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 ޫންސ ަބާޔްނ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލައިގައި  
ކޮމިަޝނުގެ ފަރާތުން  ލިސިސް ހެދުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް  ގައި ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާ އާމީޑި

ހުށަހެޅުމުން، އެ އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސްގެ ނަތީޖާ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ މިކޮމިަޝނަށް  
 .ވާފައެވެއްފޮނު

އިސްވެ ދެންނެވުނު އޯޑިއޯ އެނާލިސިސްގެ ނަތީޖާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ތުހުމަތު ރައްދުކުރި ތިން 
ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް އާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު ފަ

އޯޑިއޯތަކުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ މީހާގެ އަޑު ދިމާނުވާކަން ކަށަވަރުވެއެވެ ދި ާޤީޟ  އަ   .މުޙައްމަދު ސަމީރުގެ އަޑާ އެ 
ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއްކަން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް އާއި  

 .ފާހަގަކޮށް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިަޝނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ

 ވަކި ރެކޯޑިންގައިވާ ވަކި ބައެއް ޑިލީޓްކޮށް ނުވަތަ ވަކި ފޮރެންސިކް ތަހުލީލަށް ފޮނުވި ތިން އޯޑިއޯއަކީވެސް ޓެމްޕަރކޮށް 
 .ގުޅުވައިފައިވާ އޯޑިއޯތަކެއްކަން ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސްއިން އެނގެއެވެ ކުންތަކަކްލިޕް

ޓެމްޕަރ  ވެސް  އޯޑިއޯއަކީ  ބުނާ  ކަމަށް  އޯޑިއޯ  ރަޝާދުގެ  ފާއިޒު  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  ާޤީޟ  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 
އޯޑިއޯ  ކޮށްފައިވާ   ޙަވާލާދެވުނު  ދިމާވާކަމަށް  އަޑާ  ބޭފުޅާގެ  އެ  އަޑާއި  ގައިވާ  އޯޑިއޯ  އެ  އޯޑިއޯއެއްކަމުގައިވިޔަސް، 

އަޑުކަމާމެދު   ބޭފުޅާގެ  އެ  ރަާޝދު  ފާއިޒު  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  ާޤީޟ  ވާތީ،  ކަނޑައަޅާފައި  އެނާލިސިސްގައި 
ގުމަށް ތަޙްީޤުޤކުރުމަށް ނިންމާ ތަޙްީޤުޤ ކޮމިޓީއެއް މިހާރުވަނީ  އިންކާރުކުރިކަމުގައިވިޔަސް، މިމައްސަލަ ކޮމިަޝންގެ އިސްނެ 

 .އެކުލަވާލެވިފައެވެ

ާޤީޟ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު ރަާޝދުގެ އަޑާ ދިމާވާ އޯޑިއޯގައި ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކަށް ބާލައިރު، ރައީސް 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގި ަޝރީޢަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް  ޔާމީން ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމްގެ މައްޗަށް  هللا ޢަބްދު

ފަނޑިޔާރަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް، ނުވަތަ ބައްދަލު ކުރަން އެދިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އެ ަޝރީޢަތަށް ނުފޫޒުހިންގުމަށް  
ށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ އޯޑިއޯގައި ކޯޓުގެ  އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަން މިކޮމިަޝނަ

ަޝރީޢަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވާކަމާއި، އެގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ޢަމަލު ބެހެއްޓެވުމުގެ  
އި ފަނޑިޔާރުންގެ  އެހެން  ފަހިވެ،  ފުރުަޞތު  ފައިދާނެގުމުގެ  ނާޖާއީޒް  އޭގެ  ބަޔަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ސަބަބުން،  ތުބާރު 

ކުރިމަތީގައި ގެއްލޭގޮތަށް، އޯޑިއޯތަކެއް ހަދައިގެން ދައުރުކުރުމުގެ އަމަލުހިންގުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔަކަން މިކޮމިަޝނުން  
 .ފާހަގަކުރަމެވެ
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ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އާންމު މަޢުލޫމާތުކަން  ލިބޭ  މަސްދަރުން  ކުރެވޭ  އިތުބާރު  މަޢުލޫމާތަކީ  އެ  ކުރިން  ކުރުމުގެ 
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