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ޙަމީދު ޤާނޫނުއަސާސީއާ  هللا ޢަބްދު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު  
 ލާފަށް ފްލެޓް ހޯދި މައްސަލައާ ގުޅ  ޚި 

އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު  ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް  ކޮމިަޝނުން ތަހުގީގުކުރި  هللا ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު  ޙަމީދުއާމެދު މި 
ލާފަށް ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚިތާ  ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިޖުރާއަ  ލާފަށް ފްލެޓް ހޯދި މައްސަލަ ކުރިއަށްޚިާޤނޫނުއަސާސީއާ  

 ވެ. މެމަޖިލީހުގެ ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާތީ ދަންނަވަ 

ނުގުޅ   ސީޣާއާ  މައްސަލައިގެ  ކަމަކީ  އެއް  ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ  މީޑިއާގައި  ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް  ކޮމިޓީން  ޖުޑިަޝރީ 
ޙަމީދުއާމެދު هللا ބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ކަންތައްތަކަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަ

ފަނޑިޔާރުން   ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އޮންނަނީ  އިބާރާތުގައި  މައްސަލައިގެ  ސުލޫކީ  ނިންމި  ބަލަން  ކޮމިަޝނުން  މި 
ގަނޑު ނިންމުމަކީ  ލާފަށް އިނާޔަތެއް ލިބިގަނެ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ މައިޚިާޤނޫނުއަސާސީއާ ގާނޫނާ  

ދެ ފަނޑިޔާރުން    ވިހިހާސް ރުފިޔާގެ ޑައުން ޕ މަންޓަކަށް ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެ މާލެއިން ފްލެޓް މި
މައްސަލައިގެ  ޚި ާޤނޫނުއަސާސީއާ   ކަމެވެ.  ސާބިތުވާ  ހިނގާފައިވާކަން  މަތިން  ގޮތުގެ  އެ  އެކަން  ހޯދާފައިވާތީ،  ލާފަށް 

 އިން ބ ރުން އެއްވެސް ކަމެއް ތަހުގީގުކުރެވި ގޮތް ނިންމާފައި ނުވެއެވެ. ލޫސީޣާއިން ނުވަތަ މައު

ރިޕޯޓަށް  ނިމުނުގޮތުގެ  މައްސަލަ  ކަމަކީ،  އަނެއް  ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ  މީޑިއާގައި  ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް  ކޮމިޓީން  ޖުޑިަޝރީ 
އްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް ކަނޑައަޅައި  ނުވަތަ ފައިނަލް ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. މަ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓަކީ މި ކޮމިަޝންގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން، ސީދާ ކޮމިަޝނަށް   ތައްޔާރުކުރާ މައްސަލަ ނިމުނު 
ގެ  ހުށަހަޅައި ކޮމިަޝނުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހ  ރިޕޯޓެކެވެ. ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަނީ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމު

ލިޔުމުން އަދި   ތައްޔާރުކޮށް  ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއް  ކުރިން  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ކުރިން ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
ފަނޑިޔާރު   އަދި  އިބްރާހީމް  ޢަބްދުއްރައޫފް  ފަނޑިޔާރު  ޖެހ ނެކަމަށެވެ.  ދ ން  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އަނގަބަހުން 

ނުން ތަހުގީގުކުރި ސުލޫކީ މައްސަލައިގައި، މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް ހިއްސާކޮށް  ޙަމީދުއާމެދު މި ކޮމިަޝهللا ޢަބްދު
އެރިޕޯޓަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދަރީވުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވެއެވެ. އެ ފުރުސަތުގެ ބ ނުން ފަނޑިޔާރުން ހިފައި ޖަވާބުދާރީވެފައި  

މުމުގެ ކުރިން ބާއްވަން ޖެހ  ފަހުގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެ  ވެސް ވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މައްސަލައާ މެދެ ގޮތެއް ނިން 
 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެވިފައިވެއެވެ. 

މި ކޮމިަޝންގެ ގާނޫނަށް އެންމެފަހުން ގެނައި އިސްލާހުގައި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ ފައިނަލް ރިޕޯޓަށް 
ރުސަތު ދ ންޖެހ ނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި މި ގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގުކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ޖަވާބަދާރީ ވުމުގެ ފު 

މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މި ގޮތުގެމަތިން ހިންގާފައިވާ ތަހުގީގުތަކަކީ  
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 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓް: secretariat@jsc.gov.mvއީމެއިލް:  3303501ފޯނު: 

ތަހުގީގުތަކެއް ކަމަށް ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް    އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ހިންގާފައިވާ
 ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  

ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީއާ ހަވާލަދީ މީޑިއާއިން ފާހަގަކުރާ އަނެއް ކަމަކީ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ދެ ކޮމިޓީއެއް ހަދައި ކޮމިޓީގެ 
ވާހަކައެ ބަދަލުވެފައިވާ  ޢަބްދުނިންމުން  ފަނޑިޔާރު  އަދި  އިބްރާހީމް  ޢަބްދުއްރައޫފް  ފަނޑިޔާރު  މި  هللا ވެ.  ޙަމީދުއާމެދު 

މައްސަލަ   ނަމަވެސް  ނުވެއެވެ.  ހަދާފައި  ކޮމިޓީއެއް  ދެ  ތަހުގީގުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ތަހުގީގުކުރި  ކޮމިަޝނުން 
ބަރުގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީއަށް އެހެން މެމްބަރަކު ތަހުގީގުކުރި ކޮމިޓީގައި ހިމެނ  މެމްބަރަކު ކޮމިޓީން ވަކިވުމުން އެ މެމް

 އައްޔަނުކުރެވުނެވެ. އެކޮމިޓީއަށް މިކޮމިަޝނުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއްނުވާނެއެވެ.  

ޙަމީދުއާމެދު މި ކޮމިަޝނުން  هللا ބަޔާންވެ ދިޔަ ފަދައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު 
މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ނިންމުމެއް    އެންގި އެންގުމުގެ   ރި، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ސީދާތަހުގީގު ކު

ލާފަށް ފްލެޓް ހޯދި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ތަހްގީގުކޮށް ކޮމިަޝނުން ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ  ޚިނެތި، ާޤނޫނުއަސާސީއާ  
 ންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ. މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ގާނޫނުގައި ބަޔާ
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