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ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ ޚަބަރު ިސީޓ

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

     ރީައްސ މުހަންމަދު ނީަޝދުގެ މައްޗަށް ިހންގަވާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުން މާދަމައަށް ހަމަޖައަްސވާފިައވިާއރު، 

ަޞއްހަ ނޫން ކޯޓެއްގިައ ަޞއްހަނޫން ފަނިޑޔާރުން ިތއްބަވިައގެން އެއްގޮތަކަށްވްެސ ިއނާްސފު ގިާއމް ނުކުރެއްވޭނެ 

ކަމަށް ިގނަބަޔަކު ދެކެންފަށިައިފއެވެ. ިމ މޭރުމުން ުޝއޫރުތައް ިއއްވަމުން އެމީްޑީޕގެ އެތައްހްާސ މެމްބަރުންނެއް 

ވީަނ ިސލިްސލާކޮށް މުޒާހަރާކުރަން ފަށާފައެވެ. ރީައްސ މުހައްމަދު ނީަޝދިާއ މެދު ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ދައުވާ 

އުފުއްލަވާފިައ ވީަނވްެސ އެކަން ކުރައްވާން އޮންނަ ގާނީޫނ ގޮތިާއ ިޚލާފަށް ކަމުގިައ ރީައްސ ނީަޝދުގެ ގާނީޫނ 

ީޓމުން ގެންދަވީަނ ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

   ީޓީވ މެދުވިެރކޮށް ިދވިެހން ިމހާތަނަށް ވަގުތުން ދެކެފިައވާ އެންމެ ހިައރާންކުރިުވ އެއް މަންޒަރީަކ، ޖޭއްެސީސގިައ 

4 އޮގްަސޓް 2011 ީވދުވަހުގެރޭ، ަސތޭކައަށްވުރެ ިގނަބޭފުޅުން ރްަސީމ ހެދުންކޮޅުގިައ ގީާޒން ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާން 

ިޚލާފު  އިާއ  އާަސީސ  ގާނޫނު  އުޅުއްވީަނ  ިތޔަކުރައްވަން  ބޭފުޅުން  "ިތޔަ  ިތއްބަވިަނކޮށް،  ތައްޔާރުވެވަޑިައގެން 

އަމަލުތަކެކޭ، ިތޔަހެން ނަހައްދަވާށޭ" ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުގެ ގޮތުގިައ އެކިަމަޝނުގިައ 

ިހމިެނވަޑިައގެންނިެވ އިާއަޝތު ވެލިެޒީނ ތަކުރާރުކުރައްވިައ ވަރަށް ބާރަށް ިވދާޅުވަމުން ގެންދިެވ ތަނެވެ. 

   އިާއަޝތު ވެލިެޒީނ އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދީެވ، ފަނިޑޔާރުން ހުވާކުރައްވަން އޮންނީަނ ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނު 

ފްާސކުރެވެން  މިަޖިލހުން  ގާނޫނު  އާަސީސގިައ ވީާތ އިާއ، އެ  ކަމުގިައ ގާނޫނު  ދަށުން  )ޖިުޑކޭޗަރ އެކްޓް( ގެ 

ނުވަތަ  ދަށުން،  "ގާނޫނުގެ  އީެއ  މިަތން"  ހަމަތަކުގެ  "ގާނީޫނ  މެއެވެ.  ވްެސ  ވެފިައވިާތީ ދުވަހަކަށް  ދިެތންހަތަރު 

ގާނޫނުގިައ ވާގޮތަށް" ކަމުގިައ ނުވާނީެތވްެސ މެއެވެ.

)ގާނީޫނ  ިނމުމުން  މަރުހަލާ  ިއނިްތގީާލ  ވީަނ  ފަނިޑޔާރުންް  ކޯޓުގެ  ްސޕީްރމް  ިމދުވްަސވަރު،  ހަމަ      

ިސީޓ ފޮނުއްވަވާފައެވެ.  އަށް  ދިާއީމ ވާނެކަމުގިައ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާއަށް  ިލޔުއްވާފަ( އެބޭފުޅުން  ަސބަބުތަކެއް 

ދަށުކޯޓް ފަނިޑޔާރުން ގާނޫނާ ިޚލާފަށް ހުވާކުރެއިްވތާ އެންމެ ހަދުވްަސ ފަހުން، 10 އޮގްަސޓްގިައ ފަނިޑޔާރުންގެ 

އުއްތަމަ  ފަނިޑޔާރުންނާ  މިަޖިލހުން ވީަނ ުސޕީްރމްކޯޓް ގެ  ިއރު، ރައިްޔތުންގެ  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރެވެން  ގާނޫނަށް 

ފަނިޑޔާރު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އޭގެ 6 ދުވްަސ ކިުރން، ގާނޫނު ނިެތްސ، ނަމަވްެސ "ގާނީޫނ ހަމަތަކުގެ 

ިމހާތަނަށްވްެސ ިފޔަވަޅެއް  ިވދާޅުވެ، ހުވާކުރެއިްވ އެއްވްެސ ފަނިޑޔާރެއްގެ ގާނީުނ ަޞއްހަކަމާމެދު  މިަތން" ނޭ 

އިެޅފައެއް ނުވެއެވެ. 

   ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނުގިައވާ ަޝރުތުތައް ހަމަނުވާ އިަދ ިޢލީްމ ފެންވަރުނެތް އެތައް ގީާޒނެއް ިމދެންނިެވ ބިައގާ 

ިހމެނޭ ިއރު، އެތަކެއް ގާނީުނ މައަްސލާ ބެލިެވ ރްަސީމ ިލޔިެކޔުމުގިައ ގީާޒއަކިާއ އެކީަށގެންނުވާ ރެކޯޑް ހިުރ 44 

ގީާޒން ިހމެނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ީމގެ ތެރޭގިައ ގާނޫނު އާަސީސން ކޮންމެ ރައިްޔތަކަށް ިލިބދޭ ގާނީޫނ ވީަކލެއްގެ 

އީެހތިެރކަމުގެ ހައްގު މައަްސލަަ ތަކުގިައ ކީުރ ދައުރުގިައ ިލބުނަނިުދން ގީާޒން ިހމެނެއެވެ.

    ަޝރީުޢ ިނޒާމުގިައ ކޮންމެ ރައިްޔތަކަށްމެ އޮންނަ އާންމު ިއޖުރާއަތުގެ ބޭރުން ގާނީޫނ އެތަކެއް ުސވާލު އުފެދޭ 

ިއހަށްދުވަހު އުފެއިްދ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގިައ ރީައްސ މުހައްމަދު ނީަޝދިާއ މެދު ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ގޮތަށް ޖޭއްެސީސން 

ގެންނިެވ ގީާޒންގެ  އިެކ ިދމާލުން  ރާއްޖޭގެ  ކަނޑައެޅުއްވުމަށް  އައަްސވިައ ިނޔާ  ދައުވާތައް  އުފުއްލަވާ  ޖެނެރަލް 

ގޮތުގިައ ިހމިެނލައްވީަނ މީަތގިައ ދެންނިެވފަދަ މައަްސލަތައް އާންމު ިތން ބޭކަލެކެވެ.          

 ަޞއްހަނޫން ކޯޓެއްގިައ ަޞއްހަނޫން ފަނިޑޔާރުން
ިތއަްބވިައގެން ިހންގަވާ ބިޭއނާްޞފް

ެ  ަޞއްހަ ނޫން ކޯޓެއްގ
ެ  ަޞއްހަނޫން ފަނޑޔާރުންކަމުގ

 ތުހުމަތު ކުރެވެމުން
   ަރނގަޅުވީާނ ިއްސިތއުފާ

 ުޝޖާއު އްުސމާނު، ިހިލިހލާގެ، ގއ. ިވިލިގިލ 

 ހަުސިއން މީަޒދު، ދުނބިުރމާގެ، ގއ. ގެމަަނފިުށ    

      ޢަބްދުއްނިާޞރު ޢަބްދުއަްރީހމް    

 ިމީއ ިމހާރު ާސިބތުވެފިައވާ މައަްސަލއެއް

 ކަމަށާ ދެންއީޮތ ހުކުމްކުރުންކަމަށް، ަޝީރއަތް

    ިހނގިައވްެސނުގަނަްނީންސ ބުނުއްވާ ގީާޒއަކަށް

 ގިާއމް ކުރެއްވީޭނ ކޮން ިއނާްސފެއްތޯ ؟



 ުޝޖާއު އްުސމާނު، )ިހިލިހލާގެ، ގއ. ިވިލިގިލ.( 

އޮންނަ  ގުޅުންތަކެއް  އަބްދުهللا މުހައްމަދިާއ ގާތް  ބަހާރުގޭ  ހުޅުދުއްފާރު  އްުސމާނީަކ ރާއަތޮޅު     ުޝޖާއު 

ީމހެއް. ީމނާ ިކޔަވަން ހީުރވްެސ ޢަބްދުهللا މުހައްމަދުގެ ގޭގިައކަމަށްވްެސ މައުލޫމާތިލިބފިައވޭ. ީމނާއަށް ރާއްޖޭގެ 

ތަނުގެ   އިެކޔާ  ކޯޓޭ  ހުޅުމާލޭ  އަހަރު. ިމހާރު  ިލބީުނ 2002 ވަނަ  ހުއްދަ  ތަކުގިައ ވަކާލކާތުކުރުމުގެ  ކޯޓް 

ގީާޒއަކަށްހިުރިއރު، ީމނާއިާއ މެދު ިސކުނިޑ ހަމަނުޖެހޭ ކަމުގެ މައަްސލައެއް މެދުވިެރވެފަ ވާކަމުގިައ އާންމުކޮށް 

ިވިލިގނީލގިައ ވާހަކަދެކެވޭ.

   ީމނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކްޯސ ހީެދ ރީައްސ ނީަޝދު ިދގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާނެކަމަށް ބުނުއްވަމުންގެންދަވާ 

މުހައްމަދު ޖީަމލް އަހުމަދުގެ ޖްަސިޓްސ ިމިންސޓަރުކަމުގިައ.  ީމނާ އީަކ ގއ. ިވިލނިގީލ ކޯޓްގެ މިެޖްސޓްރޭޓް 

އަކަށް ހުއްޓާ 2006 ވަނަ އަހަރު ގ. ޑީޭޒމާގޭ އަހުމަދު އައްބާހަށް ގާނޫނާ ިޚލާފަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ރީައްސ 

އަލްއްުސތާޒު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ަސރުކާރުން އޭރުގެ ޖްަސިޓްސ ިމިންސޓަރު )ރީައްސ ނީަޝދު ިދގު 

މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާނެކަމަށް ިވދާޅުވާ ިމހާރުގެ ހޯމް ިމިންސޓަރ މުހައަމްމަދު ޖީަމލު އަހުމަދު( މާލެ ގެންނިެވ 

ޕިާކްސތާނަށް  އީެހތިެރކަމާއެކު  ގެ  ޖީަމލް  ގިުޅގެން  ކުރެއްވުމާ  ހުކުމް  ގީާޒ އެއްކަމުގިައ ބުނެވޭ.. އައްބާހަށް 

ކޯހެއްގިައ ފޮނުވުނު. ީމނާ ވީަނ އެކްޯސ ފިުރހަމަ ނުކޮށް ފްާސނުވެގެން އިަދ ކޯހާ ގިުޅގެން ދައްކަންޖެހޭ ީފވްެސ 

ނުދައްކާ އެނބިުރ މާލެ އިައްސފަ. މާލެ އައުމުން އަނެއްކާވްެސ ޖީަމލުގެ އީެހތިެރކަމާއެކު މައުހަދުން އެލްއެލީްބ 

ދެއްކިެވކަމަށާ  ވާހަކަ  އޭރު  ކަމުގިައ  އީައ  މާލެ  ފިަހކޮށްދެވުނު..ިފިނގަދަވެގެން  ފުރަުޞތު  ިކޔެވުމުގެ  އަށް 

ހީަގގަތަތީކ ފްާސނުވެގެން މާއްދާތައް ިރީޕޓްކުރަން ޖިެހގެން މާލެ އަންނަން ޖެހުން ކަމުގިައ ތުހުމަތުކުރެވޭ. 

އޮޅުވާލިައގެން  ދަތުރުތަކަކަށް  ނުކުރާ  ހުއްޓާ،  ފޮނުވާފަ  އަކަށް  މިެޖްސޓްރޭޓް  ިއްސ  އަތޮޅުގެ  ިމއަށްފަހު 

ފިައާސ ނިެގ ކަމުގެ ތުހުމަތުގިައ ވީަޒފިާއން ވިަކކޮށް އެކަމާ އެނިްޓކަރަޕަްޝން ކިަމަޝނުން ދައުވާކޮށް، އެ 

ިކޔުމަށް  ިފންގަރޕިްރންޓް އިާއ އަޅާ  މައަްސލިައގެ ތަހީުގގުގެ ތެރޭ އިެވޑެންްސ ގެ ގޮތުގިައ އޮޅުވާލިައގެން 

ފިައގެ ިއނިގއްޔެއްގެ ިނާޝން ީދގެން މަކަރާ ީހލަތްތިެރކަން ީމނާ ިއްސކުރައްވާފިައވާކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭ... 

ީމނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކުރެއިްވ " މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެނީްމހަކްަސ ނާޖިާއޒް ފިައދާ 

ހޯދިައިދން ކުށުގެ މައަްސލަ އެއް ރާއަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ބަހާރުގޭ އަބްދުهللا މުހައްމަދު ބައްލަފާފިައވޭ ނަމަވްެސ 

އެމައަްސލިައގެ ހުކުމްކުރުން ހަވާލުކުރެއީްވ ކިްރިމނަލް ކޯޓުގެ ގީާޒ ޢަބްދުهللا ީދީދ އިާއ ކަމުން ިލޔުންތަކުން 

މައަްސލަ ބެއްލީެވ އެހެންބޭފުޅެއްކަމަށް ފެންނަގޮތް ހެއްދީެވކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ..   

ހަުސިއން މީަޒދު، ދުނބިުރމާގެ،ގއ. ގެމަނަފިުށ، )ހ.ކަނިދިލ( 

ރީައްސ  އީަކވްެސ  ީމނާ  އަހަރު.  ވަނަ   2002 ިލބީުނ  ހުއްދަ  ވަކާލކާތުކުރުމުގެ  ތަކުގިައ  ކޯޓް  ރާއްޖޭގެ   

ނީަޝދު ިދގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާނެކަމަށް ިވދާޅުވާ ިމހާރުގެ ހޯމް ިމިންސޓަރ މުހައަމްމަދު ޖީަމލު އަހުމަދު 

ޖްަސިޓްސ ިމިންސޓަރަކަށް ހުންނިެވ ިއރު މެލިޭޝޔާ އަށް ކުރު ޓްރިޭނންގ ކޯހެއްގިައ ޖީަމލު ފޮނިުވ ީމހެއް. 

ަޝިރއަތާ ގާނޫނު ިޑގީްރ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރިާއ ދެވަނަ އަހަރު ފިުރހަމަކީުރ މޯލިްޑވްްސ ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ 

އިެޑއުކަޭޝނުން. ީމނާ މަަސއްކަތް ކިުރ ކޯޓްގިައ ެސކެޓީްރއެއްގެ މަގާމަށް ިއޢުލާނުކޮށް، އޭނާއިާއ އިާޢީލގޮތުން 

ގުޅުން އޮންނަ ަޝރުތުތައް ހަމަނުވާ ކުއްޖަކަށް ވީަޒފާ ހަމަޖައާްސީދފިައވީާތ ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިަމަޝނުން 

އެމައަްސލަ ބަލިައ ، ފަނިޑޔާރުންގެ ުސލީޫކިމންގަނޑާ ިޚލާފްވެފިައވީާތ ިފޔަވަޅު އަޅަން ިނންމާފިައީވ ނަމަވްެސ 

އެކަން ކުރިެވފައެއްނުވޭ.

 ގާނޫނޫ އާަސީސ އިާއ ިޚލާފަށް މިަޖީލހަށް ިއހިްތރާމް ނުކުރެއިްވކަމަށް

ތުހުމަތުވާ ިތން ފަނިޑޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ަބއެއް ވާހަކަ

ް ޢަބްދުއްނިާޞރު ޢަބްދުއްރީަޙމް އއ. އަތޮޅުގެ ިއްސމިެޖްސޓްރޭޓ

    ރީައްސ ނީަޝދުގެ މައްޗަށް އުފިުލގެން އުޅޭ ދައުވާ އިާއ މެދު، އިަދ ަޝީރއަތް ރަނގަޅަށް ިހނގިައނުވްެސ ގަންނީަންސ، 

"ިމީއ ިމހާރު ާސިބތު ވެފިައވާ މައަްސލައެއްކަމަށިާއ ދެންއީޮތ ހުކުމްކުރުން" ކަމަށް ީމނާ ީމހުންގެ ގާތު ވާހަކަދައްކާފިައވާކަމުގެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ. ިމ ޢަބްދުއްނިާޞރީަކ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެ އީޮފހުގިައ އުޅޭ މަހަމޫދު ަސީލމުގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއެްސއް 

ކަމުގިައ ބެލެވޭ. މަހަމޫދު ަސީލމީަކ ހޯރަފީުށ މަރުހޫމް އާދަމް ަސީލމްގެ ދިަރއެއް. އާދަމް ަސީލމިާއ މަައުމޫނީަކ ކްލްާސމޭޓުން... 

ލަންކާގެ ޯސަސނިްވލާގިައ ިއނިގރިޭސ ބްަސ ިކޔަވާން އުޅެފިައ ިދމިާވ މައަްސލައެއްގިައ އާދަމް ަސީލމް މާލެއަންނަން ޖެހީުނ. 

މައުމޫނު ވިެރކަމާ ހަވާލުވެ އާދަމް ަސީލމަށް ިދީނ އަތޮޅުވިެރޔާގެ ިއްސ އީެހތިެރޔާގެ މަގާމް. ިނޔީާވ ިދވިެހ ބަހިާއ ތީާރޚަށް 

ިޚދުމަތްކުރާ ގައީުމ މަރުކަޒުގެ ިޑރެކްޓަރަކްަސ ހުއްޓާ. ިނޔިާވފަހުން 2008 ގިައ ަސރުކާރު ބަދަލުވުމާ ހަމައަށް ކޮންމެމަހަކު 

އޭރިުލބެމުނިްދޔަ މާުސރައިާއ ިއނާޔަތްތައް މަހުމޫދު ަސީލމްގެ އިާއލާ އަށް ިލބެމުނިްދޔަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ. ިމކަމުގެ ަސބަބުން 

މަހަމޫދަުސީލމީަކ މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތީާއދު ކުރާ ީމހެއް. އިަދ އޭނާގެ ގާތް އެންމެންވްެސ މައުމޫނަށް ތީާއދުކުރުމަށް 

އެދެމުންދާ ީމހެއް. ނުކުތާއީަކ ިމމަހަމޫދު ަސީލމިާއ ޢަބްދުއްނިާޞރިާއ ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގިައ ީލގަލް އިޮފަސރެއްގެ ގޮތުގިައ 

މަަސއްކަތް ކުރާ ނިާޒމިާއ ިތނީްމހުން ވަރަށް ިގނަ ވަގުތު އެކުގިައ ހޭދަކުރާކަން. މަހަމޫދު ަސީލމީަކ ދައުވާކުރާ ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އީޮފހުގެ ިއްސވިެރއަކަށް ވެފިައ މައަްސލަ ބަލާ ފަނިޑޔާރާއެކު ިމހާގާތްކޮށް އުޅުމީަކ މައަްސލިާއގެ ިއނާްސފުނިެތދާނޭ 

ކަމެއް ކަމުގިައ ދެކެވޭ...   


