
މަޢުލޫމާތު: އިައަޝތު ވެލިެޒީނ ާޝިޢއު ކުރައްވާފިައވާ ިލޔުއްވުންތަކުން. 

       އިައަޝތު ވެލިެޒީނ ވީަނ އާންމުންގެ ތެރިެއން ރައިްޔތުންގެ  މިަޖީލހުން  ކަނޑައަޅާ  މެމްބަރެއްގެ ޙިައިސއްޔަތުން އޭޕީްރލް 

ޖުލިައ  ޙިައިސއްޔަތުން  މެމްބަރެއްގެ  ކަނޑައަޅުއްވާ  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ  ކިޮމަޝނަށް  އެ  އެއަށްފަހު  އިަދ  ޖުލިައ 2009ށް  ިއން 

2009ން މިެއ 2011ށް ޖީުޑަޝލް ާސިވަސްސ ކިަމަޝން ގިައ މަަސއްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

ަނިޑޔާރުންނާބެހޭ ާޤނޫނެއް” ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުން ފްާސ ކުރަންދެން  އިަދ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 149)ރ(ގިައ ބުނާ “ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފ
ިމކަމެއް ނުކުރެވޭނޭކަމަށްވްެސ ިވދާޅުވަމުން ގެންދިެވއެވެ. އިަދ ިމކަމާ ނޫޅުމަށް ނޭަސހަތް ދެއިްވއެވެ. ާޤނޫނުއާަސީސއަށް އަމަލުކުރާން 
ފަށާތާ 2 އަހަރު ދުވްަސތެރޭ އަދާކުރާން އޮތް މްަސޫޢިލއްޔަތެއް ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުން ކުރާންއޮތްކަމަކިާއ އަޅިައ ނުކޮށް ިތބުމީަކ 

އަޅުގަޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭކަމެއް ނޫންކަމަށިާއ، ިމފަދަ ުސވާލެއް އޮތްނަމަވްެސ އެކަމުގިައ ގޮތެއް ިނންމާންވީާނ ކިޮމަޝނުން ކަމުން 
ކިޮމަޝނުގިައ ިމކަން އެޖެންޑާކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަޅުގަޑު އެދީުނމެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، އެކަމެއް އެގޮތަކަށް ނުކުރެއިްވއެވެ.(

ަނިޑޔާރުންގެ  ަނިޑޔާރަކު ގިުޅގެން ަޤރާރަކުން ހިައކޯޓުގެ 5 ފ ިމހެންގްޮސ، 21 ޖެނުއީަރ 2010ގިައ ހިައކޯޓުގެ 3 ފ  .12
ަނިޑޔާރު، އިަދ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ  ތެރިެއން ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނަށް ިއނިްތާޚބު ކުރައްވާފިައވާ ހިައކޯޓުގެ ިއްސ ފ

ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ، އަލްއްުސތާޛު ަޢބްދުލްޣީަނ މުޙައްމަދު ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން ވިަކ ކުރެއްވުމާ ގިުޅގެން ކިޮމަޝނުގެ 
ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމ ކިޮމަޝނުގެ ިރޔަާސތާ ވަގީުތގޮތުން  ނިައބުރީައްސކަމުގެ މާަޤމުގިައ ހުންނިެވ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ
ަނިޑޔާރުން ަޢބްދުލްޣީަނ މުޙައްމަދު ވިަކކުރެއްވުމަށްފަހު ިއނިްތާޚބު ކުރެއްވިެވ އަލްއްުސތާޛު އާދަމް  ހަވާލުވެވަޑިައގެން ހިައކޯޓުގެ ފ

ަނިޑޔާރުން އަލުން އައްޔަނު ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް އަވްަސ ކުރުމަށް  މުޙައްމަދު ަޢބްދުهللا ވަޑިައގަތުމާއެކު، އަނެއްކާ އައު ފެށުމަކުން، ފ
ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ ޑރ. މުޙައްމަދު ލީަތފު މައަްސލައެއް ހުށަހެޅުއިްވއެވެ. ިމ މައަްސލަ އެޖެންޑާ ކުރިެވ 

މްަޝވަރާކުރެވީުނ 21 ފެބްރުއީަރ 2010ގައެވެ.

ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމ  އެދުވަހު ކިޮމަޝނުގެ ިރޔަާސތުގިައ ިއންނިެވ ނިައބުރީައްސ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ  .13
ަނިޑޔާރުންނިާއ، އިަދ ބޭރުން  ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ލީަތފު އިާއ ކިޮމަޝނުގެ މެމްބަރުންގޮތުގިައ ިތއްބިެވ 2 ފ

ަނިޑޔާރަކާއެކު ކިޮމީޓއެއް އުފައްދަވިައ، ކިޮމަޝނުގިައ  ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމ ހުށަހެޅުއިްވ 2 ފ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ
ަނޑެއްގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކިޮމީޓ އިާއ ހަވާލުކުރެއިްވއެވެ. އެދުވަހުގެ  ަނޑައެޅުމަށްޓަކިައ ިމންގ މްަޝވަރާކޮށް ގޮތެއް ކ

ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް  ަނޑައަޅުއްވާފިައވާ ފ ަނޑު އެކިޮމީޓގެ މަަސއްކަތުގިައ ބިައވިެރވާން އެދުމުން ދަށުކޯޓުތަކުން ކ ޖަލާްސގިައ އަޅުގ
ަޢބްދުهللاީދީދ އެކަމަށް ތީާޢދު ކުރެއިްވއެވެ. އިަދ އެހެން މެމްބަރުންވްެސ އަޅުގަޑު އެކިޮމީޓގިައ ިހމެނުމަންބޭނުންވާނަމަ އެގޮތް 
ރަގަޅުކަމުގިައ ިވދާޅިުވއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، ިރޔަާސތުން ިމކަމާއަޅުއްވިައނުލައްވާ ކިޮމީޓ ިއުޢލާންކުރައްވިައ ިނންމާލެއީްވއެވެ. 

އިެހާސބުން، އަޅުގަޑު ކިޮމީޓގިައ ނިުހމެނުއިްވ ނަމަވްެސ އެ ކިޮމީޓގެ މަަސއްކަތުގިައ ބިައވިެރވާން ބޭނުންވާކަމަށް ދަންނަވިައ، ކިޮމީޓގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގިަޑތައް އަޅުގަޑަށް އަންގަވިައދެއްވުމަށް ެސކްރެޓީްރޖެނެރަލްއަށް ދެންނީެވމެވެ.

ަނިޑޔާރުން މަަސއްކަތްކުރެއިްވ ކިޮމީޓގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގިަޑ ކިޮމީޓގެ  ޑރ. މުޙައްމަދު ލީަތފުގެ މަުޤއިްރރުކަމުގިައ 4 ފ  .14
ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް  މެމްބަރުންނަށް ެސކްރެޓީަރޖެނެރަލް އްެސ.އެމް.އްެސ ކުރެއްވުމުން، އޭރު ކިޮމަޝނުގެ ނިައބުރީައްސ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ
މުޖުތާޒު ފަހީުމ ެސކްރެޓީަރ ޖެނެރަލް އާ ފޯނުން ގުޅުއްވިައ ކިޮމީޓގިައ ިހމިެނވަޑިައގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށްއެކިަނ ކިޮމިޓ ގިަޑތައް އްެސ.

އެމް.އްެސ ކުރެއްވުމަށް ިވދާޅިުވކަންވްެސ ފާހަގަކުރަމެވެ.

ަނިޑޔާރުން މަަސއްކަތްކުރެއިްވ ކިޮމީޓގެ މަަސއްކަތް ިހނިގިއރު އަޅުގަޑު  ޑރ. މުޙައްމަދު ލީަތފުގެ މަުޤއިްރރުކަމުގިައ 4 ފ  .15
ަނިޑޔާރުންގެ މްަސލަހަތުގެ ކިުރއަށް ަޤއީުމ މްަސޫޢިލއްޔަތިާއ  އެކިޮމީޓގެ ބައްދަލުވުންތަކުގިައ ބިައވިެރީވމެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، ފ

ރައިްޔތުނއްގެ ލާބައިާއ މަންފާ ނިެރގެން، ާޤނޫނުއާަސީސގިައވާ ިޑމޮކްރީަސގެ ރޫހާ ިފކުރުގިައ 285ވަނަ މާއްދާ ނެންގެވުމަށް ވާހަކަ 
ދެއްކުމުން ިވދާޅީުވ ކިޮމަޝންމެމްބަރުގެ ިޚޔާލު ކިޮމަޝނުގެ ޖަލާްސގިައ ފާޅުކުރައްވާ މްަޝވަރާ ކުރެއްވޭނޭ ކަމަށެވެ.

ަނިޑޔާރުން މަަސއްކަތްކުރެއިްވ ކިޮމީޓގެ ިރޯޕޓް 24 ފެބްރުއީަރ  ޑރ. މުޙައްމަދު ލީަތފުގެ މަުޤއިްރރުކަމުގިައ 4 ފ  .16
ަނޑަށް ބައެއް ތަފާތު ިޚޔާލުހިުރކަމަށިާއ، އެ މަަސއްކަތް  2010ގިައ ކިޮމަޝނަށް ހުށަހެޅުއިްވއެވެ. އެއާއެކު، އެ ިރޯޕޓްގިައވާ ިމންގ
ކުރައްވާފިައވީަނ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ަޤވިާޢދުގެ 17ވަނަ މާއްދާ އިާއ ިޚލާފަށް ާޤނޫނުއާަސީސ )2008(އަށް 

ަނިޑޔާރުކަމުގިައިތިބ ފަރްދުންގެ މްަސލަހަތު ިއްސކޮށްގެންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެދުވަހު ިރޔަާސތުން މަަސއްކަތް  އަމަލުކުރާން ފިެށިއރު ފ
ކުރެއީްވ އިެރޯޕޓް ފްާސކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއެްސވުމަށެވެ. ކިޮމީޓއަކުން މަަސއްކަތްކޮށް ހުށަހަޅާ ިރޯޕޓީަކ ކިޮމަޝނުން ފްާސކުރަންޖެހޭ 
ަނޑެއް ފްާސކުރީާނ ކިޮމަޝނުންނޭވްެސ  ަނޑަށް މްަޝވަރާކޮށް، ިމންގ އެއްޗެއް ނޫނޭ، ިރޯޕޓް ބަލިައގެންފިައ ކިޮމަޝނުގިައ އޭގިައވާ ިމންގ

އެދުވަހުގެ ޖަލާްސގިައ ދެންނެވުނެވެ. އެހެން ދުވަހަކުން މްަޝވަރާކުރަން ިނންމަވާލެއީްވއެވެ.

ަނޑަށް ކިޮމަޝނުގިައ މްަޝވަރާކުރުމަށް  24 ފެބްރުއީަރ 2010ގިައ ކިޮމަޝނުން ިރޯޕޓް ބަލިައގަތުމިާއއެކު އިެރޯޕޓްގިައވާ ިމންގ  .17
ަނިޑޔާރުންގެ ކޮމެންޓަށް ކޯޓުތަކަށް  ަނޑު ކިޮމަޝނުގެ ނިައބުރީައްސ ިވދާޅުވެގެން ހިުރހާ ފ ފުރަުޞތެއް ނުދެއްވިައ އެ ިމންގ

ަނިޑޔާރުންނާ ިހއާްސކުރަންވާނޭކަމަށް އެއްބްަސވެފައެވެ.  ަނޑު ފ ަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ ިމންގ ަނޑެއް ކ ފޮނުއްވިެވއެވެ. ކިޮމަޝނުންވީަނ ިމންގ
ަނޑަކަށް އެއްބްަސވެފައެއް ނުވެއެވެ. އިެކފަހަރުމިަތން  ަނިޑޔާރުންނަށް ފޮނުވިާލިއރު ކިޮމަޝނަކުން އެ ިރޯޕޓްގިައވާ ިމންގ އެހެންނަމަވްެސ، ފ

ަނޑަށް ކިޮމަޝނުން އެއްބްަސވުމާ  ދަންނަވިައވްެސ ކިޮމީޓއަކުން ހިެދ ިރޯޕޓް ކިޮމަޝނަށް ބަލިައގަތުމިާއ އެ ިރޯޕޓްގިައވާ ިމންގ
ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމއަށް  ހިުރ ފަރާަޤިއ، އީެއ ތަފާތު ދެކަމެއް ކަން ކިޮމަޝނުގެ ނިައބުރީައްސ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ
އެނިގވަޑިައގަންނަވާކަމަކަށް ނިުވއެވެ. އިަދ ހަމައެހެން، ކިޮމަޝނުގެ ިގނަ މެމްބަރުންނަކަށްވްެސ ިމ ތަފާތެއް އެނިގވަޑައެއް ނުގަތެވެ.

ބިޭއނާްސފު
ގީާޒއެއްގެ އަޚްލާގު ނެތް، ރާއަތޮޅު 

ހުޅުދުއްފާރު ަބހާރުގޭ ޢަބްދުهللا މުހައްމަދު  

 

ިދވިެހން  މެދުވިެރކޮށް(  )ީޓީވ  ވަގުތުން 

ހިައރާންކުރިުވ  އެންމެ  ދެކެފިައވާ  ިމހާތަނަށް 

އެއް މަންޒަރީަކ، ޖޭއްެސީސގިައ 4 އޮގްަސޓް 

ަސތޭކައަށްވުރެ  ީވދުވަހުގެރޭ،   2011

ގީާޒން  ހެދުންކޮޅުގިައ  ރްަސީމ  ިގނަބޭފުޅުން 

ތައްޔާރުވެވަޑިައގެން  ކުރައްވާން  ހުވާ  ކަމުގެ 

ިތއްބަވިަނކޮށް، "ިތޔަ ބޭފުޅުން ިތޔަކުރައްވަން 

ިޚލާފު  އިާއ  އާަސީސ  ގާނޫނު  އުޅުއްވީަނ 

ނަހައްދަވާށޭ"  ިތޔަހެން  އަމަލުތަކެކޭ، 

އައްޔަނުކުރައްވާ  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ 

އެކިަމަޝނުގިައ  ގޮތުގިައ  މެމްބަރުގެ 

ވެލިެޒީނ  އިާއަޝތު  ިހމިެނވަޑިައގެންނިެވ 

ތަކުރާރުކުރައްވިައ ވަރަށް ބާރަށް ިވދާޅުވަމުން 

ގެންދިެވ ތަނެވެ. 

އިާއަޝތު ވެލިެޒީނ އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދީެވ، 

އޮންނީަނ  ހުވާކުރައްވަން  ފަނިޑޔާރުން 

އެކްޓް(  )ޖިުޑކޭޗަރ  ގާނޫނު  ފަނިޑޔާރުންގެ 

ގެ ދަށުން ކަމުގިައ ގާނޫނު އާަސީސގިައ ވީާތ 

ފްާސކުރެވެން  މިަޖިލހުން  ގާނޫނު  އެ  އިާއ، 

ވްެސ މެއެވެ.  ދިެތންހަތަރު ދުވަހަކަށް ވެފިައވިާތީ

މިަތން" އީެއ "ގާނޫނުގެ  "ގާނީޫނ ހަމަތަކުގެ 

ދަށުން، ނުވަތަ ގާނޫނުގިައ ވާގޮތަށް" ކަމުގިައ 

ނުވާނީެތވްެސ މެއެވެ.

ކޯޓުގެ  ްސޕީްރމް  ިމދުވްަސވަރު،  ހަމަ 

ފަނިޑޔާރުންް ވީަނ ިއނިްތގީާލ މަރުހަލާ ިނމުމުން 

ިލޔުއްވާފަ( އެބޭފުޅުން  )ގާނީޫނ ަސބަބުތަކެއް 

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާއަށް  ވާނެކަމުގިައ  ދިާއީމ 

ދަށުކޯޓް  ފޮނުއްވަވާފައެވެ.  ިސީޓ  އަށް 

ހުވާކުރެއިްވތާ  ިޚލާފަށް  ގާނޫނާ  ފަނިޑޔާރުން 

ހަދުވްަސ ފަހުން، 10 އޮގްަސޓްގިައ  އެންމެ 

ޢަމަލުކުރެވެން  ގާނޫނަށް  ފަނިޑޔާރުންގެ 

ވީަނ  މިަޖިލހުން  ރައިްޔތުންގެ  ިއރު،  ފެށުނު 

އުއްތަމަ  ފަނިޑޔާރުންނާ  ގެ  ުސޕީްރމްކޯޓް 

ފަނިޑޔާރު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އޭގެ 

6 ދުވްަސ ކިުރން، ގާނޫނު ނިެތްސ، ނަމަވްެސ 

ިވދާޅުވެ،  ނޭ  މިަތން«  ހަމަތަކުގެ  »ގާނީޫނ 

ހުވާކުރެއިްވ އެއްވްެސ ފަނިޑޔާރެއްގެ ގާނީުނ 

ިފޔަވަޅެއް  ިމހާތަނަށްވްެސ  ަޞއްހަކަމާމެދު 

އިެޅފައެއް ނުވެއެވެ. 

ަޝރުތުތައް  ގާނޫނުގިައވާ  ފަނިޑޔާރުންގެ 

ހަމަނުވާ އިަދ ިޢލީްމ ފެންވަރުނެތް އެތައް 

24 އޮކްޓޯބަރ 2012

ގީާޒންގެ ހުވާ ޚަބަރު ިސީޓ
ކުރެއްވުމާމެދު ގާނީޫނ 

ުސވާލަުތކެއް؟

ރާ އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ަބހާރުގޭ 
އަބްދުهللا މުހައްމަދީަކ ގީާޒއެއްގެ ިކަބިއގާ 
ހުންނާންވާނޭ އަޙްލީާގ ިސފަަތއް ނެތް، 

ކަނޑައިެޅގެން ގާނޫނާ ގަވިާއދަުތކާ ިޚލާފަށް 
ޢަމަލުކުރާ އިަދ ގައީުމ ަސލާމަަތށް ހިުރ 
ނަުރއްކަލެއްކަމުގެ ވާހަކަ ިއހަުނށް ވުރެ 
ބޮޑަށް އަނެއްކާވްެސ ިމވީަނ ދެކެވޭން 
ފަށާފައެވެ. ީމނާ އާމެދު އެންމެ ިގަނ 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެއިްވ އިައަޝތު ވެލިެޒީނ 
ާޝިޢއު ކުރެއިްވ »ނާކިާމޔާބިުވ ިހމޭން 
ަބޣާވާތް« ިމ ފޮތުގެ ަތޢަާރފް ގިައ ރާ 
އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ަބހާރުގޭ އަބްދުهللا 

މުހައްމަދާ މެދު ފާހަގަކުރެއްވީަނ : 
»ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު ފަނިޑޔާރުގިެއން 

ނެރުމީަކ ިދވިެހ ދައަުލތުގެ މައަްޗށް އޮތް 
ވިާޖބެއް ކަމެވެ. ަސަބަބީކ ޢަބްދުهللا  

މުޙައްމަދީަކ ފަނިޑޔަާރކަށް ިލިބފިައ 
ހުންނާންވާނޭ ިޢލްމު ިލިބވަޑިައގެން ހުންނިެވ 

ަނމަވްެސ ފަނިޑޔާރެއްގެ ިކަބިއގިައ  
ހުނަްނންވާ އަޚްލާޤް ހިުރ ީމހެއްނޫންކަން 

ދައަުލަތށް އެނިގ،  ކަަށވަރު  
ވެފިައވާކަމެވެ. 

ފަ ނިޑޔާރެއްގިައ ހުންނާންވާނޭ އަޚްލާޤް 
ނެތުމީަކ ަތފާތު ނުފޫޒަުތއް އީެމހާގެ 
މައަްޗށް ފޯރުވުމުގެ މަގުފިަހވާނޭކަމެވެ. 

ިމކަމުގެ ަސަބބުން ޢަދުލް  ިއނާްސފަށް 
ހަުރްސ އިެޅ ފަނިޑޔާރުގެ ިކަލނބުވާނޭ 
ކަމެވެ. ފަނިޑޔާރުންގެ މަޤާމިާއ އަޚްލާޤް 
ޤާނޫނުއާަސީސގިައ ގުޅުވާފިައވީަނ ިމ 

ަސަބބަުތކަށްޓަކައެވެ.
 

ދައަުލތުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު 

ފަ ނިޑޔާރުގިެއން ނެރުމުގެ ޤާނީޫނ 
މްަސޢިޫލއަްޔތު އީޮތ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ  
ކިޮމަޝަނށެވެ.  އެހެނަްނމަވްެސ، 2009ން  
ފިެށގެން  ޢަބްދުهللا  މުޙައްމަދުގެ  ވާހަކަަތއް  
ީމިޑޔާގައިާއ  އާއްމުންތެރޭ  ދެކެވެމުންދިާއރު 
ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝަނކުން ިމކަންކަން 

ދިެކ ިފަޔވަޅެއް ނާޅާއެވެ.  ޢަބްދުهللا  
މުޙައްމަދު ފަނިޑޔާރުން ިހފަހައްޓާންޖެހޭ  

އަޚްލާޤުން  ބޭރުވެ  ޖަޒްބީާތ  
ިއންޓަރިވއަުތއް  ީދ  ޖަޒްބީާތ  ޙުކުމަްތއް  

ިއއްވިާއރު، ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ 
ކިޮމަޝަނކަށް ިމިއން ކަމެއް ފާހަގައެއް 

ނުކުރެވެއެވެ. ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދީަކ ަރީއްސ 
މައުމޫނުގެ ދައުރުގިައ ފަނިޑޔާރުކަމަށް އަަލށް 
އައަްޔނުކިުރިއރުވްެސ ިޖނީާޢ ކުށެއް އޭނާގެ 
މައަްޗށް ާސިބތުވެފިައވާ ީމހަކު ކަމިާއ، އޭނާ 
އާމެދު އަެތއް ަޝކުވާއެއް އުފުލާފިައވިާއރު 

ިމިއން އެއްވްެސ މައަްސަލއެއް ަބލާލުމެއްނިެތ 
ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން ކިުރކަމީަކ 

އެ ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު ވްެސ ދިާއީމ 
ކީުރއެވެ.«   

 
.



ަނޑަށް ުސވާލެއްނިެތ؛ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ މާއްދާގިައބުނާ  ިމހާރު ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން ިނންނާފިައވާ ިމންގ
ަނޑައަޅާފިައވާ މުއްދަތު 7 އޯގްަސޓް 2010އަށް ހަމަވެއްޖެނަމަ؛ ާޤނޫނުއާަސީސގެ މިުޅ  މްަސޫޢިލއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކ
މްަޤަޞދާ ިޚލާފަށް ިމކަންގްޮސ ިނމުމުގެ ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތިާއ ރައިްޔތުންނަށް ދްުސތީޫރ ބަދަލާއެކު ިލބޭންއޮތް 

އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިައދާ އިާއ މަންފާ – ަޢދުލުވިެރ، ިއނާްސފުވިެރ، ތެދުވިެރ، ރައިްޔތުންގެ ިއތުބާރިާއ ިއޙިްތރާމް ިލިބފިައވާ 
ަނިޑޔާރުގެއެއް ރައިްޔތުންނަށް ގެއިްލގެންދާކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ. )ިމހެން ިމކަންކަން ހުރުމުން ިތީރގިައ އެވާ ކަންކަން  ފ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.(

ަނިޑޔާރުންގެ ގޮތުގިައިތިބ ީމހުންނީަކ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 149ވަނަ  ާޤނޫނުއާަސީސ )2008(އަށް އަމަލު ކުރާންފަށިާއރު ފ  .1
މާއްދާގިައބުނާ ަޝރުތުތައް ފިުރހަމަވީާމހުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނާ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ 
ަނިޑޔާރުންގެ ގޮތުގިައ ިތިބ ފަރްދުންގެ  ަނޑައިަޅއްވާފިައވީަނ ފ ަނޑު ކ މާއްދިާއން ހަވާލުކޮށްފިައވާ މްަސޫޢިލއްޔަތު އަދާކުރުމުގިައ ިމންގ

މްަސލަހަތަށްކަން.

ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒް ފަހީުމގެ ރެކޯޑްގިައ ދައުލަތުގެ ފިައާސއަށް  ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ އިަދ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ  .2
ިޚޔާނާތްތިެރވެފިައވާ މައަްސލައެއް 1998ވަނަ އަހަރު އެނިްޓ ކޮރްަޕަޝން ބޯޑަށް ާސިބތުވެފިައވާ ކަމަށް އޮތް ނަމަވްެސ، 

މެމްބަރުން ިމމައަްސލަ ފާހަގަކުރެއްވުމުންވްެސ އެކަމަށް ިއންކާރު ކުރައްވިައ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ާޤނޫނުގެ 22)ނ( 
އިާއ ިޚލާފަށް ޖަލާްސގެ ިރޔަާސތުގިައ ިއންނަވިައގެން ދެ ދުވަހުގެ މްަޝވަރާވްެސ ކިުރއަށް ގެންދިެވކަން.

ަނޑައެޅުއްވުމުގެ ކަންތައް ނުގެންދިެވކަން؛ ަނޑު ކ ވޯޓު ނެންގީެވ އެންމެ ނުކުތާއަކަށްކަމިާއ ާސފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ިމންގ  .3

މެމްބަރުން ހުށަހިެޅ ިއްޞލާޙުތައް ބަލިައގަތުމެއްނިެތ، ކިޮމަޝނުގިައ މްަޝވަރާކުރުމަށް ފުރަުޞތު ނުދެއްވިައ، ވޯޓަކަށް   .4
ަނިޑޔާރު  އެހުމަށްވްެސ ިއންކާރު ކުރައްވިައ؛ ކިޮމަޝނުގެ ިރޔަާސތުގިައ ިއންނިެވ ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ އިަދ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ
ަނޑައެޅުއްވުމަށް މާަޤމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރެއިްވކަން. ަނޑެއް ކ އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒް ފަހީުމގެ ރެކޯޑް ިއްސިތްސނާވާނޭ ިމންގ

ަނިޑޔާރުންގެތެރޭގިައ  ަނޑުގެ ަސބަބުން ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފ ަނޑައަޅާފިައވާ ިމންގ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން ކ  .5
ާޤނޫނުއާަސީސ 2008އަށް އަމަލުކުރާންފެށުމުގެ ކީުރން، އޭރުގިައ އޮތް ދްުސތީޫރ ިނޒާމިާއ ވިެރކަމުގެ ިނޒާމުގެތެރޭ ކަންކަންބަލިައ 
ިފޔަވަޅުއެޅުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ތަފާތު ިއދާރާތަކުން  )ިމާސލަކަށް ިމިންސޓީްރ އޮފް ޖްަސިޓްސ އިާއ އެނިްޓ ކޮރްަޕަޝން 
ަނިޑޔާރަކު، ކުށުގެ  ަނޑަކަށް 20 ފ ަނިޑޔާރުކަމުގިައ ބިައިތއްބަވާފިައވާ ގާތްގ ބޯޑު( މައަްސލަ ބަލިައ ާސިބތުވުމަށްފަހުވްެސ ފ

ަނިޑޔާރުންގެ  ަނިޑޔާރުކަމަށް އައްޔަނުކުރިެވގެން ދާނޭކަން. އިަދ ީމގެ ިއތުރުން 50އަށް ވުރެ ިގނަ ފ ރެކޯޑަށް ބެލުމެއްނިެތ އަލުން ފ
ަނިޑޔާރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވޭނޭކަން؛ މައަްސލަ އެއްވްެސ ވަރަކަށް ނުބަލިައ އަލުން ފ

ަނިޑޔާރުންގެތެރޭ އްަޚލީާޤގޮތުން ދަށުދަރަޖިައގެ ކުށްތައް އީެމހެއްގެ މައްޗަށް ާސިބތުވެފިައވާ ީމހަކު ހުރެއްޖެނަމަ އޭގެ  ފ  .6
ަނިޑޔާރުގެއިާއ ަޢދުލިްއނާްސފަށް  ަނިޑޔާރުގެއަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރުން، އިަދ ރައިްޔތުންގެ ިއތުބާރު ފ ަސބަބުން މިުޅ ފ

ނެތުމުން މުޖުތަމާަޢިއ ަޤއުމުގެ މްަސލަހަތަށް ނޭދެވޭ އާަސރުކުރާނޭކަން؛

ަނިޑޔާރުގޭގިައ އްަޚލީާޤ މައަްސލަތައް ހިުރ ީމހުން ހަރުލުމުން ކޮރްަޕަޝނަށް މަގުފިަހވާނޭކަން؛ ފ  .7

ކޮރްަޕަޝނަށް މަގުފިަހވުމީަކ ޓެރިަރޒަމަށް މަގު ފިަހވާނޭ ކަމެއްކަން.  .8
ް ކިޮމަޝންގިައ 285ވަނަ މާއްދާގެ މަަސއްކަތް ިހނގިައިދޔަ ގޮތ

ަނިޑޔާރުން އަލުން  ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ިއނިްތާޤީލ މަރުހަލާގިައ ާޤނޫނުއާަސީސ 285ގެ ދަށުން ފ  .9
ަނިޑޔާރުން އަލުން އައްޔަނުކުރުމާބެހޭ ަޤވިާޢދު” ގެ ނަމުގިައ ވީަނ  ަނޑެއްގެ ޑްރާފްޓެއް، “ފ އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކިައ ބަލާނޭ ިމންގ

ތައްޔާރުކުރައްވާފައެވެ. ދިާއީމ ކިޮމަޝން އުފެދުމުން ިމ މަަސއްކަތް ހަލިުވ ކުރުމަށެވެ.

26 ޖެނުއީަރ 2009ގިައ ދިާއީމ ކިޮމަޝން އުފެދުމަށްފަހު، 26 އޯގްަސޓް 2009ގިައ ކިޮމަޝނުގެ މެމްބަރުންގެ   .10
ަނޑެއް އެކުލަވާލިައގެން ގެނައުމަށް ކިޮމަޝނުން ހަވާލުކުރެއިްވއެވެ. )އިަދ  ަނިޑޔާރުންގެ ކިޮމީޓއަކުން ިމންގ ގޮތުގިައ ިތއްބިެވ 3 ފ
ަނިޑޔާރުންނާއެކު ިމ މަަސއްކަތުގިައ ބިައވިެރވެ އީެހވުމަށް އަޅުގަޑު ވޮލަނިްޓއަރ ކޮށް، މްަޝވަރާކުރަންއޮތް ޑްރާފްޓަށް  އެ 3 ފ

ިއްޞލާހުވްެސ ިލޔުމުން ހުށަހީެޅމެވެ.(

ަނިޑޔާރުންގެ ކިޮމީޓގެ މަަސއްކަތް 6 )ހައެއް( މްަސ ދުވްަސ  26 އޯގްަސޓް 2009ގިައ އުފެއްދިެވ 3 ފ  .11
ފިާއތިުވިއރުވްެސ ކިުރއަކަށް ނުދެއެވެ. 6 މްަސ ދުވްަސތެރޭ ބޭއްވީެވ އެއް ބައްދަލުވުމެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގިައ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ 

ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒް ފަހީުމ ބިައވިެރވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. )ިމ 6 މްަސދުވަހުގެތެރޭ 285ވަނަ މާއްދިާއން ހަވާލުކުރާ  ފ
ަނިޑޔާރަކު  ަނޑަކަށް 200 ފ ަނޑުން ބަލާން ޖެހޭ ގާތްގ ަނޑައެޅުމާއެކު އެ ިމންގ ަނޑެއް ކ މްަސޫޢިލއްޔަތުއަދާކުރުމަށް ިމންގ
ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒް ފަހީުމއާ އެތައް ފަހަރެއްގެ މީަތން  ިތބުމުން ިމކަން އަވްަސ ކުރުމަށް ުސްޕީރމްކޯޓުގެ ފ

ވާހަކަދެއިްކިއރު ިވދާޅުވަމުން ގެނިްދޔީައ ިމީއ ނުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ާޤނޫނުއާަސީސގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގިައ އަޅުގަޑަށް ިމ 
ަނިޑޔާރުންގެ ވަފްދެއް ރައިްޔތުންގެ ާޚއަްޞމިަޖީލހުގެ މެމްބަރުންނާ ނެގިޯސއޭޓް  މާއްދާ ިވްސނޭގޮތަށް ިލޔެފިައވާނަމަވްެސ، އޭރު ފ

ކުރައްވިައ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ މާއްދާ ިމހާރު ިލޔެފިައވާގޮތުން ިމކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ިވދާޅިުވއެވެ. 

ިއރު،  ިހމެނޭ  ބިައގާ  ިމދެންނިެވ  ގީާޒނެއް 

ރްަސީމ  ބެލިެވ  މައަްސލާ  ގާނީުނ  އެތަކެއް 

އެކީަށގެންނުވާ  ގީާޒއަކިާއ  ިލޔިެކޔުމުގިައ 

ިހމެނެއެވެ.  ގީާޒން  އެތަކެއް  ހިުރ  ރެކޯޑް 

ހަމައެއާއެކު ީމގެ ތެރޭގިައ ގާނޫނު އާަސީސން 

ިލިބދޭ ގާނީޫނ ވީަކލެއްގެ  ކޮންމެ ރައިްޔތަކަށް 

އީެހތިެރކަމުގެ ހައްގު މައަްސލަަ ތަކުގިައ ކީުރ 

ދައުރުގިައ ިލބުނަނިުދން ގީާޒން ިހމެނެއެވެ.

ރައިްޔތަކަށްމެ  ކޮންމެ  ިނޒާމުގިައ  ަޝރީުޢ 

ގާނީޫނ  ބޭރުން  ިއޖުރާއަތުގެ  އާންމު  އޮންނަ 

ޖޭއްެސީސން  ގޮތަށް  އުފެދޭ  ުސވާލު  އެތަކެއް 

ިއހަށްދުވަހު އުފެއިްދ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގިައ ރީައްސ 

ޕްރިޮސިކއުޓަރ  މެދު  ނީަޝދިާއ  މުހައްމަދު 

އައަްސވިައ  ދައުވާތައް  އުފުއްލަވާ  ޖެނެރަލް 

ިނޔާ ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ އިެކ ިދމާލުން 

ިހމިެނލައްވީަނ  ގޮތުގިައ  ގީާޒންގެ  ގެންނިެވ 

އާންމު  މައަްސލަތައް  ދެންނިެވފަދަ  މީަތގިައ 

ިތން ބޭކަލެކެވެ.          

ަނިޑޔާރުންގެ މާަޤމުގިައ ިތިބ ީމހުންގެ ިކބިައގިައ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 149ވަނަ  ާޤނޫނުއާަސީސ އަށް އަމަލު ކުރާން ފަށިާއރު ފ
ަނޑައެޅުމުގެ ަޤއީުމ މްަސޫޢިލއްޔަތު ާޤނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ  މާއްދާގިައބުނާ ަޝރުތުތައް ފިުރހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކ
މާއްދާގެދަށުން އަދާކުރުމަށް ހަވާލުވެފިައވާ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން އެމަަސއްކަތް ކުރައްވާފިައވީަނ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ 
ކިޮމަޝނުގެ ާޤނޫނުގެ 17ވަނަ މާއްދާ އިާއ އިަދ 20 )ނ( އިާއ ިޚލާފަށް ކަމުން ިމީއ ާޤނޫނިާއ ަޤވިާޢދުން، 

އިަދ ާޤނޫނުއާަސީސ ނަގަހައްޓާ ިޑމޮކްރިަޓކް ހަމަތަކިާއ އޫުޞލުތަކުން ިނންމާފިައވާ ިނންމުމެއް ނޫންކަމުން ިމީއ ާޤނީޫނގޮތުން 
ަސއްޙިަނންމުމެއް ނޫންކަމަށް، އިަދ ިޑމޮކްރިަޓކް މުޖުތަމެަޢއްގިައ ބަލިައގަނެވޭނޭކަމެއް ނޫންކަމުގިައ ަޤބޫލުކުރެވީޭތއިާއ؛

ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ މެމްބަރުންގެ ުސލޫކުކަމުގިައ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުގެ ާޤނޫނުގެ 17ވަނަ މާއްދާބުނާ 
ަނިޑޔާރުންގެ އިަމއްލަ  ުސލޫކިުހފެހެއްޓުމެއްނިެތ، ަޤއީުމ މްަސޫޢިލއްޔަތިާއ ރައިްޔތުންގެ ލާބަ އިާއ މަންފާގެ ކިުރއަށް ފ
މްަސލަހަތު ނިެރގެން، ރަމީްޒ ކަމެއްގެ ގޮތުގިައ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ މާއްދިާއން ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނާ 

ހަވާލުވެފިައވާ މްަސޫޢިލއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ަސބަބުން ިދވިެހ ދައުލަތިާއ ިދވިެހރައިްޔތުންނަށް ާޤނޫނުއާަސީސ )2008(ން ިލިބދޭ 
ަނިޑޔާރުގެ ރައިްޔތުންނަށް މަޙްރޫމުވުމީަކ ދައުލަތާ ރައިްޔތުންނަށް ިލބެންއޮތް ފިައދާއަކިާއ މަންފާއަކުން  ަޢދުލުވިެރ ިއތުބާރުކުރެވޭ ފ

ރައިްޔތުން މަޙްރޫމުކުރުންކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ.

ކިޮމަޝނުގިައ ކަންކަން ރިޭވ ިހނގަމުންދީަނ އެދުވަހަކު ިރޔަާސތަށް ފިެނވަޑިައގަންނަވާގޮތަކަށް ކަމުގިައ އަމީަލގޮތުން ދައްކަވިައ 
285ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަވާލުވެފިައވާ މްަސޫޢިލއްޔަތު އަދާކުރުމުގިައ މެމްބަރުންގެ ތަފާތު ިޚޔާލަށް ފުރަުޞތު އެރުވުމެއްނިެތ، 
އިަދ ިލޔުމުން ހުށަހަޅާފިައވާ ހުށަހެޅުންތައް ކިޮމަޝނުގެ މްަޝވަރާއަށް ގެނައުމެއްނިެތ، ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ އިަދ ުސްޕީރމްކޯޓުގެ 

ަނިޑޔާރު އަލްފިާޟލް މުޖުތާޒު ފަހީުމ އެމިަނކުފާނުގެ މާަޤމުގެ ނުފޫޒިާއ ބާރުން އެމިަނކުފާނުގެ އިަމއްލަ މްަސލަހަތަށް  ފ
ަނޑައެޅުއިްވ ކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ. ަނޑު ކ ިމންގ

ަނިޑޔާރުންގެ މާަޤމުގިައ ިތިބ ީމހުންގެ ިކބިައގިައ  ާޤނޫނުއާަސީސ )2008( އަށް އަމަލު ކުރާން ފަށިާއރު ފ
ަނޑައެޅުމުގިައ 30 ިޑެސމްބަރ 2009ގިައ  ާޤނޫނުއާަސީސގެ 149ވަނަ މާއްދާގިައބުނާ ަޝރުތުތައް ފިުރހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކ

ަނިޑޔާރުންގެ ިކބިައން ލިާޒމުކުރާ  ަނޑު” ފ ަނިޑޔާރުންގެ ުސލީޫކ ިމންގ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން ފްާސކުރެއިްވ “ފ
ަނޑައެޅުމުގެ ަސބަބުން ިއްސލާމީްދނުގިައ  ަނިޑޔާރުންގެ ިކބިައން ބަލިައގަތުމަށް ކ އްަޚލަާޤށްވުރެން ދަށުދަރަޖިައގެ އްަޚލުާޤ ފ
ަނޑައަޅާފިައވާ ކުށިާއ، ިޚޔާނާތުގެ ކުށިާއ، ބަދުއްަޚލީާޤ ިޖނީްސ މައަްސލަތައް ާޤނޫނުއާަސީސ 2008ގެ ކީުރން  ހައްދުކ

ިމފަދަ މައަްސލަތައް ބަލާ ިފޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު ިލިބފިައވާ އިެކ ިއދާރާތަކަށް ާސިބތުވެފިައ ހިުރނަމަވްެސ، އިަދ އެކުފަހަރުމީަތން 
ިމބާވަތުގެ ކަންކަން ތުހުމަތު ކުރިެވފިައީވނަމަވްެސ އެމައަްސލަތައް އެއްވްެސ ފަރާތަކުން ބަލިައ ތަހީުޤުޤކޮށްފިައވާކަމެއް އެނގެން 

ަނިޑޔާރުންގެ ގޮތުގިައ  ނެތް މައަްސލަ ތަކަށް ބެލުމެއްނިެތ އެފަދަ ާސިބތުވުންތަކިާއ ތުހުމަތުތައް ރައްދުވާ ީމހުންވްެސ ފ
ަނިޑޔާރުގޭގިައ  ަނިޑޔާރެއްގެ ިކބިައން ރައިްޔތުންއެދޭ އްަޚލަާޤށްބުރެ ދަށުދަރަޖިައގެ މަދު ބަޔަކު ފ އަލުން އައްޔަނު ކުރުމީަކ ފ

ަނޑުވާލުން ކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ. ދަމަހައްޓިައ ާޤނޫނުއާަސީސގެ 285ވަނަ މާއްދާގެ ބާރު ކ

ޖޭ އްެސ ީސ އިާއ މެދު އަެތކެއް މައަްސލާ ފާހަގަވޭ 


