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ْين ل َرِبل اْلعَالَمل ِ ُ َوالسَّاَلُم َعلَى أَْشَرفل اْْلَْنبليَاُء َواْلُمْرَسللْين .اَْلَحْمدُ ِّلل َوَعلَى  .َوالصَّالَة

يَن  .آللهل َوَصْحبلهل أَْجَمعل

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ  -

 މުޙައްމަދު ޞާިލޙް،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ 

 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ،ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުެގ ރައީސް -

 ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން،     -

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުން، -

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންާޑރަ ނާއިބު -

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، -

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން -

 ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުަތކުގެ ފަނޑިޔާރުން -

 އެކި ޙައިޘިއްޔަތުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރީން، -

 هللاއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު 

 

 



 

 

މިރޭގެ މި ޖަލްސާއަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލް އިންޞާފް ޤާއިްމ ކުރުމުގެ ބާރުެގ 

( ފެށުމުގެ ޮގތުން ބޭއްޭވ ަޖލްސާ. މި ޖަލްސާަގިއ 2020ޤަޟާއީ އަހަރު )

އަލްފާޟިލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ 

ދި ޤާނޫުނހެދުމުގެ އެންެމހައި ާބރުތައް ލިބިގެންވާ އައިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙު 

 ރައީސް ުމޙައްމަދު ނަޝީދު ،ރައީސްޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހގެ 

ވަޑައިގެންދެއްވިކަމީ އަޅުގަނޑުެމންނަށް ލިުބނު ވަރަށް ބޮޑު  ޢިއްޒަތަކާއި ޝަރަފެއް. 

 ނަަވން.މި ދެ ޢިއްޒަތްތެރިްނނަށް ވަރަށް ހޫުނ މަުރޙަބާއެއް ދަން

 

އެްނމެހައި  ޤަޟާއީ އަހަރު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ުމާނސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދެްނނެވުާމ  ފަނޑިޔާރުންނާއި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ަތހުނިޔާ

 އެކު، މިރޭގެ މި ާޚއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ 

 .ޫހނު މަރުޙަބާއެއް ދަްނނަވަން ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް

 

  



 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

 

ަގންދީކޮށްފައިވާ ހުވާ މަީތ هللا ވާނީ މާތްފަނޑިޔާރުންެގ މަްސޢޫލިއްޔަތު ކަމުގަިއ 

ތިބެ ޢަދުލް އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުން. ފަސާދައާއި ނުފޫޒުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްނުވެ ދެމި

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގައި އެންމެ ފުރިހަަމޔަށް އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުން. އަދި 

ގެ އިޚްތިޞާޞުން ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ ޤާނޫނުއިްނ ކަނޑައަާޅފައިވާ ފަނޑިޔާރުޭގ 

  ކުރުން. އަާސސީ ޙިމާޔަތް ބޭރުނުވެ ޤާނޫނު

 

ފަނޑިޔާރުގޭ ގެ ިޒންމާއަކީ ޤާނޫނުއަާސސީ އިން ކަށަވަރުކޮއްދީފައިވާ އަސާސީ 

ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނުިއން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ހިމާަޔތްކޮށް ދެމެހެއްޓުން. 

ދޭދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމަތްތަކަށް ޤާނޫނުގެ އިމުެގ ތެރެއިން ޙައްލު 

 ނުން. ހޯދައިދި

  



 

 ޖަލްސާގެ އެްނމެހާ ަބއިވެރީން!

 

ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމަތް ކަަށވަރުކޮށްދީ ނެގެހެއްޓުމަކީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގެ ޒިމްމާއެއްޫނން. 

އެޒިންމާއަކީ ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ރައްޔިތުންގެ ވެސް  ބާރ ގެ މެމްބަުރންނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިކައުންސިލްތަކާ

ޒިންމާއެއް. ޤާނޫނުެގ ޙުކޫމަތް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނަމަ، ުމޖްަތމަޢު ބައިބައިވެގެްނ 

 ދާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ޫނން.

 

 ޖަލްސާގެ ެއންމެާހ ބައިވެރީން! 

   

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުެލްއ  ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އިޙްތިރާމާ އެކު

މިހާރު މިވަނީޤާއިމްެވފަ. މާޒީގައި ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކިއެކި ނުތަނަވަްސ 

ހާދިސާތަކުން ފިލާވަޅާއި ޢިބްރަތް ލިބި އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިުނމަްށ 

 މާއެއް. މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ެއންމެހައި ބާރުތަކުގެ ިޒން

  



ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިަނ 

ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރިއަށް ރާވަމުން އެބަދަން. އޭގެ ތެރެއިންވެްސ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓާމެދު އަުޅގަނޑުމެންދެކޭ ތަަޞއްވުރެއް އެބައޮތް. 

މިހާރުަވނީ މައްސަަލ ބައްލަާވ ކޮްނެމ  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުންމިގޮތުން، 

 ބަަދލުގެނެވިފައި. އަދި  ރިޕޯޓު ލިޔުމަށް ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ރައުޔު ވަކިން ފާހަގަވާ ގޮތަށް

ބަދަލުތަްއ  ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަްނ އަންނަ ފަރާތްތަކުެގ ފަސޭހައަށް އެކި އެހެނިެހން

ޓުގެ އަޑު އެހުންަތކުގެ އޯޑިއޯ ފައިލްތައް އަޅުގަނޑުމެންެގ ސުޕްރީމް ކޯގެނެސްފައި. 

 ފެށިގެްނ ލިބިވަޑައިގަންނަާވނެ. ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މިރެއިން

 

ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެްއސިއްޖެނަމަ، ކައިރި  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ުއންމީދަކީ

މުސްތަޤުބަލެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް ލައިވް ސްޓްރީްމ 

ކުރެވިގެންދިއުން. އަދި  ޤާޫނނަކުން ޢާްއމުްނނަށް ހުޅުާވލައިގެން ޝަރީޢަތް ބޭއްވުން 

ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަނާކުރާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

ފަރާތްތަކަށް  ނަގމުންދާއިރު، އަޑުއައްސަވަން ވަޑައިގަންަނވާމަޖިލީސްތައް ހި 

މުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަގޮތަްށ ވަޑައިގެން ހެއްދެވުޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަްށ ވަދެނިކުމެ 



ރުޙަލާެގ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދެނީ އެކި މަ

 ވިސްުނންފުޅު ބަްއޓަންކުރެއްވުން. ުގންކޯޓުތަކުންވެސް މިމަ

 

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅެުމންދާ މައްސަލަތަކުެގ ޢަދަދާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދާއި 

އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަުތން ކޮންމެ ފަނިޑޔާަރކު އުފުއްލަވަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބުރަ 

ތުން މީޑިއޭޝަންގެ ކުޑަކުރުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ބަްއޓަންކުރެވެމުންދޭ. މިގޮ 

ދައުރު މުޅި ރާއްެޖއަށް ފުޅާކުރުމަކީ ކޯޓުގެ މަސައްކަްތ ހަލުވިެވ ނަތީާޖ 

ިމަފަދ ، ކަމެްއ ކަމުގައި ދެކެން. އެހެްނނަމަވެސްޙާޟިލްކުރުމަށް މަގުަފހިވެގެންދާނެ

އެކަށީގެންވާ ތަމްރީުނ ޮކްނެމ ަބަދަލާކެއުކ ަފނިޑާޔުރްނަނާށިއ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

 ހަްނމިއްަޔތުކަން ދޭންޖެޭހ ކަމެްއ. ދިނުމަކީ އަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

 

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ިނޒާމު އެންމެ އެކަށޭަނ ޮގތެއްގައި މަސައްކަތް 

ކުރުމުގައި އެކި ބާވަްތތަކުގެ ގޮންެޖހުންތައް ހުރިކަން ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެކަންކަްނ 

ޙައްލުކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެވެމުްނދާކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ހަަމ 



ރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ގެންގުޅުމަީކ އެއާއެކު، ދާއިރާގެ ކު

 ނުހަނު މުިޙންމުަކމެއް ކަމުގައި ދެކެން. 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުގެއިން ޤާޫނނުައސާސީ ނަގަހައްާޓެނ ކަމުެގ ޔަޤީންަކން 

އަރުވަން. އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ލެނުބމެއްނެތި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު 

އި ފަނިޑޔާރުގެ ދެމި އޮންާނނެ. އިންޞާފަކީ  މުޖްަތމަޢު ވިއްސިވިހާލި ކޮއްދިނުމުގަ

ނުވެ ހިފަހައްޓާ ބާރުކަން އެނގިތިެބ އިްނޞާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެ އެއް ޤާއިމުެވ 

އޮންނާނެ.  ޢަދުލު ިއންޞާފު ޤާއިމް ކުރުުމގެ ޒިްނމާއަކީ މި ދުިނޔެއައްވުރެ ބަރުބޮޑު 

ން.  ައޅުގަނޑުެމން މި ޒިްނމާ އަދާކުރި ގޮތާމެދު ޒިންމާއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ 

ތަފާތު ކުރުމެއް އަޅުގަނޑުމެްނނާ ސުާވލު ކުރެވޭނެ ކަންވެސް ދަންނަން. އެއްވެސް 

 .ކަން ވެސް ދަންަނން ޒިްނމާ އަދާ ކުރަން ެޖހޭނެ  ަފނޑިޔާރުންގެ  ،ފަނިޑޔާރުން ނެތި

 

ފަނޑިޔާުރންނާިއ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އަޅުގަނޑުގެ ާވހަކަ ނިންާމލުމުެގ ކުރިން، 

މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން.

 



 ކަނޑުވާލުމަކީ  އަޑު ޝަކުވާގެ ގެންދާ ކުރަމުން ރައްޔިތުން އާމެދު ފަނޑިޔާރުގެ

އިންޞާފު ފުރިހަމަ އަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުޒުމ، އެއަޑު ކެނޑޭނީ ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު

ގާއިމުވެގެން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އުްނމީދަކީ ރައްޔިތުން އެޭދފަދަ ދެފުށްފެންނަ 

އަހަރު  ޤަޟާއީ އައުިމ  ޢަދުލުވެރި ނަޒާޙަތްެތރި ފަނޑިޔާރު ގެއެްއ ބިާނ ކުރުން.

މިޢަޒުމުގައި. ، ގެ ވާގިފުޅާކުهللا މާތް ،ފެށިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ

هللا މާތް  އަޅުގަނޑުމެންެގ މިަޢޒުމަށް ކާިމޔާބު މިްނވަރު ކުރައްވާތޯ ދުޢާ ކުރަމުން.

ޔޮގޮްތ ބޭފުޅުްނނަށް ހެޔޮރަްޙމަްތ ލައްވާ ހޮ އަޅުގަނޑަށާއި ތިަޔ އެންމެ

 ދުޢާކުރަން.  މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި

 

ل  دُ مْ حَ الْ وَ  َ ِ  !نيْ مل الَ عَ الْ  ِبل رَ  ِّلل


