސލަހަތު 

ޤާނޫނުއާަސީސގެ  ގޮތުގިައ  ކަމެއްގެ  ރަމީްޒ  ނިެރގެން، 

285ވަނަ މާއްދިާއން ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނާ 

ަސބަބުން  އަދާކުރުމުގެ  މްަސޢިޫލއްޔަތު  ހަވާލުވެފިައވާ 

ޤާނޫނުއާަސީސ  ިދވިެހރައިްޔތުންނަށް  ދައުލަތިާއ  ިދވިެހ 

ިއތުބާރުކުރެވޭ  ޢަދުލުވިެރ  ިލިބދޭ  )2008(ން 

ދައުލަތާ  މަޙްރޫމުވުމީަކ  ރައިްޔތުންނަށް  ފަނިޑޔާރުގެ 

މަންފާއަކުން  ފިައދާއަކިާއ  ިލބެންއޮތް  ރައިްޔތުންނަށް 

ރައިްޔތުން މަޙްރޫމުކުރުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވީޭތއިާއ؛

ގާނޫނުއާަސީސގެ 285ވަަނ މާއްދާގެ 
މައަްސަލަބަލންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަސަބބަުތއް

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

އިައަޝތު ވެލިެޒީނ 

ިހނގަމުންދީަނ  ރިޭވ  ކަންކަން  ކިޮމަޝނުގިައ 

ފިެނވަޑިައގަންނަވާގޮތަކަށް  ިރޔަާސތަށް  އެދުވަހަކު 

މާއްދާގެ  285ވަނަ  ދައްކަވިައ  އަމީަލގޮތުން  ކަމުގިައ 

އަދާކުރުމުގިައ  މްަސޢިޫލއްޔަތު  ހަވާލުވެފިައވާ  ދަށުން 

މެމްބަރުންގެ ތަފާތު ިޚޔާލަށް ފުރަުޞތު އެރުވުމެއްނިެތ، 

އިަދ ިލޔުމުން ހުށަހަޅާފިައވާ ހުށަހެޅުންތައް ކިޮމަޝނުގެ 

މްަޝވަރާއަށް ގެނައުމެއްނިެތ، ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ އިަދ 

ުސޕީްރމްކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމ 

އެމިަނކުފާނުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒިާއ ބާރުން އެމިަނކުފާނުގެ 

އިަމއްލަ މްަސލަހަތަށް ިމންގަނޑު ކަނޑައެޅުއިްވ ކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވީޭތއިާއ؛

ޤާނޫނުއާަސީސ )2008( އަށް އަމަލު ކުރާން ފަށިާއރު 

ިކބިައގިައ  ީމހުންގެ  ިތިބ  މަޤާމުގިައ  ފަނިޑޔާރުންގެ 

ޤާނޫނުއާަސީސގެ 149ވަނަ މާއްދާގިައބުނާ ަޝރުތުތައް 

 30 ކަނޑައެޅުމުގިައ  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ފިުރހަމަވޭތޯ 

ަސރިވްސ  ޖިުޑަޝލް  2009ގިައ  ިޑެސމްބަރ 

ުސލީޫކ  “ފަނިޑޔާރުންގެ  ފްާސކުރެއިްވ  ކިޮމަޝނުން 

ލިާޒމުކުރާ  ިކބިައން  ފަނިޑޔާރުންގެ  ިމންގަނޑު” 

އަޚްލާޤަށްވުރެން ދަށުދަރަޖިައގެ އަޚްލާޤު ފަނިޑޔާރުންގެ 

ަސބަބުން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ބަލިައގަތުމަށް  ިކބިައން 

ކުށިާއ،  ހައްދުކަނޑައަޅާފިައވާ  ިއްސލާމީްދނުގިައ 

ކުށިާއ، ބަދުއަޚްލީާޤ ިޖނީްސ މައަްސލަތައް  ިޚޔާނާތުގެ 

މައަްސލަތައް  ިމފަދަ  ކީުރން  ޤާނޫނުއާަސީސ 2008ގެ 

ބަލާ ިފޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު ިލިބފިައވާ އިެކ ިއދާރާތަކަށް 

އެކުފަހަރުމީަތން  އިަދ  ހިުރނަމަވްެސ،  ާސިބތުވެފިައ 

ކުރިެވފިައީވނަމަވްެސ  ތުހުމަތު  ކަންކަން  ިމބާވަތުގެ 

ބަލިައ  ފަރާތަކުން  އެއްވްެސ  އެމައަްސލަތައް 

ތަހީުޤޤުކޮށްފިައވާކަމެއް އެނގެން ނެތް މައަްސލަ ތަކަށް 

ތުހުމަތުތައް  ާސިބތުވުންތަކިާއ  އެފަދަ  ބެލުމެއްނިެތ 

އަލުން  ގޮތުގިައ  ފަނިޑޔާރުންގެ  ީމހުންވްެސ  ރައްދުވާ 

އައްޔަނު ކުރުމީަކ ފަނިޑޔާރެއްގެ ިކބިައން ރައިްޔތުންއެދޭ 

އަޚްލާޤަށްބުރެ ދަށުދަރަޖިައގެ މަދު ބަޔަކު ފަނިޑޔާރުގޭގިައ 

ދަމަހައްޓިައ ޤާނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ މާއްދާގެ ބާރު 

ކަނޑުވާލުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވީޭތއިާއ؛

ިމހާރު ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން ިނންނާފިައވާ 

ޤާނޫނުއާަސީސގެ  ުސވާލެއްނިެތ؛  ިމންގަނޑަށް 

އަދާކުރުމަށް  މްަސޢިޫލއްޔަތު  މާއްދާގިައބުނާ  285ވަނަ 

2010އަށް  އޯގްަސޓް   7 މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފިައވާ 

މަޤަްޞދާ  މިުޅ  ޤާނޫނުއާަސީސގެ  ހަމަވެއްޖެނަމަ؛ 

ގޮތުން  ނީަތޖާއެއްގެ  ިނމުމުގެ  ިމކަންގްޮސ  ިޚލާފަށް 

ދައުލަތިާއ ރައިްޔތުންނަށް ދްުސތީޫރ ބަދަލާއެކު ިލބޭންއޮތް 

އިާއ މަންފާ – ޢަދުލުވިެރ،  ފިައދާ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ 

ިއތުބާރިާއ  ރައިްޔތުންގެ  ތެދުވިެރ،  ިއނާްސފުވިެރ، 

ރައިްޔތުންނަށް  ފަނިޑޔާރުގެއެއް  ިލިބފިައވާ  ިއޙިްތރާމް 

ގެއިްލގެންދާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވީޭތ.

ް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައ

1. ޤާނޫނުއާަސީސ )2008(އަށް އަމަލު ކުރާންފަށިާއރު 

ފަނިޑޔާރުންގެ ގޮތުގިައިތިބ ީމހުންނީަކ ޤާނޫނުއާަސީސގެ 

149ވަނަ މާއްދާގިައބުނާ ަޝރުތުތައް ފިުރހަމަވީާމހުންތޯ 

ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނާ 

ޤާނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ މާއްދިާއން ހަވާލުކޮށްފިައވާ 

ިމންގަނޑު  އަދާކުރުމުގިައ  މްަސޢިޫލއްޔަތު 

ިތިބ  ގޮތުގިައ  ފަނިޑޔާރުންގެ  ކަނޑައިަޅއްވާފިައވީަނ 

ފަރްދުންގެ މްަސލަހަތަށްކަން.

ުސޕީްރމްކޯޓުގެ  އިަދ  ރީައްސ  ކިޮމަޝނުގެ   .2

ރެކޯޑްގިައ  ފަހީުމގެ  މުޖުތާޒް  އަލްފިާޟލް  ފަނިޑޔާރު 


