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ޑިޔާރުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށާއި، އްސަސާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުއަ
ހާމަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނާނެހެން ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާއި ބަޔާންތައް 
މޯލްޑިވްއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮވާލަން  

 
ފާތިމަތު ރީނީ އަބްދުއްސައްތާރު އެކޮމިޝަނަށް ވަކިކޮށް މުހައްމަދު ފަހުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންސި

ނޑިޔާރަކު ނެރުނު އަމުރާއި އެއަށް ރައްދު ދެއްވައިކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތައައްޔަނު  ނޑިޔާރު ރު ފަ ގެ ބަޔާން ނެރުމުގައި އުއްތަމަ ފަ
 . ނޑިޔާރުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ  

 
މު ކަންކަމުގައި ހާމަކަން ންމެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިފަދަ މުހިންމު ލިޔެކިޔުން އާންމުކޮށް ލިބޭނެހެން ނެތުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުހިންއަދި ހަމަ އެހެ

މާތުގެ . މައުލޫކޯޓުގެ އިތުބާރަށް އަސަރު ކުރާނެކަމެއްކަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ދެކެމެވެމަތީ ދައްކުވައިދޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ  ކުޑަކަން
ހާމަކަން ނެތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އެޅޭ  މުހިންމު ކަމަކަށް ވީހިނދު، ލުމަށްހާމަކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ނައްތާ މިނިވަންކަމާއި

. ހުރަހެއްކަން މިޖަމިއްޔާއިން ފާހަގަ ކުރަމެވެ  
 

ބަކާއި ކުރިމަތިލާއިރު، ގައުމަށް ދިމާވާ މުހިންމު ގާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގައި ހައްލު ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލިވެ ރިޔާސީ އިންތިޚާ
ނޑިޔާރުން ދިނުމަކީ ހޯދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އެޅިފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އެ މުއައްސަ ސާގެ ފަ

. އަދި، އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ޒިންމާދާރުކަން ނުހަނު ބައްޓަން ކުރަންވާނީ ޝައްކާއި ވަހުމަށް އެއްވެސް  ބާރުގެ އަމަލުތައް ކުޑަ އަމަލެކެވެ
. ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ފަދައިންނެވެ  

 
ނޑިޔާރުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  އެހެންކަމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުއައްސަސާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ނުގެއްލޭނެހެން އެ ކޯޓުގެ ފަ

މާއި މައުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިތުރު ކުރުމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ހާމަކަ
.   ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮވާލަމެވެ

 
ނީ އެހެންމެ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުހައްމަދު ފަހުމީ ވަކިކޮށް އެކޮމިޝަނަށް ފާތިމަތު ރީއަދި ހަމަ 

ނޑިޔާރަކު ނެރުނު އަމުރާއި އެއަށް ރައްދު ދެއްވައި އުއްތަ ނޑިޔާރު ދެއްވި  މައަބްދުއްސައްތާރު އައްޔަނު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތަރު ފަ ފަ
ނޑިޔާރުގެ ބަޔާން ނޑިޔާރުންގެ އަމުރާއި، އުއްތަމަ ފަ  އާންމުކޮށް ޝާޢިއު ބަޔާން އާންމުކުރަމަކީ އާންމު މަސްލަހަތު އޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ، ހަތަރު ފަ

. ކުރުމަށްވެސް މިޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލަމެވެ  
 

  
 
 

- ... ...ނިމުނީ  
 
 

އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ އައިމަން މިނޫސްބަޔާނާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ 
.7908967ރަޝީދު ( )އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  

 
 


