
ބިޭއނާްސފު
05 ނޮވެމްބަރ 2012

ޚަބަރު ިސީޓ

 ދަށުކޯޓުގަިއ ހުންނިެވިއރުވްެސ ވްެސ  
 އިެކ ަރއިްޔތުންގެ ހައްގަށް އިެކގޮތް

އިެކ ަރއިްޔތުންގެ ހައްގަށް އިެކގޮތް

ގެ  ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކޔުޓަރ    

ޑޯނަްޝިއން  މ.  ހުންނިެވ  މަގާމްގިައ 

އަހުމްދު މިުއއްޒު އީަކ ދަށުކޯޓެއްގެ ިއްސ 

ފަނިޑޔާރަކަށް ހުންނަވިައގެންވްެސ އޭރުގެ 

ރައިްޔތުންނަށް  ިއން  އާަސީސ  ގާނޫނު 

އެޅުއިްވ  ހުރްަސ  ހައްގުތަކަށް  ިލިބދޭ 

ފަށިައިފއެވެ.  ބުނެވޭން  ބޭކަލެއްކަމުގިައ 

މެދު  ނީަޝދިާއ  މުހައްމަދު  ރީައްސ 

އަހުމަދު  ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

އެ  އުފުއްލަވިައގެން  ދައުވާ  މިުއއްޒު 

އުޅުއްވީަނ ގާނޫނު އާަސީސގެ 17 ވަނަ 

ތުހުމަތު  ކަމުގިައ  ިޚލާފަށް  މާއްދާއިާއ 

އޭނާ  އީެއ  ިމވާހަކަތަކުން  ކުރެވިޭއރު، 

ބޭނުންފުޅުގިައ  އިަމއްލަ  ކިުރންވްެސ 

ބުނެވެން  ވީަނ  ގޮތްކަމަށް  ކަންކުރައްވާ 

ފަށާފައެވެ.

   ކޮންމެ ރައިްޔތަކަށްމެ ގާނީޫނ ވީަކލެއްގެ 

އީެހތިެރކަން ކޯޓުތަކުގިައ ިލބެވުމީަކ ނޫ 

ކަށަވަރުކޮށްދޭ  އާަސީސންވްެސ  ގާނޫނު 

އަހުމަދު  ިމ  ނަމަވްެސ  ހައްގެކެވެ. 

އެތަކެއް  ކޯޓްގިައ  ިއންނަވާ  މިުއއްޒު 

ވީަނ  އޭނާ  ހައްގު  އެ  ރައިްޔތުންނަކަށް 

ނުދެއްވިައ، އެ ހައްގު ގާނޫނު އާަސީސ 

ތަބާވާފަރާތްތަކެއްގެ  އޭނާ  އިާއ ިޚލާފަށް 

ރައިްޔތުންގެ  އިެކ  ނުފޫޒުން 

ިނގުޅިައގަންނަވާފަކަމުގިައ  ިކބިައން 

ތުހުމަތުތައްވީަނ ތަކުރާރުވާންފަށާފައެވެ.

   ރީައްސ ނީަޝދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ 

އުފުއްލަވިައގެން ިމ އަހުމަދު މިުއއްޒު އެ 

އުޅުއްވީަނވްެސ ހަމަ އެފަދިައން ކަމުގިައ 

މެދުވްެސ  ީމހުނާ  އެހެން  ދެކެވެއެވެ. 

ަޝީރއަތް ކުރެވޭ އޫުޞލު ހަމަ ރީައްސ   

ހައްގުވާނެއެވެ.  ވްެސ  ނީަޝދަށް 

ީމހެއްގެ  އެއްވްެސ  އެހެން  ނަމަވްެސ 

ިޚލާފަށް  މޭރުމާ  ބެލެވޭ  ަޝީރއަތް 

ކޯޓަކަށް  ނޫން  ަޞއްހަ  ގާނީޫނގޮތުން 

އެ  ވައްދަވިައގެން  މައަްސލަ  އެ 

އިެކީމހުނަށް  ކަނޑައިެޅގެން  އުޅުއްވީަނ 

ކަމުގިައ  އޫުޞލުން  އިެކގޮތްހައްދަވާ 

ދެކެވެއެވެ.

ހިަތފީުށ  އިަދ  އެއްކަމަކު،  ީޕީޖ    

މިުއއްޒެއްކަމަކު،  އަހުމަދު  ޢިަލމިަނކުގެ 

އެކަމާ  ޢަމަލުކުރައްވާފަ  ބާވަތުން  ިމ 

ކިުރމިަތނުލައްވައެއް ނުހުންނެވޭނެއެވެ.   

ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ   

ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ  ބާރުތައް  ިލިބގެންވާ 

ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއާަސީސއިާއ، 

ކަނޑައަޅާފިައވާ ިއމުން ބޭރެއްނުވެވޭއެވެ. 

ފަރާތުން  ިލބޭ  އިަނޔާ  ބޭރުވެއްޖެނަމަ 

ގޮތަކަށް  ހިުރހާ  އުޅެވެންހިުރ  އެކަމާ 

އުޅޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނު  ޖުމުޙިޫރއްޔާގެ  ިދވިެހ    

)ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   220 އާަސީސގެ 

ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ބަޔާންކުރީަނ  ގިައ 

މްުސތިަޤއްލު  ބުރަނުވާ  ވިަކފަރާތަކަށް 

ޖެނެރަލްއަކު  ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

އެ  ީމގިައ  ކަމަށެވެ.  ހުންނަންވާނެ 

އޮންނަ ވިަކފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ ިސފައިާއ 

މިުއއްޒު  އަހުމަދު  ީޕީޖ  ިމހާރުވްެސ 

ކަމަށް  ިޚލާފުވެލައްވިައގެން  އެހުންނީެވ 

ިގނަބަޔަކުދީަނ އޭނާގެ ގެކޮޅުދޮށުގިައވްެސ 

އަޑުގަދަކުރަމުންނެވެ.  

ބުރަވެނުލައްވާ  ވިަކފަރާތަކަށް    

މްަސޢިޫލއްޔަތު  އޭނާގެ  

ޕްރިޮސިކއުޓަރ  އަދާކުރެއްވުމުގިައ 

ޖެނެރަލް މަަސއްކަތްކުރައްވާންވާނެ ގޮތް 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤާނޫނުއާަސީސއިާއ، 

ޖެނެރަލްގެ  )ޕްރިޮސިކއުޓަރ   2008/9

ޤާނޫނު( ގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވެއެވެ.   

   ިމގޮތުން، މަޤާމުގެ މްަސޢިޫލއްޔަތިާއ، 

ިޒންމާތައް އަދާކުރުމުގިައ ވިަކފަރާތަކަށް 

ބުރަނުވުމިާއ، ހަމަހަމަކަމިާއ، ހާމަކުރުމުގެ 

އާަސްސތައް  މަަސއްކަތުގެ  މައްޗަށް 

ިބނާކުރުމީަކ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

އާަސީސ  މަަސއްކަތުގެ  ކުރައްވާ 

ޤާނޫނުއާަސީސއިާއ،  ކަމުގިައ  ިސފަތައް 

ޤާނޫނުގިައ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

ކަނޑައަޅާފިައވެއެ. 

    ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއީަކ އޭނާ 

ިނންމުމެއްގިައމެ،  ހަމަކޮންމެ  ިނންމާ 

ހަމަހަމަކަމިާއ، ހާމަ ކަމިާއ، ޖަވާބުދީާރވުން 

ނެރެންޖެހޭފަރާތެއްކަމަށް  ކިުރއަށް 

މާއްދާގެ  ވަނަ   220 ޤާނޫނުއާަސީސގެ 

އެއިާއ  ިހނދު،  ލިާޒމްކުރާ  ިއން  )ނ( 

ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ިޚލާފަށް 

އަހުމަދު މިުއއްޒު ޢަމަލުކުރެއްވުމީަކ، އޭގެ 

ަސބަބުން ގެއްލުންވާފަރާތަށް އެކީަށގެންވާ   

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ



 ޖޭއްެސީސ މެމަްބަރކު
 ގުންޑާ ހިެދަލއްވަީނ

ގިާސމް  މެމްބަރ  ޖޭއްެސީސ    

ހިެދލައްވިައގެން  ގުންޑާ  ިއބްރީާހމް 

އެ  އެކު،  ދެއްވުމާ  ިއންޒާރުތަކެއް 

ގެދޮރަށިާއ  ފަރާތުގެ  ރައްދިުވ  ިއންޒާރު 

ނޭނގޭކަމަށް  އޮތްކާރަކަށް  ގޭގިައ 

ގެއްލުންތައީްދިފއެވެ.  ބަޔަކު  ބުނެވޭ 

އައްޑޫ  ކުރެއްވުމުގިައ  ިމކަމެއް 

ކޮމްޕީެނގެ  އެއާޕޯޓް  ިއންޓަނަޭޝނަލް 

އްެސީޓއޯގެ  އިަދ  ިޑރެކްޓަރު  މެނިޭޖން 

އީަލ  ާޝިހދު  ިޑރެކްޓަރު  މެނިޭޖން 

ިދވިެހ  ބާލުއްވާނެކަމަށްވްެސ  މާލިެއން 

ހޯއްދަވިައ  ިއނާްސފު  ރައިްޔތުންނަށް 

ވީަނ  ގިާސމް  ިވދާޅުވާ  ދެއްވުމަށް 

ިބރުދައްކަވާފައެވެ. ގަން ިއންޓަނަޭޝނަލް 

ބަޔަކާ  ތަރައީްގކުރެއްވުމަށް  އެއާޕޯޓު 

އެއްބްަސވުމުގިައ  ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ 

އޭނާއަށް  ޮސިއކުރެއްވުމަށްފަހު  ާޝިހދު 

ނުހުންނެވޭނެ  މަގާމުގިައވްެސ  

ގިާސމް  މެމްބަރ  ޖޭއްެސީސގެ  ކަމަށް 

ިއބްރީާހމްވީަނ ިއންޒާރުކުރައްވާފައެވެ.

ދެއިްވ  ިއންޒާރު  އެ  ގިާސމް     

ހުޅުދޫ  ސ.  ގެ،  އީަލގެ  ާޝިހދު  ރޭ، 

އެގެއަށިާއ  ވަދެ  ބަޔަކު  ވާރުގެއަށް 

ކާރަކަށް  އޮތް  ޕާކްކޮށްފިައ  އެގޭގިައ 

ީދފައެވެ.  ވީަނ  ގެއްލުންތަކެއް  ބޮޑިެތ 

ރަހުމަތްރިެރއެއްކަމުގިައ  ގާތް  ާޝިހދުގެ 

ިމވަގު  އެގޭގިައ  އިަދ  ވެލައްވީާތ 

ބަލަހައްޓަވަމުންދާ  އެގެ  ނޫޅީޭތ  ީމހުން 

ިއންޓަރނެޓް  އަބުދުލްމުހިުސން  މީުއދު 

ީމިޑޔާއަކަށް މައުލޫމާތު ދެއިްވކަމަށްވީަނ 

ބަޔަކު  ވަގުތެއްގިައ  ރޭގެ  ގެއަށް  އެ 

ިދނުމަށް  ގެއްލުންތަކެއް  އެގެއަށް  ވަދެ 

ކާރުގެ  ޕާކްކޮށްފައޮތް  އެގޭގިައ  ފަހު 

ލޯގަނޑުތައް ތަޅާލާފިައވާ ކަމަށެވެ. "މިުޅ 

ގޭތެރެ އެއްކޮށްހެން ހާވާފިައ ހީުރ އިަދ 

އެނިގފައެއް  ކަމެއް  ގެނިްދޔަ  އެއްޗެއް 

ނެތް. ނަމަވްެސ ދޮރުތައް ހަލާކުކުރުމިާއ 

ތަޅިައ  އެއްކޮށް  ލޯގަނޑުތައް  އެކާރުގެ 

ފުނޑުފުނޑު ކޮށްފިައ ހީުރ. އަޅުގަނޑަށް 

ިމީއ ިސޔީާސ ކަމެއްކަން،"  ހަމަޔީަގން 

މީުއދު ބުނުއިްވކަމަށްވެއެވެ.  

ިއންޒާރުދެއްވަމުން  ާޝިހދަށް     

"ާޝިހދު އެހެން ބުންޏްަސ ާޝިހދަކަށް  

ނުކުރެވޭނެ.  ޮސިއ  އެއްބްަސވުމުގިައ 

އަކަށް  އޭނާ  ކޮށްފިައ  ާޝިހދު 

މަގާމަކު. ކޮށްފިައ އޭނަ  އެ  ނުހުރެވޭނެ 

ާޝިހދަކަށް  ރަށުގިައ.  ިމ  އުޅެބަލަ 

ވްެސ ނުކުރެވޭނެ......،" ިއއްޔެބޭއްވުނު 

ހަފްލާއެއްގިައ ވާހަކަ  ޖުމްހީޫރ ޕީާޓ ގެ 

ދައްކަވަމުން ގިާސމް ިވދާޅިުވ އެވެ 

ޕެަސންޓް   30 އެއާޕޯޓުގެ  ގަން     

އީަފފު  ހެުސިއން  ޗަމްޕާ  ިހއާްސ 

ކުންފުންޏަށް  "ކާާސ"  ިހއާްސވާ 

ހައްދަވާ  ދެކޮޅު  މާބޮޑަކަށް  ިވއްކާލުމާ 

ގިާސމް ރޭ ވްެސ ވީަނ އައްޑޫ އެއާޕޯޓް 

ތަރައީްގކުރައްވަން އޭނާ ވިާގދެއްވިައގެން 

އުޅުއްވީަނ  ަސރުކާރުން  ވިެރކަމުއެރިުވ 

ފިައދާއެއް  އެކީަށގެންވާ  ރައިްޔތުންނަށް 

އެކަން  ކަމަށާ  ނޫން  ގޮތަށް  ިލބޭ 

ގާނޫނާ  އުޅުއްވީަނ  ކުރައްވަން 

ތަކުރާރުކޮށް   ިވދާޅުވެ  ކަމަށް  ިހލާފަށް 

ގިާސމް  އަޑުގަދަކުރައްވާފައެވެ. 

ރައިްޔތުންނަށް  އުޅުއްވީަނ  ިމހާރުވްެސ 

ގިާއމުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކިައ  ިއނާްޞފު 

އަތުލެއްވުމުގެ  އެއަރޕޯޓްވްެސ  މާލޭ 

މަަސއްކަތް ކުރެއްވުމުގައެވެ..

މައަްސލާގިައ  އެއާޕޯޓް  އައްޑޫ     

ގިާސމް ރޭ ަސރުކާރަށް ފާޑިުވދާޅިުވިއރު 

 30 އެއާޕޯޓުގެ  ިއންޓަނަޭޝނަލް  ގަން 

ޕެަސންޓް ިހއާްސ ކާާސ އަށް ިވއްކާލުމުގެ 

ިއއްޔެ  ޮސިއކުރަން  އެއްބްަސވުމުގިައ 

ިފނޭންްސ  ނަމަވްެސ  ިނންމާފިައީވ 

ވީަނ  އެކަން  އެންގުމަށް  ިމިންސޓީްރގެ 

މަޑުޖައާްސލިައފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ 

ަސރުކާރުގެ  ވީަނ  ިވދާޅުވެފިައ  ާޝިހދު 

އެއްބްަސވުމުގިައ  އީޮތ  ިސޔަާސތު 

ނޫން  ގޮތަކަށް  ހުއްޓުވާލާ  ޮސިއކުރުން 

ިމިންސޓީްރގެ  ިފނޭންްސ  ކަމަށިާއ 

މިޮނޓިަރން  އެންޓަޕްރިައަސްސ  ޕަބިްލކް 

)ޕެމެބް(  ބޯޑު  ިއވެލުއަޭޝން  އެންޑް 

ިއން އެކަމާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް 

ިނންމާނެ ކަމަށެވެ. އިަދ އަންނަ ހަފުތާގިައ 

ޮސިއކުރެވޭވަރުވާނެ  އެއްބްަސވުމުގިައ 

ިވދާޅުވެފަ  ވީަނ  ާޝިހދު  ވްެސ  ކަމަށް 

އެވެ.

އެއާޕޯޓް  އައްޑޫ  ިވދާޅީުވ  އޭނާ    

ިވޔަފިާރއެއ  ވަރުގެ  ތަރައީްގކުރެވޭ 

ކުރައްވަން  އެކަން  ިހމަނުއްވިައގެން 

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގިައ ަސރުކާރުން 

ކަމަށެވެ  ިހމަނުއްވަން  ޖިެހލައްވީާނ 

ގަން އެއަރޕޯޓު ހޯއްދެވުމީަކ ވިެރކަމަށް 

އަރާވަޑިައގެން ހުންނިެވ ވީަހދު އިަރހުގިައ 

ިމހާރުގެ  ދަންނަވިައގެން  އާދްޭސ 

އޮތިޮރީޓއަށް  އިެވއަޭޝން  ިސިވލް 

އެހުންނިެވ  ވިެރވެލައްވިައގެން 

ބޮޑަކަށް  މާ  ފިައަޞލް  ިއބްރިާހމް 

ބޭނުންފުޅުވެގެން އެއްފަހަރު ީބލަމެއްގިައ 

ގަނޑުތަކެއް  ބިައވިެރވެލައްވިައގެން 

ިހންގިެވ ކަމެކެވެ. މާލެތެރޭގިައ ިކޔާގޮތުގިައ 

ިމ  ރޭއްވެވުމުގިައ  ހޯއްދެވުމުގެ  ގަން 

ިއބްރިާހމް ފިައަޞލްވީަނ އޭނާގެ ިޅޔަނު 

ވީަހދު  ވްެސ  ފިާއޒު  އަބްދުهللا  މަނާގޭ 

ގެ  އްެސީޓއޯ  ިހންގަވިައގެން  އިަރހަށް 

ވިެރއަކަށް ލައްވަވާފައެވެ. އެއްވްެސކަހަލަ 

ކުނިޑފަށެއްވްެސ ނެތް  ީލޑަރިޝޕެއްގެ 

ިމ ޢަބްދުهللا ފިާއޒު ިމހާރުވްެސ އުޅީެނ 

ާޝިހދުގެ  ިދމާކޮށްލިައގެން  ާޝިހދިާއ 

ޖައަްސިއގެނެވެ.  މައަްސލާތަކެއް 

ފިާއޒީަކ  ޢަބްދުهللا  ިމ  އަނެއްކޮޅުން 

ފޮހެދޭން، ގިާސމްގެ  ބޫޓުކޮޅު  ގިާސމްގެ 

ިގނަޒަމާންތަކެއްވަންދެން  ބީޯއއަކަށް 

އުޅެފަހިުރ އިަދ އޭނާގެ ޢިާއލާގެ ބައެއް 

ހީަޞލަތް  ވަރަށް  އޭނާއީަކ  މެމްބަރުން 

ނުބިައމަކަރުވިެރއެއް ކަމުގިައ ފާހަގަކުރާ 

ީމހެކެވެ. 

އެއާޕޯޓް  ގަން  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ  ގިާސމް 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ިހއާްސ  ކުންފީުނގެ 

ކޮމްޕޯނަންޓަށް  ލޯކަލް  ިވއްކާލީަނ 

ކަމަށް  ފިައާސ ނިުލިބގެން  ދައްކަންޖެހޭ 

އޭނާ ގާތު ާޝިހދު ިވދާޅުވެފިައވާ ކަމަށެވެ. 

ިދގު  އެއާޕޯޓް  ނަމަވްެސ ގަމިާއ ގަމުގެ 

ދިޭއރު  ކުއްޔަށް  ބަޔަކަށް  މުއްދަތަކަށް 

ކަމަށިާއ  ިވްސނާލަންޖެހޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކަންކަން  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ިއން  ކާާސ 

ިހނގިައދާނެ ކަމަށް އޭނާ ިވދާޅިުވ އެވެ. 

ނީުސދާ  ކޮންމެވްެސ  ތެރޭގިައ  "ީމގެ 

އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އުޅޭ  ކަންތައްތަކެއް 

ހަމަގިައމު ވްެސ ގަބޫލު ކުރަން،" ގިާސމް 

ިވދާޅިުވ އެވެ. އެ ިވދާޅުވާ ނީުސދާކަން 

ތުހުމަތުކުރެވީެނ  ގިުޅފަހިުރކަމަށް 

އަބްދުهللا  ފިައަޞލާ،  ިއބްރިާހމް 

ފިާއޒާ، ގިާސމާ އެންދިެރމާގޭ ިއލްޔްާސ 

ރޭވުންތަކެއް  ިމކަމުގިައ  ިއބްރިާހމާ 

ކީުރއުްސރެ ހުރެގެނެ ިހންގަވާ ކަންކަމާ 

"އަޅުގަނޑު  ބުނެވެއެވެ.  ކަމުގިައ 

އިަމއްލަ  އަޅުގަނޑު  ވީަނ  ދަންނަވާފިައ 

އަށް ތަކިެތ ިހފިައގެން ގްޮސ، ޑްރެޖަރިާއ 

އެއްޗިެހ  ހިުރހާ  ާސމާނާ  ީމހުންނިާއ 

އިަމއްލަ  އަޅުގަނޑު  ގްޮސ  ިހފިައގެން 

އުޅީެނ.  ިމ  ިހއްކަދޭށޭ  އިޭރއާ  އެ  އަށް 

އަޅުގަނޑު  ވްެސ  ިމއަދަށް  ިމއަދުން 

ގިާސމް  ކޮށްދޭން"،  އެކަން  ިމިހީރ 

ިވދާޅުވުމުން އޭނާ އެތަން ބޭނުންވެލައްވާ 

ިމންވަރު ހާމަވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  އޭނާ 

ކުންފުންޏަށް  އެއާޕޯޓް  ގަން  ިވދާޅީުވ 

ިލބޭ ރަށް ތަރައީްގ ކުރުމަށް ފަހު ލޯކަލް 

ކޮމްޕޯނަންޓަށް ދޭންޖެހޭ ފިައާސ ިދނުމަށް 

އެރިުވ  ވިެރކަމު  ވިާގދެއްވިައގެން  އޭނާ 

ވީަހދަށް ދަންނަވާފިައވާނެ ކަމަށެވެ.

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 
އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް 

ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

ޙައްލެއް ިލބެންޖެހޭނޭކަމެކެވެ.  

ޖެނެރަލްގެ  ޕްރިޮސިކއުޓަރ      

މާއްދާގިައ  ވަނަ   13 ޤާނޫނުގެ 

'ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ބަޔާންކުރީަނ، 

އަދާކުރުމުގެ  މްަސއިޫލއްޔަތު  ޖެނެރަލްގެ 

ގޮތުންނިާއ، ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 

ިލބޭ ބާރުތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން، 

ނުވަތަ  މީަތން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގިައވާ 

ދިާއރާގެ  ބާރެއްގެ  ިލިބދޭ  ޤާނޫނަކުން 

ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ތެރޭގިައ، 

ރްަސީމ  މުވައްޒަފަކު  އޭނާގެ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ކުރާކަމަކިާއމެދު  ޙިައިސއްޔަތުން 

ިޖނީާއ،  ކަމަކާމެދު  ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް 

ނުވަތަ މަދީަނ ދަޢްވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.' 

ިމހެންނެވެ. 

ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ިމީއ  ނަމަވްެސ     

ިޙމާޔަތް  ޤާނީޫނ  ިލިބދޭ  ޖެނެރަލްއަށް 

ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާކަމުގިައީވިއރު،ޕްރިޮސ

ިޙމާޔަތް  ޤާނީޫނ  ޖެނެރަލްއަށް  ިކއުޓަރ 

އީޮތ، ހަމައެކިަނ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ިނޔަތުގިައ  ހެޔޮ  އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނިާއ 

ިނންމާ ިނންމުންތަކުގިައކަން އެނގެއެވެ. 

ފަދިައން  ބަޔާންކުރެވުނު  ކިުރންވްެސ 

ވީަނ  ިސފަ  ނުޖެހުމުގެ  ވިަކފަރާތަކަށް 

އޭނާގެ މަގާމްގެ ތައާރަފްގިައ ިހމިެނފައެވެ. 

އެކަން  ިޚލާފްވެއްޖެނަމަ  އެއިާއ 

ބޭކަލަކު  މަގާމުހުންނިެވ  އެކުރައްވީަނ 

ގާނޫނު  މިުއއްޒިުކޔާ  އަހުމަދު  ނޫނެވެ. 

އާަސީސ އާއ ފާޅުގަ ިޚލާފްވެގަންނަވަން 

ނީަޝދާ  ރީައްސ  އިަދ  ިއްސނެންގިެވ، 

އިަމއްލައްަސއަށްވްެސ  ިތމަންނަ  މެދު 

ިކޔުއްވިައގެން  ިފޔަވަޅުއަޅުއްވާނަމޭ 

އުލުއިްވ ނުބިައނުލަފާ ޚިާއނެކެވެ. 

ޖެނެރަލިްވޔްަސ،  ޕްރިޮސިކއުޓަރ   

ިނޔަތުގިައ،  ިޚލާފަށް، ނުބިައ  ޤާނޫނިާއ 

ިނންމަންޖެހޭ  ޙިައިސއްޔަތުން  ރްަސީމ 

ިނންމިައިފނަމަ،  ިނންމުމެއް  އެއްވްެސ 

އެކުޅަކަމެއްގެ ބާވަތުން ދެން ކުރަންޖެހޭ   

ކަން ކަން ކުރުމުގިައ އިަނޔިާލބޭ ފަރާތިާއ 

އެފަރާތަށް ތީާއދުކުރާ ހިުރހާ ފަރާތަކުން 

ިމ  މަަސއްކަތްކުރާނެއެވެ.  ިމންނެތް 

ބޭރުގިައވްެސމެއެވެ.  ރާއްޖޭގައިާއ 

އަދާކުރެއްވުމުގިައ  އެއް  ިޒންމާ  ގާނީޫނ 

ހައްދަވާކަށް  އިެކގޮތް  އިެކީމހުނަށް 

ނުހުންނެވޭއެވެ.


