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بســن اللّـه الرّحوـن الرّحيــن
الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والورسلين نبينا هحود وعلى آله
وصحبه أجوعين.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު،
ވެރިކަން ހިންގުމާއި ތަންފީޛީ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިން،
ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ އިސްވެރިން،
ފަޑިޔާރުގޭގެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން،
ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުން،
އެކި ޙައިޘިއްޔަތުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން،
އަޚުންނާއި އުޚުތުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން
السّــالم عليــكن ورحـوــت اللّـه وبـركاتـه،
މިރެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެއްކަމުގައި ދެކެން .އެއީ ސަރުކާރުން
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ،އެ ޚިދްމަތްތައް ހަލުވިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާއި އޭގެ ތެރެއިން އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ ،މި
ދާއިރާތަކުން ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްވާ ފެއަރއެއް ކަމުން.
ޝައްކެއްނެތް.

ކުޑަވެސް

ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރ އަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދްމަތްތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމެއްކަން ޔަޤީން .އަދި މި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުރެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީންނަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ
ދަންނަވަން.
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އިންސާނާގެ ހިތަށް ތަސައްވުރު ވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާއި
ބާރުގައި ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރަސީ ވެރިކަން ތަޢާރުފު ވީއްސުރެ ދީމިޤްރާޠީ ނިޒާމަކީ
ހަމަ އެކަނި މުޖުތަމަޢެއްގައި

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއްކަމުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ.

އެހެންކަމުން މިއަދު

ދީމިޤްރާޠީ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ލަނޑު ދަޑިތަކެއް ހާސިލުކުރުމުގެ
ވަސީލަތެއް.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެސީ މިއަދު ބިނާވެފައި ވާ މުހިންމު އުސޫލުތަކަށް މި މުނާސަބަތުގައި ބަލާލުމަކީ
އެންމެރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން .އާދެ! މިދެންނެވި އުސޫލުތަކުގެ

ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ

ޚުދުމުޚްތާރު ފަރްދީ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާއި ރައްޔިތުންގެ
މެދުގައިޤާނޫނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ހަމަހަމަކަން އޮތުން .ދެވަނައަށް އެންމެ މުހިންމު އުސޫލަކީ
އަޅުގަނޑުމެން ދުސްތޫރީ އުސޫލޭ މިކިޔާ މަބްދައު އާދެ! ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުގެ ތިން މުއައްސަސާ ގެ
އިޚްތިޔާރުތަކާއި ބާރުގެ ދާއިރާތައް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައެޅި އެއްބާރުން އަނެއްބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު
ނުފޯރުވޭގޮތަކަށް އަދި މިއިން ކޮންމެ ބާރެއް މެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަން ތިންބާރުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަގޮތުގައި

ޗެކް ކުރެވޭނޭ ޤާނޫނީ އިޖްރާއާތުތަކެއް ޤާނޫނު

އަސާސީން ކަނޑައެޅިފައި ވުން .ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުންކުރެ ކޮންމެ ބާރެއްވެސް ތަބާވާން ޖެހޭނީ އަނެއް
ބާރަކަށް ނޫން ،ތަބާވާން ޖެހެނީ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި ޤާނޫނުތަކަށް އަދި ޤާނޫނުތައް ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ
ޤާނޫނު އަސާސީ އާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް.
މިދެންނެވި ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި ޗެކް އެންޑް ބެލަންސް ނިޒާމެއް އޮތުމުގެ މާނައަކީ ދައުލަތުގެ
ވެރިކަމާއި ސިޔާދަތު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލުމެއް ނޫން .ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތާއި ވެރިކަން ދުސްތޫރީ ގޮތުން
ދެމިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން .ދައުލަތުގެ ވެރިކަމުގެ ސިޔާދަތަކީ ބައިބައިކޮށް ލެވޭނެ އެއްޗެއް
ނޫން .ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވަޒީފާ ޤާނޫނު އަސާސީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި
ފުރިހަމައަށް ބަރާބަރަށް އަދާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތިންބާރުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އޮންނަން
ޖެހޭނެ.
 2008އޯގަސްޓް 7ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ވަނީ ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިންސާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ދައުލަތުގެ އެހެންބާރުތަކުން މިހާރުވަނީ މުސްތަޤިއްލުވެފައި.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާ މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރި އަރަން ފަށާފައި .މިހާރު ހަމަ ޖެހިފައިވާ ގޮތުން
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ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އެކުލެވިފައިވަނީ ތިން މަރްޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ދަށުކޯޓުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްޗަށް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފްގެ ތާރީޚުގައި އަދި
ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި  2008ސެޕްޓެމްބަރ  18ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި .އެއީ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަސް.
ޢަދްލު

އިދްސާފު

ޤާއިމް

އަވަސްކުރުމައްޓަކައިކ

ކުރުމުގެ

އިސް

ފަރާތުގެ

ހައިޘިއްޔަތުދް

ޝަރީޢަތްތައް

ހިދްގުދް

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭދްތައްކުރައްވައި ޖުޑިޝަރީގެ ޤާބިލުކަދް އިތުރުކޮފް މައްސަލަ

ހިދގުދް އަވަސް ކުރުމައްޓަކައި

ހަރުދަދާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަދް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީދް ވަދީ ފަފާފައި.

ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ އަދި ދީމިޤްރާޠީ ތާރީޚްގެ

މުހިދްމު މިދަދޑިވަޅުގައި ޤާދޫދުގެ ވެރިކަމާއި ޤާދޫދުގެ

ސިޔާދަތު ދެގެހެއްޓުމާއި ވަކި ފަރާތަކަފް ދުޖެހޭ ތަޢައްސުބުދް އެއްކިބާވެފައިވާ އިދްސާފުވެރި ޖުޑިޝަރީއެއް
ޤާއިމް ކުރުމުގެ ޒިދްމާއާއި އަހްދު ވަދީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޢަދްލު އިދްސާފު ގެ ދާއިރާގެ

އެދްމެހާ ކޯޓުތަކުދް އުފުލާފައި.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ މިއަދުވަދީ އަދްލު އިދްސާފާއި ޤާދޫދު އަސާސީ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިދް ޙައްޤުތަކާއި
މިދިވަދްކަދް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ

ދުހަދު އުއްމީދީ ދައުރަކަފް އައިސްފައި .ދިމިޤްރާޠީ މިދައުރުގައި ދިވެހި

ރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެ ދާއިރާގެ އެދްމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެދީ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުދްގެ ޝަކުވާތައް

ފިލުވާދީ ރައްޔިތުދްގެ އަސާސީ އަދި މަދަދީ ޙައްޤުތައް ލިބިދީ އެމީހުދް އުއްމީދުތައް ފުރިހަމަކޮފްދީ ދޭދޭ
މީހުދްގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި

ޚިލާފު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮފްދިދުދް .މުޖްތަމަޢުގައި އަމަދްއަމާދްކަމާ

ސުލްހަ ދަމަހައްޓާދީ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވާފަރާތްތަކާއި މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤުގައި ކުފުގެ ޢަމަލު ހިދްގާ ފަރާތްތައް
އަދްލުއިދްސާފުގެ ކުރިމައްޗަފް ހާޒިރުކުރެވުމުދް

ޢަދްލުވެރި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ކުޅަދާދަކަމާއި ޤާބިލުކަދް

ލިބިގެދްވާ ޖުޑިޝަރީއެއް ކަދް ރައްޔިތުދްދަފް ޔަޤީދްކޮފް ދިދުދް.

ރައްޔިތުދްދާއި ދައުލަތުގެ އެދްމެހާ

މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެދް މަސައްކަތް ކުރަދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާއަކީ

ރައްޔިތުދްގެ އިތުބާރު އޮތް

ދިޒާމަކަފް ހެދުމަފް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ރައްޔިތުދްގެ އިތުބާރު ދަގާލެވޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ދުކުރުމަފާއި ދިވެހި ރައްޔިތުދްގެ އެއުއްމީދުތައް ފުރިހަމަކޮފް ދިދުމުގައި ދެމި އޮދްދަ ދިޒާމަކަފް ހެދުދް.
ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތްތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކިއްޖެނަމަ
ވަކިފަރާތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނުޖެހުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވެވޭނެތީ ފަ ނޑިޔާރުންނަކީ ސިޔާސީންނާއި އެނޫން ޢާންމު
ޝަޚްސުންތައް ފަދައިން

ކިޔޭ ފާޑުތަކަށް ރައްދު ދިނުމަށް ޢާންމުންގެތެރެއަށް ނުކުމެވޭނެ ބައެއްނޫން .އެހެން
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ކަމުން ޑިމޮކްރެޓިކް ސޮސައިޓީތަކުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަ އިމުގެ ތެރޭގައި
ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާއި

ކޯޓުގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދަމަހައްޓާއި ދިނުމަށް މަސައްކަތް

ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާކަމެއް.
ޑިމޮކްރެސީގެ މި ދައުރުގައި ރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިންސާފު ގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެން
ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކޮށް ދޭން .ޝަރްޢީ ދާއިރާއިން ގަދަ
އަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނީ

ޤާނޫނުން ލިބޭ ކޮންމެލާބަޔާ މަންފާއެއް އަދި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން އެންމެހާ

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ހަމަ ގޮތުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ލިބި ދޭނެކަން .ދީމިޤްރާޠީ އަގުމާތް
ސިފަތަކާއި އިޖްތިމާޢީ އިންސާފުވެރިކަމާއި އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބި ދޭނެކަން .އެގޮތުން ޖުޑިޝަރީ
ގެ ލަނޑު ދަނޑިތަކަކީ:
 .1ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަހަތަށް އިޖާބަ ދޭ ޖުޑިޝަރީއެއްކަމުގައި ވުން
 .2އިންސާފުގެ ޚިދްމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން ހުރި މުއައްސަސާއަކަށް
ހެދުން .އެގޮތުން ޖުޑިޝަރީން ރައްކާތެރިކަން ލިބެންވާނީ

ހަމަ އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކަށް

އެކަންޏެއްވެސް ނުން  .ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރަން ހިތްވަރު ދޭ ޝަރްޢީ
ނިޒާމަކަށް ހެދުން.
 .3ޢަދްލު އިންސާފަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާސިލުވުމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި
ޚަސްމުންގެ މެދުގައި ޤާނޫނީ އަރާރުންތައް އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމާއި
ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޙައްޤުތައް ހޯދޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާދިނުން.
.4

ޝަރްޢީ

ދާއިރާގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ބޭނުންވާ

ތަމްރީނުތައް

ހިންގުމާއި

ޚިދްމަތް

ލިބިގަންނަ

ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ބެލޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .5ކޯޓުގެ އިޖްރާއާތުތައް ފަސޭހަކޮށް ޒަމާނީކުރުން.
 .6ކޯޓު މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ކުރި އަރުވައި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް
އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޓު ސިސްޓަމް ތެރޭގައި
ޤާއިމްކުރުން.
ކޯޓުތަކުގެ އޮނިގަނޑާއި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތާއި އިޚްތިސާސްތަކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ
ކުރި އެރުވުމުގައި މުހިންމު ވަސީލަތެއްކަން މި މަޤާމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.
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އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަކީ އެންމެން އެއަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ފަސޭހައިން ވާޞިލުވެ
އަވަހަށް

އިންޞާފު

މުސްތަޤުބަލެއްގައި

ހޯދައިދޭ

ނިޒާމަކަށްވުން.

މިމަޤްސަދުތައް

މާތްﷲ

ޙާޞިލުކުރެވޭނެކަމަށް

ގެ

ވާގިފުޅާއެކު

އުއްމީދުކުރަމުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް
މިވާހަކަކޮޅު

އަވަސް

ނިންމާލާނަން.

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި ،މިރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ
ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.
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