ްޙ7ގެެ1
ސަފ ެ

ދިވެހިރއްޖޭގެެއުއްތަމަެފަނޑިޔރުެއަޙުމަދުެފއިޒުެޙުސައިންގެެތަފތުވިެރަޢުޔުެ .
މި މައްސަލައަކީ ެެ 7ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވ ެރިޔސީެ
ެ
އިންތިޚބުގައި ެބޭއިންޞފު ެއެއްވެސްކަމަކަށް ެފުރުޞަތު ެނުދިނުމަށްޓަކައި ެއެ ެއިންތިޚބު ެއިންޞފުވެރިެ
އިންތިޚބަކަށްެހެދުމަށްޓަކައިެރއްޖޭގެެހުރިހައިެދއިރތަކަށްެވޯޓުލމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގެެއަޞްލެއެއްގޮތްެ
ކޮޕީއެއް ެހުރިހައި ެރިޔސީ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންނަށް ެލިބި ެއެ ެލިސްޓުގެ ެޞައްޙަކަންެ
ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުެ ،އޭގައި ެއެފަރތްތަކުގެ ެސޮއި ެއަދި ެސީލް ެހިމެނޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނެ
ޙަވަލުކުރުމުން ެކޮންމެ ެދއިރއެއްގައިވެސް ެވޯޓުލމީހުންގެ ެލިސްޓުގެ ެގޮތުގައި ެއޮންނަ ެރަސްމީ ެލިޔުމަކީެ
ހަމައެކަނި ެއެލިޔުން ެގޮތުގައި ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުން ެސޮއިކޮށް ެސީލްޖަހައި ެޞައްޙަކަންެ
ކަށަވަރުކޮށްފައިވ ެލިސްޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެހެދުމަށއިެ ،ވޯޓ ެރަޖިސްޓްރޭޝަންސްގެ ެކަންތައްތައް ެކުރިއަށްެ
އްނެތި ެއިންސފުވެރި ެކަމއެކުތޯ ެބަލައި ެކަށަވަރުކޮށް ެދިނުމަށއިެ،
ގެންދަވފައިވަނީ ެވަކިފަރތަކަށް ެބުރަވުމެ ެ
ރިޔސީ ެއިންތިޚބ ެގުޅިގެން ެވޯޓުލމީހުންގެ ެވޯޓު ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމުގައި ެސުވލު ެއުފެދޭ ެގޮތަށްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރތުން ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނތީ ެވޯޓުލުމުގެ ެހައްޤު ެގެއްލިގެންެ
ހިނގައިދނެކަމުގެ ެބިރުވެރިކަން ެއުފެދިފައިވތީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމަކީ ެއިތުބރުެ
ކުރެވޭ ެނިޒމެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކައި ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެއައިޓީ ެއޮޑިޓަރެއްެ
މެދުވެރިކޮށް ެއިލެކްޝަންސްގެ ެއައިޓީ ެނިޒމް ެއޮޑިޓްކޮށް ެދިނުމަށއިެ ،ރިޔސީ ެއިންތިޚބުގެ ެނަތީޖއަށްެ
ޤނޫނއި ެޤަވޢިދ ެޚިލފަށް ެނުފޫޒު ެފޯރުވުމަށް ެއެއްވެސް ެފަރތަކުން ެހިންގިޔަ ެނުދިނުމަށއި ެއަދި ެއެފަދަެ
ކަމެއް ެހިންގފައިވކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެެ
ޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 236ވަނަ ެމއްދއއި ެެ 237ވަނަ ެމއްދގެ ެދަށުން ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެެ
މަސްޢޫލިއްޔަތު ެއެކަމުގައިވތީ ެއެކަންކަން ެކުރުމުގެ ެއިންތިޒމު ެހަމަޖެހޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެކަންކަން ެކުރުމުގެެ
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އަމުރެއް ެނެރެދެއްވުމަށް ެއެދި ެގެ .މލެހިޔެ 14-01ެ ،2-އަޙުމަދު ެޒަނީން ެއދަމް ެހުށަހަޅފައިވެ
މައްސަލައެކެވެ.
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލގެެދަޢުވގެެޞީޣއަށްެބަލއިރުެ،ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއއިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެވެފައިވ ެތަންނޫން ެއެހެންތަނެއްގައި ެވޯޓު ެދޭމީހުންގެެ
ންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމުެ
ރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭގޮތުން ެޤނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވ ެއިޖުރއަތަށް ެބަލއިރުެ ،އި ެ
ޤނޫނުގެ ެެ 8ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައި ެވަނީ ެއިންތިޚބުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވެ
މީހުން ެއެނގޭފަދަ ެރަޖިސްޓަރީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔރުކޮށް ެބަލަހައްޓަން ެވނެކަމަށްެ
ބަޔންެކޮށްފައިެއޮންނަކަމެއެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 170ވަނަެ
މއްދގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެބރުތަކއި ެމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައި ެރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެެ
ހޭެ
ޙައްޤު ެފުރިހަމަޔަށް ެއަދކުރެވޭނެ ެގޮތައް ެކަށަވަރު ެކުރުމއި ެވޯޓުނެގުމ ެބެހޭގޮތުން ެހަމަޖައްސަންޖެ ެ
އެންމެހައި ެއިންތިޒމުތައް ެހަމަޖެއްސުން ެހިމެނޭއިރުެ ،އެކަންކަން ެތަންޒީމް ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެހެދިފައިވެ
ޤނޫނުތަކުގެެތެރެއިން ެއިންތިޚބުތަކބެހޭެޢންމު ެޤނޫނަށް ެބަލއިރުެ ،އިންތިޚބުތަކއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔލުެ
ހޯދުމުގެ ެޢއްމު ެވޯޓުތަކުގައިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެތައްޔރުކުރުމއިެ
އެރަޖިސްޓަރީއަށް ެގެންނަންޖެހޭ ެއުނިއިތުރު ެގެނައުމއި ެބެލެހެއްޓުމއި ެއިންތިޚބުތަކއިެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލުެ
އިެ
ހޯދުމުގެ ެޢންމު ެވޯޓު ެނެގުމބެހޭ ެގޮތުން ެހަމަޖެއްސަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެއިންތިޒމްތައް ެހަމަޖެއްސުމ ެ
އިންތިޚބީ ެދއިތރކުގައި ެތިބި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީތައް ެއެކުލަވައިލައިެ
ޤނޫނުގައިެކަނޑައަޅފައިވ ެމުއްދަތަށްެއެރަޖިސްޓަރީތަކަށްެގެންނަންޖެހޭެއުނިއިތުރުެގެނެސްެޤނުނުގައިވެ
ގޮތުގެމަތިން ެސަރުކރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝއިޢުކުރަމުން ެގެންދިއުމަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެ
މަސްޢޫލިއްޔަތއިެބރުތަކެއްކަންެއެެޤނުނުގެެެ21ވަނަެމއްދގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެވެެ .
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(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ރިޔސީ ެއިންތިޚބުތަކ ެބެހޭ ެޤނޫނުގެ ެެ 3ވަނަ ެމއްދގައި ެވަނީެ
ެޤނޫނު ެނަންބަރު ެެ11/2008
ރިޔސީ ެއިންތިޚބުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙަޢްޤު ެލިބިފައި ެވަނީ ެ
(އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނު) ެގައި ެބަޔންކޮށްފައިވ ެމީހުންނަށް ެކަމަށއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއެކުލަވލުމުގައި ެއިޢުލނު ެކުރުމ ެގުޅޭގޮތުން ެ ެރިޔސީ ެއިންތިޚބުގައިެ
ޢަމަލުކުރަންެވނީެޤނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 11/2008އިންތިޚބުތަކބެހޭެޢންމުެޤނޫނު)ެގައިެއެކަންކަމ ެގުޅޭެ
ގޮތުންެކަނޑައަޅފައިވގޮތުގެެމަތިންކަމަށްެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެއެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައިެ
ކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެލޒިމްކޮށްފައިވ ެކަންތައްތަކަކީ ެ(ެ)1
ހިމަނަން ެޖެހޭކަމަށް ެޤނޫނުން ެއިލެކްޝަންސް ެ ެ
ފުރިހަމަނަން ެ(ެ )2އުފަންތރީޚު ެ(ެ )3ޖިންސް ެ(ެ )4ދއިމީއެޑްރެސް ެ(ެ )5ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭެ
ކޑުގެެނަންބަރުކަންެއެޤނޫނުގެެެ8ވަނަެމއްދގެެ(ނ)ެގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެއެވެ.
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބެއް ެބޭއްވުމުގެ ެމަދުވެގެން ެެ 45ދުވަސް ެކުރިންެ،
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެމަޢުލޫމތއެކު ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށްފަހުެ
ސްެ
ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގައިވ ެމީހުންގެެނަމއިެ،ޖިންސއިެ،ދއިމީއެޑްރެ ެ
އެނގޭ ެގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެސަރުކރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝއިޢުކުރަން ެވނެކަމށައިެ،
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެވެބްސައިޓްގައިވެސް ެއެމަޢުލޫމތު ެޝއިޢުކުރަން ެވނެކަމަށް ެއެ ެޤނޫނުގެ ެެ9
ވަނަެމއްދގެެ(ހ)ެގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެވެ.
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނުގެ ެެ 9ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ބަޔންކޮށްފައިވެގޮތުގެމަތިންެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެސަރުކރުގެެގެޒެޓްގައިެ
ޝއިޢުކުރ ެދުވަހުެ ،އެރަށެއްގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންދިރިއުޅޭެ
ކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެޢންމުކޮށް ެފެންނަގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެބަހައްޓަން ެވނެކަމަށއި ެއެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންތިޚބުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވ ެހުރިހ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެކޮންމެެ
ރަށެއްގައިެއެކަމަށްެއެދޭެކޮންމެެފަރތަކަށްެބެލޭނެެއިންތިޒމް ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެހަމަޖައްސަންެ
ވނެކަމަށްވެސްެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެވެ.
(ކ)ެހަތްވަނަެކަމަކީެ ،ރިޔސީެއިންތިޚބުގައިެވދަކުރ ެކެންޑިޑޭޓުންނއިެއެކެންޑިޓޭޓުންގެެ
ންެ
ރަސްމީ ެއިންތިޚބީ ެއެޖެންޓުންނއި ެސިޔސީ ެޕޓީއަކުން ެއެދިއްޖެނަމަެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނު ެ
ކަނޑައަޅފައިވ ެގޮތުގެމަތިން ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގެ ެކޮޕީއެއްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެދޫކުރަންވނެކަމަށް ެރިޔސީ ެއިންތިޚބުގެ ެޤަވޢިދުގެ ެ ެ8ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ނ)ެ
ގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ ،އިންތިޚބެއްގައިެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހެއްެ ،ވޯޓުލުންެ
އޮންނަ ެދުވަހު ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެއެމީހެއްގެ ެދއިމީ ެއެޑްރެސްެ
ންެ
ކަމަށްެބަޔންކޮށްފައިވެރަށުގައިެއެމީހަކުެނޫޅޭކަމުގައިެވަނީނަމަެއަދިެއެެއިންތިޚބުގައިެއެެމީހަކުެވޯޓުދޭ ެ
ބޭނުންނަމަެ ،ވޯޓުލުން ެއޮންނަ ެދުވަހު ެއޭނ ެހުންނނެ ެތަނެއް ެއިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނުގެ ެދަށުންެ
ހަދ ެޤަވޢިދ ެއެއްގޮތްވ ެގޮތުގެމަތިން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެއެންގުމަކީ ެއެމީހެއްގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެެގޮތުގައިެޤނޫނުގައިެކަނައަޅފައިެއޮންނަކަމެވެެ .
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢއްމު ެޤނޫނުގެ ެެ 9ވަނަ ެމއްދގެ ެދަށުންެ
ޢންމު ެކުރެވޭ ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމިހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމެނިފައިވ ެނުވަތަެ
ހިމެނިފައިނުވ ެމަޢުލޫމތަކ ެގުޅޭގޮތުން ެނުވަތަ ެރަޖިސްޓަރީ ެޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ެގެންނަންޖެހޭ ެބަދަލަކެ
ނުވަތަ ެއުނިއިތުރަކ ެގުޅޭގޮތުން ެޝަކުވ ެއުފުލުމުގެ ެއިޚްތިޔރު ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެެ
ދިވެހި ެރައްޔިތަކަށއި ެސިޔސީ ެޕޓީތަކަށް ެލިބިގެންވ ެކަމަށް ެޤނޫނުގެ ެެ 10ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެސަރުކރުގެެ
(މ)ެދިހަވަނަެކަމަކީެ ،ވޯޓުެދި ެ
ގެޒެޓުގައި ެޝއިޢުކުރ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެގިނަވެގެން ެެ 10ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެޝަކުވއެއް ެއުފުލަންެ
ބޭނުންވނަމަެ ،ލިޔުމަކުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެހުށަހަޅަންެވނެކަމަށއިެމިެމުއްދަތުެ(ެ 10ދުވަސް)ެ
ޚުންެފެށިގެންެގިނަވެގެންެެ5ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއެެމއްދގެެދަށުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެ
ހަމަވެތރީ ެ
ލިބޭ ެޝަކުވތައް ެއެކޮމިޝަނުން ެބަލައި ެއެ ެޝަކުވތަކމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ެކަމަށއި ެއަދިެ
މިގޮތުން ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެނިންމ ެނިންމުން ެމި ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެޝަކުވއެއް ެހުށަހެޅި ެފަރތަކަށްެ
ސަބަބއެކު ެއަންގަންވެސް ެވނެކަމަށް ެެ 10ވަނަ ެމއްދގައި ެބަޔންކޮށްފައި ެއޮންނަކަމއިެ ،މިގޮތުންެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމ ެނިންމުމަކމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހޭ ެފަރތަކުން ެކޮމިޝަނުން ެއެެ
މައްސަލައަކމެދުެނިންމިެނިންމުންެޝަކުވެހުށަހެޅިެފަރތަށްެއަންގތެގިނަވެގެންެެ5ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއެެ
މައްސަލައެއް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުގެ ެއިޚްތިޔރު ެއެ ެފަރތަކަށް ެލިބިގެންވ ެކަމަށއި ެއަދިެ
މިގޮތުން ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހަޅ ެމައްސަލައަކމެދު ެއެމައްސަލައެއް ެހުށަހަޅތ ެގިނަވެގެން ެެ15
ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއެކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެއިއްވަންވނެ ެކަމަށްވެސް ެއެމއްދގައި ެބަޔންކޮށްފައިވކަމއި ެވޯޓުެ
ދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީއެބެހޭގޮތުންެއުފުލޭެޝަކުވތަކެގުޅޭެމައްސަތައްެފުރަތަމަެ
ނުގައި ެވގޮތުން ެއެފަދަ ެމައްސަލަތައްެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެކޯޓަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެކަމަށްވެފައި ެޤނޫ ެ
އިންތިޚބުގެ ެކުރިންވެސް ެއިންތިޚބުގެ ެތެރޭގައިވެސް ެއަދި ެއިންތިޚބުގެ ެފަހުންވެސް ެހައިކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅިދނެކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ފ) ެއެގރަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރޭޝަނއި ެރަޖިސްޓަރީގެ ެކަންތައް ެއިންތިޒމު ެކުރެވިފައި ެވަނީ ެހަމައެކަނިެ
އިލެކްޓްރޯނިކް ެނިޒމެއްގެ ެމައްޗަށްކަން ެއެނގެން ެނެތުމއި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެ
ރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭ ެމަޢުލޫމތު ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެވެބްސައިޓްގައި ެޝއިޢުކުރުމުގެ ެއިތުރުންެ
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ްޙ7ގެެ6
ސަފ ެ

ސަރުކރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝއިޢުކުރަން ެޖެހޭގޮތަށް ެޤނޫނުން ެލޒިމުކޮށްފައި ެވުމުން ެ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭ ެމަޢުލޫމތު ެފޯރުކޮށްދިނުން ެބަރޯސވެފައިވަނީ ެހަމައެކަނިެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމުގެ ެމައްޗަށް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމަކީ ެއިތުބރު ެކުރެވޭ ެނިޒމެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކައިެ
މިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެއައިޓީ ެއޮޑިޓަރެއް ެމެދުވެރިކޮށް ެއިލެކްޝަންސްގެ ެއައިޓީ ެނިޒމް ެއޮޑިޓްކުރަންޖެހޭެ
ޙލަތަކަށްެކަންކަންެގޮސްފައިވކަންެމައްސަލަެހުށަހެޅިެފަރތުންެސބިތުކޮށްދީފައިެނުވކަމެވެެ .
(ދ)ެބރަވަނަެކަމަކީެ،ރިޔސީެއިންތިޚބުގެެނަތީޖއަށްެޤނޫނއިެޤަވޢިދެޚިލފަށްެނުފޫޒުެ
ފޯރުވުމަށް ެއެއްވެސް ެފަރތަކުން ެހިންގިޔަ ެނުދިނުމަށއި ެއަދި ެއެފަދަ ެކަމެއް ެހިންގފައިވކަން ެނުވަތަެ
ނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތު ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 236ވަނަެ
މއްދއއިެެ237ވަނަެމއްދގެެދަށުންެސަލމަތީެޚިދުމަތްތަކުގެެމަސްޢޫލިއްޔަތުެއެކަމުގައިެވތީެއެކަންކަންެ
ކުރުމުގެ ެއިންތިޒމު ެހަމަޖެހޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެކަންކަން ެކުރުމުގެ ެއަމުރަކަށް ެއެދިފައިވއިރުެ ،ޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރތުން ެބުނެފައި ެވަނީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެބރުތަކއިެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ެމައްޗަށް ެސަލމަތީ ެބރުތަކުގެ ެއެއްވެސް ެދައުރެއް ެއޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެއަމުރެއް ެބޭނުންެ
ނުވކަމަށެވެެ .މިއީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވ ެދަޢުވ ެއަކަށްވެފައިެ ،ޤނޫނުެ
އަސސީންނއިެކަމބެހޭެޤނޫނުތަކުންެސަލމަތީެބރުތަކއިެމަތިކުރެވިފައިވެބަރުތަކއިެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެެ
އިތުރުންެއިންތިޚބަކ ެގުޅިގެންެސަލމަތީެބރުތަކުގެެދައުރުެ ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެމައްޗަށްެކުރެވޭެ
ދަޢުވއެއްގެ ެތެރެއިން ެކަނޑައެޅިދނެކަމަށް ެނުފެންނތީެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެކުރެ
މިދަޢުވގެެތެރެއިންެސަލމަތީެބރުތަކުގެެމައްޗަށްެއެފަދަެއަމުރެއްެނެރެވިދނެކަމަކަށްެނުފެންނަކަމެވެެ .
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ްޙ7ގެެ7
ސަފ ެ

ވީމެ ،އިސްވެ ެބަޔންކޮށްފައިވ ެކަންތައްތަކަށްބަލ ެރިޢޔަތް ެކުރއިރުެ ،ދަޢުވކުރި ެފަރތްެ
(ގ.މލެހިޔެ 14-01،2-އަޙުމަދު ެޒަނީން ެއދަމް) ެ ެއެދިފައިވ ެކަންތައްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޤނޫނީގޮތުންެ
ނެވެެ ެ.
އަމުރެއްެނެރެންޖެހޭފަދަެޟަރޫރަތެއްެއޮތްކަމަކަށްެއަހުރެންނަކަށްެނުފެނު ެ

ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ
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ްޙ6ގެެ1
ސަފ ެ

ޔު
ފަނޑިޔރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނންގެެތަފތުވިެރަޢު ެ
މި ެމައްސަލަ ެއަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމއްދގެެ
(ހ) ެގައި ެ"އިންތިޚބު ެތަކުގައްޔއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލު ެހޯދުމުގެ ެޢންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެެ
ޙައްޤު"ެލިބިގެންވކަމަށްެސފުެބަހުންެބުނެފައިވުމުންެ،އެެޙައްޤަކީެވޯޓުެދިނުމުގެެޝަރުޠުެފުރިހަމަވެހަމަެ
ކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިދީފައިވެއަސސީެޙައްޤެއްކަމަށއިެދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީންެއެެ
ޙައްޤު ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވކަން ެއެނގޭއިރުެ 07ެ ،ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވެ
ން ރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމުގައި ެސުވލު ެއުފެދޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ރިޔސީ ެއިންތިޚބ ެގުޅިގެން ެވޯޓުލ ެމީހު ެ
ން ެހިނގައިދނެ ެކަމުގެެ
ކޮމިޝަންގެ ެފަރތުން ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނތީެ ،ވޯޓު ެލުމުގެ ެޙައްޤު ެގެއްލިގެ ެ
ބިރުވެރިކަން ެފެތުރިފައިވކަމަށް ެބުނެ ެގެ .މލޭހިޔ ެެ 14-01ެ ،2އަޙްމަދު ެޒަނީން ެއދަމް ެެ 22އޯގަސްޓްެ
ެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުގެ ެހުއްދައަށް ެއެދޭ ެފޯމުން ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅިެމައްސަލައެކެވެެ ެެ.
ގެ ެދަޢުވ ެރައްދުވ ެފަރތަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނެވެެ .އަދިެ
މި ެމައްސަލައި ެ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެޕޓީެ(އެމް.ޑީ.ޕީ)ެއިންެވަނީެމިެމައްސަލައަށްެތަދައްޚުލްެވެފައެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީއަށއި ެޤނޫނު ެނަންބަރުެ
ންސްެކޮމިޝަންގެެޤނޫނު)ެއަށއިެޤނޫނުެނަންބަރުެ(ެ11/2008އިންތިޚބުތަކބެހޭެ
(ެ08/2008އިލެކްޝަ ެ
ޢންމުެޤނޫނު)ެއަށއިެޤނޫނުެނަންބަރުެެ(ެ12/2008ރިޔސީެއިންތިޚބުގެެޤނޫނު)ެއަށއިެގެ.މލޭހިޔެ
ެ 14-01ެ،2އަޙްމަދުެޒަނީންެއދަމްެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކފައިވ ެވހަކަތަކަށއިެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަންގެެފަރތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކފައިވ ެވހަކަތަކަށއިެދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެ
ޕޓީ ެ(އެމް.ޑީ.ޕީ) ެގެ ެފަރތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކފައިވ ެވހަކަ ެތަކަށއި ެޝަރީޢަތުގެެ
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ްޙ6ގެެ2
ސަފ ެ

މަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅުނު ެލިޔުންތަކަށއި ެފަނޑިޔރުން ެކުރެއްވި ެސުވލުތަކަށް ެލިބުނު ެޖަވބުތަކަށް ެޝަރުޢީެ
ްނ ބެލުމަށްފަހުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންެފހަގަެކުރަމެވެެ .
އަދިެޤނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސ ެ
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީގެެެ 26ވަނަެމއްދގެެ
(ހ) ެއިން ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގައި ެއެހެން ެގޮތަކަށް ެބަޔންކޮށްފައި ެނުވހެ
ހިނދަކުެ ،އިންތިޚބު ެތަކުގައްޔއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލު ެހޯދުމުގެ ެޢންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ޢުމުރުންެއަށރަެއަހަރުންެމަތީގެެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވކަންެކަށަވަރުެކޮށްދީފައިވެކަމެވެެ ެ.
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ 07ެ ،ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ގައިެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވ ެރިޔސީެ
ން ރަޖިސްޓްރީ ެކުރުމުގައި ެސުވލު ެއުފެދޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
އިންތިޚބ ެގުޅިގެން ެވޯޓުލ ެމީހު ެ
ކޮމިޝަންގެެފަރތުންެޢަމަލުކުރަމުންެއަންނަކަމަށއިެއެކަމުގެެސަބަބުންެއެތައްެބައެއްގެެވޯޓުެލުމުގެެޙައްޤުެ
ގެއްލިގެންެހިނގައިދނެެކަމުގެެބިރުވެރިކަންެފެތުރިފައިވކަމަށްެއަޙްމަދުެޒަނީންެއދަމްެބުނކަމެވެެ ެ.
ެ(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އަޙްމަދު ެޒަނީން ެއދަމްގެ ެކަންބޮޑުވުމ ެގުޅިގެން ެތިން ެކަމެއްެ
ފހަގަކޮށްެއެެތިންެކަމ ެގުޅިގެންެދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއަމުރެއްެނެރެދިނުމަށްެއަޙްމަދުެޒަނީންެ
އދަމްެއެދޭކަމެވެެ ެ.
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއަމުރެއްެނެރެދިނުމަށްެއަޙްމަދުެ
ޒަނީންެއދަމްެއެދޭެތިންެކަމަކީެ :
ސްެ
ެ .1ވޯޓުލ ެމީހުން ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމުގައި ެސުވލު ެއުފެދޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަން ެ
ކޮމިޝަންގެ ެފަރތުން ެޢަމަލު ެކުރަމުން ެއަންނތީެ ،ވޯޓު ެލުމުގެ ެޙައްޤު ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދނެ ެކަމުގެެ
ބިރުވެރިކަން ެއުފެދިފައިވތީެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމަކީ ެއިތުބރު ެކުރެވޭ ެނިޒމެއްކަންެ
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ްޙ6ގެެ3
ސަފ ެ

ނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކައިެ ،މިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެއައިޓީ ެއޮޑިޓަރެއް ެމެދުވެރިކޮށްެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެއައިޓީެނިޒމްެއޮޑިޓްެކޮށްެދިނުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
ެ .2މުޅި ެރއްޖޭގެ ެހުރިހ ެދއިރތަކަށް ެވޯޓުލމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގެ ެއަޞްލ ެއެއްގޮތްެ
ކޮޕީއެއްެ ،ހުރިހ ެރިޔސީ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންނަށް ެލިބި ެއަދި ެއެލިސްޓުގެ ެޞައްޙަކަން ެޔަޤީންެ
ކުރުމަށްފަހުެއޭގައިެއެެފަރތްތަކުގެެސޮޔއިެސީލްެހިމެނޭގޮތަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނެޙަވލުެކުރުމުންެ
ކޮންމެެދއިރއެއްގައިވެސްެވޯޓުލ ެމީހުންގެެލިސްޓުގެެގޮތުގައިެއޮންނަެރަސްމީެލިޔުމަކީެހަމައެކަނިެއެބުނިެ
ތުގެމަތިންެކެންޑިޑޭޓުންގެެމަންދޫބުންެސޮއިކޮށްެސީލްެޖަހައިެޞައްހަކަންެކަށަވަރުކޮށްފައިވ ެލިސްޓަކަށްެ
ގޮ ެ
ހެދުމަށއި ެއެނޫން ެއެއްވެސް ެލިސްޓެއްގެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލު ެނުކުރކަން ެއޮބްޒވަރުން ެމެދުވެރިކޮށް ެކަށަވަރުެ
ކުރެވޭނެެގޮތްެހަމަޖައްސައިެދިނުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
ެ .3އިންތިޚބުގެެނަތީޖއަށްެޤނޫނއިެޤަވޢިދ ެޚިލފަށްެނުފޫޒުެފޯރުވުމަށްޓަކައިެއެއްވެސްެ
ފަރތަކުންެއެއްވެސްެޢަމަލެއްެހިންގިޔަެނުދިނުމަށ ެއަދިެއެފަދަެކަމެއްެހިނގފައިވކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ
ކަށަވަރުެކުރުމުގެެމަސްޢޫލިއްޔަތަކީެދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީގެެެ236އަދިެެ237ވަނަެ
މއްދގެެދަށުންެސަލމަތީެޚިދުމަތްތަކުގެެމަސްޢޫލިއްޔަތެއް ެކަމުގައިވތީެމިކަންކަންެކުރުމުގެ ެއިންތިޒމެއްެ
ހަމަޖެހޭފަދަެގޮތަކަށްެކަންކަންެކުރުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެެ
ޤނޫނުއަސސީން ެއުފައްދފައިވ ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސއެއް ެކަމއި ެއެ ެމުއައްސަސ ެއ ެދިވެހިރއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނު ެއަސސީން ެމަތިކޮށްފައިވ ެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކއި ެބރުތައް ެދިވެހިރއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމއްދ ެއަދި ެޤނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 08/2008އިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަންގެެޤނޫނު)ެގެެެ21ވަނަެމއްދއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމއިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެ
ޤނޫނީ ެވޖިބުގެ ެތެރެއަށް ެއެއްވެސް ެއެހެން ެފަރތަކަށް ެތަދައްޚުލް ެނުވެވޭނެކަމއި ެއިލެކްޝަންސްެ
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ކޮމިޝަނަކީ ެވެސް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނުގައި ެވގޮތުގެ ެމަތިންެ
ޖަވބުދރީެވންޖެހޭެމުއައްސަސއެއްެކަމެވެެ .
ެ(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެއިންތިޚބަކ ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލު ެހޯދުމުގެ ެކޮންމެެ
ޢންމު ެވޯޓަކ ެގުޅޭގޮތުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަކ ެމެދުެ ،ނުވަތަ ެއިންތިޚބެއްގެެ
ނަތީޖއަކމެދުެ ،ނުވަތަ ެއިންތިޚބބެހޭ ެކަމެއްގައި ެޤނޫނއި ެޤަވޢިދ ެޚިލފަށް ެހިންގައިފައިވ ެކަމަށް ެއެެ
ފަރތަކުންެޤަބޫލުކުރ ެކަމަކމެދުެޝަކުވއެއްެއޮތްނަމަެއެެޝަކުވއަކމެދުެގޮތެއްެނިންމައިދިނުންެއެދިެއެެ
ފަރތަކުން ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅިދނެ ެކަމަށް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެެ
ެ172ވަނަެމއްދގެެ(ހ)ެގައިެބުނކަމެވެެ .
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެތައްޔރުެ
ކުރުމއި ެބެލެހެއްޓުމއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެޢއްމުކުރުމއިެ
ރަޖިސްޓަރީގައިވ ެމަޢުލޫމތމެދު ެޝަކުވ ެއުފުލުމއި ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެބަދަލު ެގެނައުމއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެެ
ޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެޢއްމުކޮށް ެދޫކުރުމއި ެއެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވ ެމަޢުލޫމތުެ
ބޭނުންކުރުމއި ެއެހެން ެތަނެއްގައި ެދިރިއުޅޭ ެމީހުން ެވޯޓު ެދިނުމަށްޓަކައި ެއެމީހަކު ެދިރުއުޅޭ ެތަނެއްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެއެންގުމުގެ ެއިޖުރޢަތުތަކަކީ ެވަރަށް ެސފުކޮށް ެޤނޫނު ެނަންބަރު ެެ11/2008
(އިންތިޚބުތަކބެހޭެޢންމުެޤނޫނު)ެގެެެ 8ވަނަެމއްދއިންެފެށިގެންެެ 12ވަނަެމއްދގެެނިޔަލަށް ެސފުެ
ވެ ެ
ޢތުތަކެއްެކަމެ ެ
ބަހުންެބުނެދީފައިވެއިޖުރ ެ
(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ،ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީއ ެގުޅިގެންެ
އުފެދޭެމައްސަލަތައްެބެލުމުގެެއިޚްތިޞޞަކީެދިވެހިރއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއޮތްެއިޚްތިޞޞެއްެކަމެވެެ .
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(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތްތަކަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީން ެޤއިމު ެކޮށްފައިވ ެޚިދުމަތްތަކެއްކަމއި ެޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނެ
އެއްގޮތަށް ެއެ ެފަރތްތަކުން ެޢަމަލު ެކުރަންވނެ ެކަމއި ެއެ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތއި ެވޖިބުތައްެ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 237ވަނަ ެމއްދއިން ެސފުކޮށް ެއެނގެން ެއެބައޮތްކަމެ
އަދި ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 238ވަނަ ެމއްދގައި ެބުނަނީ ެސަލމަތީެ
ޚިދުމަތްތަކުން ެމަސައްކަތް ެކުރަންވނީ ެއަދި ެއެ ެތަންތަނުން ެހިންގ ެހުރިހައި ެކަމެއްމެ ެހިންގންވނީެ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނ ެއެއްގޮތްވ ެގޮތުގެމަތީންެ ،ޖަވބުދރީ ެވަނިވިެ
ގޮތެއްގައިކަމ ެއަދި ެއެ ެމއްދއިން ެލޒިމުކޮށްފައިވ ެގޮތުގެމަތީން ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުން ެޢަމަލުކުރަމުންެ
ގެންދކަން ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެކަށަވަރު ެކުރންވނެކަމ ެއަދި ެއެއްވެސް ެފަރތަކުންެ
ސަލމަތީެޚިދުމަތްތަކުގައިެހިމެނޭެއެއްވެސްެމީހަކަށްެޣައިރުޤނޫނީެއަމުރެއްެކޮށްގެންެނުވނެެކަމއިެއެފަދަެ
އެއްވެސް ެއަމުރަކަށް ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތުގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެމީހަކު ެތަބަޢުވެގެން ެނުވނެ ެކަމަށްެ
ދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީެގެެެ245ވަނަެމއްދެބުނކަމެވެެ .
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެސަލމަތީ ެބރުތަކަކީ ެއެ ެބރުތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީންނއިެޤނޫނުންެމަތިކޮށްފައިވެވޖިބުތައްެޤނޫނުއަސސީެއއިެ
ޤނޫނުގައި ެވގޮތުގެ ެމަތީން ެފުރިހަމައަށް ެއަދކުރަންޖެހޭ ެބައެއްކަމއި ެއެ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެޤނޫނީ ެވޖިބަށްެ
އެއްވެސްެފަރތަކުންެހުރަސްެއަޅައިގެންެނުވނެކަމެވެެ .
ެ(ފ)ެދިހަވަނަެކަމަކީެ،ގެ.މލޭހިޔ ެެ 14-01ެ،2އަޙްމަދުެޒަނީންެއދަމްެހުށަހެޅުއްވިެ
މައްސަލައިގައި ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއަމުރު ެނެރެންޖެހޭނެ ެއެއްވެސް ެޤނޫނީ ެހަމައެއްެ
އޮތްކަމަކަށްެއަހުރެންނަށްެނުފެންނަކަމެވެެ .
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ްޙ6ގެެ6
ސަފ ެ

ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެފހަގަކުރެވުނު ެނުކުތތައް ެއެހެން ެހުރުމއެކުެ ،ގެ .މލޭހިޔ ެެެެެެެެ،2
ެ 14-01އަޙްމަދު ެޒަނީން ެއދަމް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައިގައި ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއަމުރުެ
ށް ބުނެެއަހުރެންގެެރަޢުޔުެއިއްވީމެވެެ .
ނެރެންޖެހޭނެެއެއްވެސްެޤނޫނީެހަމައެއްެނެތްކަމަ ެ

ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ
ެ
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