ގެ 1
ސަފްޙާ ެ 6

ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެރައްޔިތުންގެެ
ންެޝަރީޢަތުގެެ
ރިެމުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަންގެެފަރާތު ެ
މަޖިލީހުގެެޤަވާއިދަށާއިެޕްރޮސީޖަރތަކަށާއިެގެ.ކޮއްކި ެ
ޖިލީހުގައިެ
ޖިލީހުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަ ެ
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަ ެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެމި ެދެފަރާތުންމެ ެހުށަހެޅި ެލިޔެ ެކިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ރެވެއެވެެ .
ނާ ބެލިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންނަށްެފާހަގަެކު ެ
ނަޒަރަކުންެވިސް ެ
(ހ) ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމެންބަރުކަމުންެމުޙައްމަދުެފަހުމީެ
ޙަސަން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 71ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެެ 02ވަނަެމާއްދާއާއިެ 20ެ،ވަނަެމާއްދާއާއިެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެެ(ހ) ެއާއިެެ 17ވަނަެ
މާއްދާގެެ(އ)ެއާ ެއަދިެއެނޫންވެސްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެއެތައްެމާއްދާތަކަކުންެ
ކަނޑައެޅިެޤަރާރު ެކުރެވިފައިވާެދުސްތޫރީެމަބްދަޢުެތަކާއިެއުޞޫލުތަކުގެެބޭރުންެ،ކަމަށްެމުޙައްމަދުެފަހުމީެ
ޙަސަންެބުނާެކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 8ވަނަެމާއްދާއަށްެ
އިެ
އަސާސީގަ ެ
ބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާގައިެބުނަނީެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެންމެހައިެބާރުތައްެހިންގާންވާނީެއެެޤާނޫނު ެ
ވާގޮތެއްގެމަތިންކަމަށާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 71ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނަނީ ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންެ ،އެ ެބާބުގައި ެބަޔާން ެކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
އި ެއަދި ެއެ ެޙައްޤުތަކާއިެ
ގެންވާކަމަށާ ެ
މެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބި ެ
އެއްވެސް ެގޮތަކުން ެތަފާތު ެކުރުމެއްނެތި ެކޮން ެ
މިނިވަންކަން ެލިބުމުގައިެ ،އެ ެމީހެއްގެ ެނަސްލެށްެ ،ނުވަތަ ެއުފަންވީ ެޤައުމަށްެ ،ނުވަތަ ެކުލަޔަށްެ ،ނުވަތަެ
ޖިންސަށްެ ،ނުވަތަ ެޢުމުރަށްެ ،ނުވަތަ ެޖިސްމާނީ ެނުވަތަ ެނަފްސާނީ ެނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށްެ ،ނުވަތަ ެއެެ
މީހެއްގެ ެސިޔާސީ ެނުވަތަ ެއެނޫންވެސް ެވިސްނުމަކަށްެ ،ނުވަތަ ެމާލީ ެފުދުންތެރިކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެނިސްބަތްވާެ
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ށާއިެ
ޢާއިލާއަށް ެނުވަތަ ެއުފަންރަށަށްެ ،ނުވަތަ ެމިނޫންވެސް ެކަމަކަށް ެބަލައި ެތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެ ެކަމަ ެ
އެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެޤާނޫނުގެެކުރުމަތީގައިެ ،އަދިެ ެ
ދި ެޤާނޫނުގެެ
ގެންވާެމީހެއްކަމަށާއި ެއަ ެ
މީހެއްގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެހިންގުމުގައިެކޮންމެެމީހަކީެވެސްެހަމަހަމަވެ ެ
ކޮންމެ ެމީހެއްގެ ެވެސްެ
ރައްކާތެރިކަމާއި ެޤާނޫނުން ެލިބިދޭ ެމަންފާތައް ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެލިބުމަކީ ެހަމަ ެ ެ
ނޭެ ،އެެ
ޙައްޤެއްކަމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެހިމެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ20ވަނަެމާއްދާއަކީެ،ޢަދުލްވެރިކަމާއިެހާމަކަމާއެކުެޝަރީޢަތްެކުރުމުގެެޙައްޤުެބަޔާންކުރާެ
މާއްދާ ެއެއް ެކަމާއި ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެޢަދުލްވެރިކަމާއެކު ެއިދާރީ ެފިޔަވަޅުތައްެ
އެޅުމާބެހޭ ެގޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެލިޔެފައި ެއޮތް ެމާއްދާއެއް ެކަމާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ގެންވާ ެމިންވަރެއްގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެއަކީެ ،މީހަކު ެކުށެއްކޮށްފިކަން ެއެކަށީ ެ
ކަމުގައިެބެލުމުގެެޙައްޤުެ
މަެ،އެެމީހަކީެކުށެއްެނެތްެމީހެއްެ ެ
ޝައްކެއްނެތިެޝަރީޢަތުގައިެސާބިތުނުކުރެވޭެނަ ެ
ލިބިގެންވާކަންެކަށަވަރުކޮށްެދިންެމާއްދާއެއްެކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެ
ހުއްދައަށް ެއެދި ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަން ެހުށަހެޅި ެފޯމަށާއި ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެ މުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަންގެެފަރާތުންެދެއްކިެވާހަކަތަކަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެފަރާތުންެ
ދެއްކި ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަން ެބުނާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 71ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 20ެ ،ވަނަެ
މާއްދާއާއި ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަދި ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަންއާ ެގުޅިގެން ެރައްޔިތުންގެެ
ށްެ
މަޖިލީހުން ެނިންމި ެނިންމުމާެ ،އެ ެމާއްދާތަކުގައި ެބުނާ ެކަންކަމާއި ެގުޅުމެއް ެހުރި ެމާއްދާތަކެއް ެކަމަ ެ
އަހުރެންނަށްެނުފެންނަެކަމެވެެ .
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(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ ،މިެމައްސަލައަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 24ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއަދިެ(ނ)ެގެެދަށުންެމުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
ދާގެެ
ހުށަހެޅިެމައްސަލައެއްެކަމަށްެބުނާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ24ވަނަެމާއް ެ
ންެ
ތީ ެ
ވެސް ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަ ެ
(ހ) ެގައި ެބުނަނީ ެއިދާރީ ެހިންގުމުގެ ެދާއިރާއިން ެކޮންމެ ެމީހަކާމެދު ެ
ޢަދުލްެއިންޞާފުގެެހަމަތަކުގެެމަތީންެއެކަށީގެންވާެއަވަސްެމިނެއްގައިެކަންކުރުމަކީެއެމީހަކަށްެލިބިގެންވާެ
ޙައްޤެއްެކަމަށާއިެއަދިެއެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނަނީެއިދާރީެގޮތުންެއަޅާެފިޔަވަޅެއްގެެސަބަބުންެއެއްވެސްެ
ގެެ
މީހެއްގެ ެޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިއްޖެކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެ،އެެފިޔަވަޅެއްެއެޅިެސަބަބުެލިޔުމުންެލިބުމު ެ
ވާކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެބުނަނީ ެއިދާރީެގޮތުންެއަޅާެފިޔަވަޅެއްގެެ
ލިބިގެން ެ
ޙައްޤުެއެމީހަކަށްެ ެ
ސަބަބުން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެއެއްވެސް ެބައެއްގެ ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމުޖުތަމަޢުގެެ
ޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިއްޖެކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެ،އެކަމެއްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެެމީހަކަށްެނުވަތަެ
މެވެެ .
ކޮންމެެމީހަކަށްެލިބިގެންވާެކަ ެ
އެބަޔަކަށްެނުވަތަެއެެކަމުންެސީދާގޮތެއްގައިެއަސަރުެފޯރައިފާނޭެ ެ
ގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
މާއްދާެއަށްެބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާއަކީެސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމެންބަރުންެމެންބަރުކަމުންެވަކިކުރުމާެ
ގުޅޭގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެލިޔެފައި ެއޮތް ެމާއްދާއެއްކަމާއި ެއެ ެމާއްދާގައިެ
ގެެ
ބުނަނީެ ،ސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރަކު ެއެ ެމަޤާމުން ެވަކިކުރެވޭނީ ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއި ެ(ށ)ެގައިވާެގޮތުގެެމަތިންކަމާއި ެއަދި ެއެެ
ދާގައިެބުނަނީެ،ސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމަޤާމާެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެ(ށ)ެއަށްެބަލާއިރުެ،އެެދެެމާއް ެ
އެކަށީގެންނުވާފަދަ ެކަމެއް ެކުރިކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމަޤާމު ެއަދާކުރުމަށް ެއުޛުރުވެރިވާފަދަ ެޙާލަތެއްެ
މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެމަޤާމު ެއަދާކުރުމުގެ ެޤާބިލުކަން ެނެތްކަމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ކޮމެޓީއަކަށްެފެނިގެންެ،އެެމެންބަރަކުެއެެކޮމިޝަނުންެވަކިކުރުމަށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެޖަލްސާއެއްގައިެ
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ސްވުމުން ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެެ
ވި ެމެންބަރުންގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުން ެފާ ެ
ހާޒިރުވެ ެވޯޓުގައި ެބައިވެރި ެ
މެވެެ .
މެންބަރަކުެ،މެންބަރުެކަމުންެވަކިވީެކަ ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ދަެ
ހުށަހަޅާފައިވާެމައްސަލައަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ24ވަނަެމާއްދާގައިެބުނާެފަ ެ
ކަމާއިެ
އިދާރީ ެފިޔަވަޅެއް ެއޭނާ ެއާ ެމެދު ެއަޅައިގެން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައެއް ެކަމަށް ެއަހުރެންނަށް ެނުފެންނަ ެ
ންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހު ެ
ލިބިދީފައިވާ ެބާރެއްގެ ެދަށުންެ ،ނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއިދާރީ ެނިންމުމެއް ެނޫން ެކަމާއި ެއެއީ ެބަރުލަމާނީެ
ންތަކުގައި ެއެހެން ެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގެ ެދައުރެއްެ
ނިންމުމެއްކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމިފަދަ ެނިންމު ެ
ނުވަތަެޝާމިލުވުމެއްެނުވަތަެބަހެއްެނުވަތަެތަދައްޚުލްވުމެއްެއޮންނަށްނުޖެހޭެކަމެވެެ ެ.
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރުންނަކީ ެއަމިއްލަެ
ޙަވާލުވެެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްެ
މާ ެ ެ
އުލަތުންެއުޖޫރަެލިބިގެންެމަޤާ ެ
ފަރުދުންކަމާއިެދައުލަތަށްެހިދުމަތްެކުރާެދަ ެ
އަދާ ެކުރާ ެފަރުދުންކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތިންެ
އެއިން ެމީހަކު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރާނަމަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެވެސް ެ"ނެޗުރަލް ެޖަސްޓިސް" ެގެެ
އުޞޫލުތަކުގެ ެމަތިން ެނިންމަންޖޭ ެނިންމުންތައް ެނިންމަންޖެހޭނެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
މަތިން ެޖަވާބުދާރީވުމާއިެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެރޫޙް ެފުރިހަމައަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަކީެޑިމޮކްރަސީގެެހަމަތަކުގެެ ެ
ސް" ެވެސްެ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ެވީފަދައިން ެ"ޕްރިންސިޕަލްސް ެއޮފް ެނެޗުރަލް ެޖަސްޓި ެ
އިެެ
ންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމާއްދާތަކުން ެއެނގޭކަމާ ެ
ވަރަށް ެފުރިހަމައަށް ެހިފަހައްޓާ ެޤާނޫނުއަސާސީއެއްކަ ެ
ށްވެސްެ
ރުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަ ެ
"ނެޗުރަލްެޖަސްޓިސް"ެގައިެހިމެނޭެއެންމެެމުޙިއްމުެދެެބައިެފުރިހަމަެކު ެ
މަެ،
ލާޒިމްެވާނެކަމާއިެ،އެއީެއެމީހަކާެދެތެރޭެތުހުމަތެއްކޮށްެއެެމީހަކަށްެއެކަމުގެެއަސަރުކުރާނެެކަމެއްެނަ ެ
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ންެ
ހު ެ
މާ ެއަދި ެއެކަމާެގުޅޭގޮތުންެއެެމީހަކަށްެޖަވާބުދާރީެވުމުގެެފުރުސަތުެދޭންޖެ ެ
އެކަމެއްެއެމީހަކަށްެއެންގު ެ
ކަމެވެެ .
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުންމެ ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަެ
ތަކަށާއިެހުށަހެޅުނު ެލިޔެކިޔުން ެތަކަށްެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަނަށްެ ،އޭނާއާ ެގުޅޭެމައްސަލައެއްެ
އެންގިކަމާއި ެއެ ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީެ
ހުށަހެޅިފައިވާކަން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެ ެ
ތަކުގެ ެކޮމިޓީެއަށްެހާޒިރުކޮށްެސުވާލުެކުރެވިފައިވާެ
ންެ ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމިނިވަންެމުއައްސަސާ ެ
ޙަސަ ެ
އި ެއަދިެމުޙައްމަދުެފަހުމީެ
ކަމާއިެޖަވާބުދާރީެވުމަށާއި ެދިފާޢުގައިެވާހަކަެދެއްކުމުގެެފުރުޞަތު ެދީފައިވާެކަމާ ެ
ޙަސަނާއިެގުޅިގެންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމިނިވަންެމުއައްސަސާތަކުގެެކޮމެޓީއަށްެހުށަހެޅުނުެމައްސަލާގައިެ
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭެހެކިންެޙާޟިރުކޮށްެއެެފަރާތްތަކުގެެވާހަކަތައްވެސްެއެެކޮމެޓީއިންެއަޑުއެހުމަށްފަހުެއަދިެ
މަށްފަހުެކޮމިޓީންެގޮތެއްެނިންމިެކަމެވެެ .
އެެކޮމެޓީއަށްެލިބުނުެހެއްކާއިެޤަރީނާެވަޒަންެކުރު ެ
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަެ
މާއްދާގެ ެދަށުން ެއެ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރަކު ެއެކަށީގެންނުވާ ެކަމެއްެ
ނިެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެއެ ެކުރިކަމަކާ ެގުޅިގެންެ
ކުރިކަމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެފެ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމެޓީއަކުން ެހިންގާ ެއެއްވެސް ެތަޙުޤީޤަކީ ެޖިނާއީ ެތަޙުޤީޤެއް ެނޫންކަމާއި ެއެފަދަެ
އީެ
ހުން ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެޖިނާ ެ
ކަމެއް ެކުރިކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަށް ެކަނޑައަޅައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ކަމެވެެ ެ.
ކުށެއްެސާބިތުވާެމިންވަރަށްެސާބިތުވާންެނުޖެހޭނެެ ެ
ގެެ
ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެރައްޔިތުން ެ
(މ) ެދި ެ
މަޖިލީހަށްެލިބިދީފައިވާެބާރާއިެއިޙްތިޞާޞްތަކުގެ ެތެރެއަށްެއެހެންެއެއްވެސްެފަރާތަކަށްެނުވަދަވޭނެެކަމާއިެ
ވިސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެސިވިލް ެސަރ ެ
ކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރުން ެމެންބަރުކަމުން ެވަކިކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނިންމާނިންމުން ެއެއީެ
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އެނިންމުމުގައިެހިމެނޭެމައްސަލާގައިެފުލުހުންެޖިނާޢީެތަޙުޤީޤެއްކޮށްެއެތަޙުޤީޤުގެެމައްޗަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ނީެ
ބު ެ
ންެޝަރީޢަތުންެޙުކުމެއްެއިއްވައިފިނަމަެއެއީެއެއްކުށަކަށްެދެެއަދަބުެލި ެ
ޖެނެރަލްެކުރާެދަޢުވާއަކާެގުޅިގެ ެ
ކަމަށްެބެލެވޭނެެކަމެއްެނޫންކަމަށްެއަހުރެންެދެކޭެކަމެވެެ .
ންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ދެ ެ
މިނިވަން ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެކޮމެޓީއަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޮމެޓީއިން ެހިންގި ެއެންމެހައިެ
އިޖްރާޢަތްތަކާއިެ ،އެ ެކޮމެޓީގެ ެނިންމުމާއި ެގުޅިގެން ެއެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ންގާފައިވާެ
ނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށް ެހި ެ
ތުތަކެއް ެކަމަށް ެނުވަތަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށް ެނިންމާފައިވާެ
އިޖްރާޢަ ެ
ނެެޖާގައެއްނެތްކަމަށްެބުނެެއަހުރެންގެެރަޢުޔުެއިއްވީމެވެެ .
ނިންމުންތެކެއްެކަމަށްެބުނާ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

