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 بســن الّلـه الّرحمـن الّرحيــن

وعلى آله الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 وصحبه أجمعين

 

މިބައްދަުލވުުމގަިއ . ަފނޑިޔާުރންެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުއައްސިސުން ދިވެހި
ނޑިޔާުރން  ޙާިޟރުެވވަަޑިއގެްނ ތިއްެބވި. ބަިއވެިރވެަވޑަިއަގންަނާވ ެއންމެހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ފަ

 .ވަބަރަކާތޫهللا ސަލާމް ޢަލައިކުމް ަވރަޙްމަތުއައް. އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެިރން

ނުޑ ދެކެން  އެީއ . މިރެއަކީ ިދވެިހ ަފނިޑޔާރުންނަށް ވަރަްށ ާޚްއޞަ ރެެއއްކަމަށް އަޅުގަ
ނޑިާޔރުްނ އެޭބފުޅުްނގެ ަމއްސަލަތަކާމެދު ަމޝްވަރާކޮށް ޙައްުލ ހޯުދމުގެ ާމޙައުެލއް ާޤއިްމާވނެ  ފަ

ނޑިޔާރުްނެގ . މުއައްސަސާެއއް އިފްިތތާޙުކުރެވޭ ރޭކަމުން ކުޑަވެސް ަޝއްކެތްނެތް ދިވެހި ފަ
ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ޝަްރީޢ ދާއިރާ އަށް މިހާުރ އަންނަމުްނދާ މުސްތަޤިއްލުކަމުގެ ތެޭރގަިއ 

 .އަންާނނެކަމެއްަކން ޔަީޤން ފާަހގަކުެރވޭ ކުރިެއރުމެއް 

ހިާރއްޭޖގައި ވަރަްށ ާމނަށް ބަލާއިުރވެސް ދިވެރާ އަކީ ެއވޭލާޒަރާއްޭޖގެ ޝަރްޢީ ާދއި
 9002 . މިނިވަންކަާމއެކު ހިނިގ ޖުޑިޝަރީެއއް އޮތް ރަން ޒަމާނެއް އައިަކްނ ކަށަވަރު

ފެިށ، ިމހާރު ޢަމަލުކުެރވެމުންާދ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޤާޫނުނ  ަގއި ޢަމަލުކުރަން  00އޯގަްސޓް 
ކުރިން ުދވަހަުކެވސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤޫނނު މީގެ އަސާސީ އިން ޝަްރީޢ ދާއިރާ މިހާރު ވަނީ 

ޤާޫނނު އަސާސީްނ   .އަސާސީއަކުން ކަަށވަުރކޮށް ނުދޭ މިްނވަރަަކށް ކަށަވަރުކޮށް ީދފައި 
ޖުޑިޝަީރގެ މިނިަވްނ ކަން ޔަޤީން ކޮށްދީފަިއވަނީ ރައްޔިތުްނެގ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި 

ބިާނވަީނ މިނިވަްނ ުޖޑިޝަރީެއްއ  ން އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ހިމާަޔތް ކުރު މިނިވަންަކންތަކާއި 
ރިްނ ޤާނޫުނގެ ވެރިކަމާިއ ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ ަހރަކާތްތެ .އޮތުމުގެ ަމއްޗަށް ކަމަށްވާތީ
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 .ޖަވާބުދާީރ ކުރުޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްެވ އޮތުމަްއޓަކައި  ސާސީގެ ިހމާޔަތްތަކަށްޤާނޫނު އަ
ނޑިާޔރުންނަށް މިިނަވން ކަން އޮންަނން ޭބނުްނވަނީ ނޑިޔާުރްނ ގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަަކށް  ފަ ފަ

ނޑިޔާރުްނނަީކ  ނޫން އަދި ކީއްތޯ އެަފނޑިޔާރުްނ ޚިދްމަތް ުކރާ ސޮސައިީޓގެ ޙައްުޤގައި ފަ
ދައުލަތުެގ ކަންކަމާ ަހާވލުވެެގން ތިޭބ މީހުްނ ަޖވާބުާދރީ ކުުރވުުމގެ މެަކނިޒަމް ތެރޭަގއި ހިމެެނނީ 

ނޑިާޔރުްނެގ  މަސްއޫިލއްޔަތަކަ. އެގޮތުން  ށް ަވނީ ޤާޫނނާިއ ަޤވާއިުދ ައދި ޤާޫނނުެގ ެވރިކަްނ ފަ
މިދައުުރ ުޖޑިޝަީރ އަސްލި އަދި ޙަޤީޤީ ގޮތުަގއި މިިނވަން ނުެވ ޖުޑިޝަީރއަށް . ނެގެެހއްުޓން

 .ތަހީލުަކމަކަށް ވާނީއަދާކުރުމަކީ މުސް

އިްމ ޖެހުމާއި އަދުލު އިންާސފުެވރިކަން މިިނވަން ުޖޑިޝަރީެއއްނެތި ޤާ ޤައުމުަގއި ސިޔާސީ ހަމަ 
 .ނުކުރެޭވނެ

ދުޅަހެޔޮ ، ހަމަޖެޭހ ިއޤްތިސާދުތައް ތަަރއްޤީ ކުރުމުަގއި މިިނަވން ުޖޑިޝަީރ ެއއް އޮތުމަީކ 
ޤްތިސާދީ ޮގތުންނާިއ މާލީ ގޮތުްނ ޤައުމުަތއް ތަަރއްީޤ މެހެްނވެސް ލާޒިމްާވކަމެއް އިކޮން

ޮއތުމުގެ ބޭުނންތެރކަން ކުރުމުަގއި ޤާޫނުނގެ ެވިރކަން ކަށަވަރުކޮށް ޭދ ިމނިަވން ޖުޑިަޝރީެއއް 
އިހްސާސްކޮށް ދުނިޔޭެގ ތަރައްިޤއްޔާތާބެހޭ  ވަރްލޑް ޭބންކު ފަަދ މާލީ މުއައްސަސާތަކުްނ 
މިނިވަްނ އަިދ ހަރުަދނާ ފުުދންތެރި ުޖިޑޝަރީތައް ަޤއުމުތަކުަގއި ުއފެްއދުމަށް ޚާްއސަ 

 .އަހައްމިޔަެތއް ދެމުން ައންނަނީ 

ނަޑައޅާ އިުމގެ ތެޭރގަ  ިއ ުދސްތޫރީ ނިޒާމް ަހރުދަާނކޮށް ވަުރގަދަ ުކރުމުަގއި ޤާނޫުނ އަސާސީކަ

 ފަރާތަކަފް ދުޖެހޭ ތައްއްސުބުދް އެއްކިބާވެފައިވާ ޖުޑިޝަރީ އެއް އޮތުދް ހިމެދެދީީ މިދިވަދް 

 ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސީ

. ފަށާަފއި ރާއްޭޖގެ ޝަްރޢީ ދާިއރާ ުނވަތަ ޖުޑިޝަރީ މިހާރުަވނީ ަވރަށް ޮބަޑށް ކުރިއަރަން
ދަށު . މިހާރު ހަމަޖެިހަފއިާވގޮުތން މިދާިއރާ އެކުލެިވގެްނ ވަީނ ތިން ަމރުޙަލާެގ ކޯޓްތަކުގެ މައްޗަށް 
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ދިވެިހރާއްޭޖެގ . މައްޗަށް ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓް ާއއި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯްޓގެ ކޯޓްތަކާއި
ފާހަގަުކރެިވެގންދަނީ ަވރަށް ޚާއްަޞ  92ސެޕްޓެމްބަރ  9002ޢަދުލު އިންާޞްފގެ ދާިއރާަގއި 

އެއީ ދިވެހިާރއްޭޖގެ އެންމެ ަމތީ ކޯޓް، ިދވެިހރާއްޭޖގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ުއފެުދުނ . ދުވަެހއްެގ ގޮތުން 
 .ދުވަސް

ރިއެރުމަށް ިމހާރު ވަީނ ގިނަ މަަސއްކަތްތަކެއް ޢަދުލު ިއންޞާްފގެ ާދިއރާގެ ތަަރއްޤީ ާއއި ކު 
މީގެ ެތރޭަގއި ަފނޑިޔާުރްނގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުން ފެށިގެްނ ވަސީލަތްތަްއ . ކުރަންޖެިހފައި

އަދި . އިތުރުކޮށް ފަސޭހަތަްއ ގިނަކުުރން ިމީއ މިަވުގތަށް ފާަހގަކުެރވޭ ބަެއއް ކަންަތއްތައް
މޭ ގޮތުެގ ހާމަކަން ނުވަތަ ިމާހރުގެ ބަހުުރަވއިން ނަމަ، ޝަރްޢީ ާދއިާރަގއި ކަްނތައްތައް ިނން

އަދި ަޝރިޢަތް . އިުތރުކުރުމަށް ވެސް މަަސއްކަތްތަކެއް ކުަރންޖެިހަފއިވޭ ' ޓްރާންސްޕޭަރންސީ'
ހިންގުާމއި އެހެިނހެން ަކންކަމުަގއި މިދާިއރާަގއި ޢަމަލުކުރެވެުމންދާ ަޤާވިއދުތައް މުރާަޖޢާކޮށް ޭއގެ 

ކުަރންޖެހޭ ޤަާވޢިދުތައް ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ ވެްސ މިވަގުތު ާފހަގަުކރެޭވ ތެރެއިން އިޞްލާޙު
އަދި އެެހްނމެ މިދާއިާރ އަްށ ބޭުންނވާ ާޤނޫނުތަކާިއ ަޤވާޢިުދތައް އެކުަލވަިއ ެއއަށް . އެއްކަންަތއް

 . ޢަމަލުކުރުމަކީ ވެސް ުމިހއްމު ކަންތައްތަކެއް 

ށިފަިއވާ އިޞްލާާޙއި ަބދަލުތައް ެއއްާވނެްއގަިއ މިއަދު ާރއްޖޭގެ ަޝރްީޢ ދާއިރާ އަށް ެގންަނން ފެ
ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގިއ އެންެމ މުިހއްމު އަިދ އެންެމ ައގުޮބޑު ަމސައްކަތެއް ކުަރްއވަންެޖހޭ 

ނޑިޔާރުން  ެއހެންކަމުން، ތިޔަ ިޢއްަޒތްތެރި އެންެމހާ ަފނޑިާޔރުން މިަމުގގައި ުކރިއަށް . ބަޔަކީ ފަ
ނޑު މިފު  ިމަވގުތަކީ ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮުތްނ . ރުޞަތުަގއި ަދންަނވާލަންވަަޑިއގަތުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ވަރަށް ޮބޑު ގޮންޖެހުެމއްގެ ެތރޭަގއި ހޭަދވަުމންދާ ދުވަްސވަެރއް ަނމަވެސް، އަޅުގަ
ނޑިާޔރުންނަށް ލިިބފަިއވާ ޕްޮރފެޝަނަްލ ޤާބިލްކަމާއި ތަްމރީނާއި ހުަނރުެވރިކަްނ  ފަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރންބޭނުންކުަރްއވަިއގެން މިަކން ޙާޞި . ލުކުެރއްވުުމަގިއ ހުރަެހއް ނެތްކަމަށް ައޅުގަ
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ނުޑ  ނޑެކޭ ެއއްފަަދއިްނ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭުފޅުން ވެސް ޤަބޫލުކުަރްއވާނެކަމަށް އަުޅގަ އަޅުގަ
 .އުއްމީދުުކރަން

ނޑިާޔރުންާނއި ާޤނޫނީ ވަކީުލންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާބެހޭގޮުތން އދގެ ަފރާތުްނ  ފަ
ވާަފއި ުހންަނވާ ސްޕެޝަލް ރެޕޯޓިައރ ލީންްޑޯރ ޑެސްޕޯއި ރާއްެޖައށް ޢައްޔަންުކރައް 

އެކިފަަހރުމަތިން ޒިޔާރަތްކުރަްއވައި ޯހއްދެވި ޯހްއދެވުމުގެ ަމއްޗަށް ބައްަލވަިއގެން ހުށަހެުޅއްިވ 
ހުށަހެޅުއްވުުމަގއި ފާަހގަކުަރއްާވފަިއވާ ެއއްަކމަކީ މިރޭ މިއިފްތިތާޙުކުރެވޭ ފަދަ ދިވެިހ 

ނޑިާޔރުން   ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ަސރުކާުރގެ ތާއީާދއި ެއހީއޮްނނަ އަދި އެ . ގެ ޖަމްިޢއްާޔއެއް އުެފއްދުން ފަ
އޭާނގެ ތަޞަްއުވރުަގއި ަފނޑިޔާުރްނެގ މިފަދަ ޖަްމޢިއްާޔއެްއގެ . ޖަމްޢިއްޔާ އަކަށް ހެުދން

ނޑިާޔރުްނގެ ޕްޮރެފޝަނަލިޒަމް ކުރިއަުރވަ  ނޑު މަޤްޞަދަކަްށ ހުށަހަޅުްއވާަފއިަވނީ ފަ އި މައިގަ
ނޑިާޔރުްނގެ މުސްތަޤިއްލު  އަދި ަފނޑިޔާރުްނނަށް ދިާމާވ . ކަން ކަަށވަުރކުރެްއވުންފަ

މައްސަލަތަކާ މެދު ަބޙުޘްކޮށް ެއބޭފުޅުްނ ައމިއްލައަށް ޙައްލުަތއް ހޯއްެދވުމަށް މަސައްކަތް 
ޔާއަުކްނ އެެހންމެ މިފަދަ ޖަްމޢިއް. ކުރެްއވޭނެ ާމޙައުެލއް ާޤއިމްކޮށް ޭއގެ ފޯރަެމއް ހޯދައިދިުނން

ނޑިޔާރުްނގެ ަބއިނަްލއަޤްވާީމ  އިންަޓރނޭަޝނަލް ެއސޯސިއޭޝަން ޮއފް ަޖޖަސް ނުވަތަ ފަ
 .ޖަމްޢިއްާޔގައި ރާއްޖެ ަތމްޘީލުކުރެވޭެނ ގޮތް ހޯަދއި ދިުނން

ނޑިާޔރުްނގެ ޖަމްިޢްއޔާ މިރޭ ިއފްތިތާޙުކުެރވުމުްނ، ޑެސްޕޯ ގެ  ކޮންމެއަކަސް ދިެވހި ފަ
ެއކަމަކު އަދި ީމގައި ަވރަށް ބޮޑެތި މަަސއްކަތް . ެއއް ުފރިހަަމވީހުށަހެޅުއްވުުމގެ ުމހިއްުމ ބަ

ާރއްޭޖގަިއ ުއފެޭދ . ެއއީ ޖަްމޢިްއޔާ އެކަށީެގންާވ ހަުލިއ ދުެވއްޔެްއަގއި ިހންެގވުން. އެބަުހރި
ގިަނގުނަ ޖަްމޢިއްިޔއްާޔތަކަށް ބަލާއިރު ކުރީޮކޅުގައި ވަރަށް އެކަށީެގންާވގޮތެްއގައި ހިނގާަފއި 

ނޑު ެއއްސަބަބަކަށް ވަނީ ފަްނޑްސް ނުލިބުާމއި . ޑުޖެހިލާަތން ާއދޭފަހުްނ މަ ަވގުތު މީެގ މަިއގަ
ނޑިޔާުރްނގެ ޖަމަިޢއްޔާ އެަމގުްނ . ނުދެްއވުން  ނުޑ އެްއވެސް ޙާލެްއގަިއ ދިވެހި ފަ އަުޅގަ
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ެއހެނީ ަފނޑިޔާުރންނަީކ . އަދި ޤަބޫެލްއ ވެސް ނުކުަރން. ހިނަގއިދާނެކަމަކަށް ުނބަލަން
 . ެގ ޒިންމާތައް ވަރަށް ަހރުދަނާ ގޮތެްއަގއި އަދާުކރަްއވާ ޭބފުޅުްނކަމުންއެބޭފުުޅން

ނުޑ މަޤްޞަދާިއ ޚާއްޞަ ަމޤްޞާދުތައް  ނޑިޔާރުްނެގ ޖަމްިޢއްޔާެގ މައިގަ ނޑު އެެދނީ ފަ އަޅުގަ
ނޑިާޔރުްނނަށް ގިަނގުނަ ފަސޭހަތަާކިއ . އެކަށީގެްނާވގޮތެްއގައި ިހންަގވަމުން ގެންެދވުން  އޭރުން ފަ

މިޖަލްސާގައި ަބިއވެިރވެަވަޑއިގަތް ުހރިހާ ަފނޑިޔާރުްނނަށް ކާމިޔާބީ . ކުރިއެުރންތައް ލިޭބނެ
ނޑިޔާުރންގެ. އެދެން ަޖމްޢިއްޔާ އަށް ުހރިާހގޮތަކުން ވެސް ކުރިެއރުމާިއ  އަޅުަގނުޑގެ ެއދުމަކީ ފަ

ނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ިނންމާލަމުން، މާތް. ފާގަތިކަްނ ލިބުން  ގެ ބަރާކާުތން ެގ އިސްމުފުޅު هللا އަުޅގަ
ނޑިޔާރުްނގެ ޖަމްޢިއްޔާ'  . އިފްތިތާޙުކޮްށދެން' ދިވެހި ފަ

 

  


