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بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

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

ކޮމިޝަދަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ފަސީޙް ،ޢިއްޒަތްތެރި ފަދޑިޔާރުދްދާއި ޗީފް ޖުޑިޝަލް
އެޑްމިދިސްޓްރޭޓަރ ،ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިދް السّــالم عليــكن ورحـمــت اللّـه وبـركاتـه،

އަތޮޅުތަކުގެ
ސެމިދާރަކީ

މެޖިސްޓްރޭޓުދްދަފް

އަމާޒްކޮފްގެދް

ބޭއްވުދު

ފޮރެދްސިކް

ސައެދްސާބެހޭ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެ ދާއިރާއާއި ޖިދާޢީ އަދާލަތުގެ ދިޒާމް

ހަރުދަދާކުރުމަފް ވަރަފް މުހިދްމު ސެމިދާރެއްކަމުގައި ދެކެދް .ޤާދޫދު ދަމްބަރު  42/67ހެއްކާ
ބެހޭ ޤާދޫދުގެ ދަފުދް

ފޮރެދްސިކް ތަހްލީލުގެ އުސޫލުދް ހުފަހެޅޭ

ހެކިތަކަފް ޤާދޫދީ ބާރު

ލިބިފައިވޭ .ހަމަ އެފަދައިދް އެފަދަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަފް ރިޢާޔަތްކޮފްފަދޑިޔާރުދް މައްސަލަތައް
ދިދްމަވަމުދް އައިސްފައިވޭ.
ދަމަވެސް،

މި ދާއިރާއަފް އައިސްފައިވާ އެދްމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ މީލާދީ ސަދަތުދް 4002

އޯގަސްޓް  6ގައި އަމަލުކުރަދް ފެފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދު އަސާސީދްވަދީ،
މުއްތަހަމުދްގެ އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަފް ވަރަފް ބޮޑަފް ބިދާވެފައި އޮތް ކުފް ސާބިތު ކުރުމުގެ
ޖިދާއީ ޢަދްލުގެ ދިޒާމަކުދް ފޮރެދްސިކް ތަހްލީލީ ދިޒާމަކަފް ޖާގަ ދީފައިވާކަދް.

އެހެދްކަމުދް

ފޮރެދްސިކް ޓެކްދީކްތަކުދް ހެކި ހޯދުމުގެ އުސޫލުތަކާމެދު ޤާދޫދު ތަދްފީޒުކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ
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ބޭފުޅުދްދާއި ޢަދްލުއިދްސާފުގެ ދާއިރާގެ ފަދޑިޔާރުދްދާއެކު ބަހުޘުކުރެވުމަކީ އެބޭފުޅުދްގެ ޝަރްޢީ
މަސައްކަތްފުޅުތަކުގައި ވަރަފް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭދެކަމެއްކަދް ކަފަވަރު .ފޮރެދްސިކް
ތަހްލީލުގެ ދާއިރާގައި ފިދްގަރ ޕްރިދްޓާއި އަޑާއި އަތުލިޔުމާއި ލޭގެ ސާމްޕަލްއާއި ޑީއެދްއާއި
އެދޫދްވެސް ހަފިގަދޑުގެ ބައިތަކާއި މާއްދާތަކުދް ތަހްލީލުކޮފް ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތްތައް ހިމެދޭ.
ހަމަ އެފަދައިދް ޑީއެދްއޭ ޕްރޮަފައިލިދް އަކީ މިޒަމާދުގައި ޤާދޫދު ތަދްފީޒުކުރުމުގެދާއިރާގައި
މުހިދްމު ވަސީލަތެއްކަދްފާހަގަ ކުރަދް ޖެހޭ.

އަދި މިދާއިރާގައި އެކްސްޕާރްޓް ހެކިދް އަދާކުރާ

ދައުރަފް ވަރަފް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެވިފައިވޭ.

ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދިޒާމް ވަދީ މިޒަމާދުގެ ކުރި އަރާފައިވާ ޓެކްދޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް
ބޭދުދްކޮފްގެދް ސައެދްޓިފިކް ހެކިތަކަފް ފުރުސަތު ހުޅުވާފައި .ފަދޑިޔާރުދް މިފަދަ ތަހްލީލުތަކުދް
ލިބޭ

ހެކިތައް

ދިރާސާކޮފް

ކަފަވަރުކޮފްދީފައިވާ

ވަޒަދް

ޙައްޤުތަކަފް

ކުރައްވާދީ

ފުރިހަމައަފް

ޤާދޫދު

އަސާސީދް

ރައްޔިތުދްދަފް

ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމާއެކުގައިކަމަފް

އަޅުގަދޑު

ޔަޤީދްކުރަދް .ހަމަ އެއާއެކު ޝަރްޢީ ދިޒާމް ބާރު އަޅަދީ ކޯޓަފް މިފަދަ ހެކިތައްހުފަހަޅާ
ފަރާތްތަކުދް ޒާތީ ތައައްސުބުދް އެއްކިބާވެ ތިބެ ،ވަކިފަރާތަކަފް ޖެހުމެއްދެތި މައުޟޫއީ ގޮތެއްގައި
ކޯޓަފް ސައެދްޓިފިކް ހެކިތަކުގެ ޔަޤީދްކަދްދެއްކުމުގެ

ވާޖިބު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރެއްވުމަފާއިކ

ތެދުވެރިކަމާއި އަމާދާތްތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިަފައިވާ ފެދްވަރު ހުރި ޢިލްމީ ރިޕޯޓުތައް
ހުފަހެޅުމަފް އިސްކަދް ދެއްވުމަފް.
ސައެދްޓިފިކް ހެކިތައްހޯދުމުގައި
ބަރޯސާކުރަދް .އެހެދްކަމުދް

ކޯޓުތަކަފް ޖެހެދީ ސައެދްޓިފިކް ކޮމިޔުދިޓީއަފް ވަރަފް ބޮޑަފް

މިދާއިރާގައި އަރާފާދެ އެއްވެސް އޮޅުމަކީ ދުވަތަ ހެދި ދާދެ ކުފަކީ

ކޮބައިކަމާމެދު ހާމަކަދްބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިޔާލުތައް ބަދަލުކޮފް ،ފޮރެދްސިކް ތަހްލީލުގެ އުސޫލުތަކާއި
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ސްޓްރެޓެޖީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮފް ހެދުމަކީ ވަރަފް މުހިދްމުކަމެއް ކަމުގައި ފެދޭ .އެހެދީ
މިޒަމާދުގެ ފޮރެދްސިކް އާއި ސައެދްސް ފުރިހަމައަފް ވިސްދައި ދެދެގަތުމައްޓަކައި ވަރަފް
ޚާއްސަވެފައިވާ ތަޖްރިބާއަފް ބޭދުދްވޭ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދިޒާމް އޮތީ ކަމާބެހޭ ހުރިހައި ފަރާތެއްގެ މި ދެދްދެވި ފަދަ ސަޕޯޓާއެކު
ފޮރެދްސިކް ތަހްލީލުތަކުދް މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގެ މެކަދިޒަމަކަފް

ތައްޔާރުވެގެދް .މިފަދަ

މެކަދިޒަމެއްގައި ފޮރެދްސިކް މައްސަލަތަކާމެދު ވާދަވެރި ރައުޔުތައް އަޑު އެހުމަފް ޖާގަ ދެވެދް
ވާދެ  .ތަޖްރިބާކާރުދް ދުވަތަ ޚަބީރުދް ލައްވާ ހުވާކޮފް އެމީހުދް ބުދާއެއްޗެއް ބުދަދީ އިލްމީ
ހަމަ ތަކުގެ މަތިދް ވަކިފަރާތަކަފް ބުރަ ވުމެއް ދެތިކަދް ޔަޤީދް ކުރަދްވާދެ.
މިފަދަ އުސޫލުތަކުގެ ބޭދުމަކަފް ވާދްވާދީ

ދުބައި ސައެދްޓިފިކް ހެއްކެއްގެ މައްޗަފް މީހަކު

ކުފްވެރިވާކަމަފް ދުވަތަ ކުފުދް ބަރީއަވާކަމަފް ކަދޑަ އެޅުމަފް އެއްގޮތަކަފްވެސް ޖާގައެއް
ދުދިދުދް .އަދި ދުބައި ސައެދްޓިފިކް ހެއްކެއްގެ މައްޗަފް ދިފާޢީ ވަކީލު ދުވަތަ އެފަރާތުދް
ހުފަހަޅާ ޚަބީރަކު ،މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަފް ހުފަހެޅުދު ހެކިތަކާމެދު ޝައްކު އުފައްދައި ފިދަމަ
އެޝައްކު ފިލުވާލެވެދް ވާދީ އިތުބާރު ހުރި ސައެދްޓިފިކް ދަލީލުދް  .މިފަދަ އުސޫލުތަކަފް
އަމަލުކުރުމަކީ ކުފުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުފަފް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިއުތިރާފުވުމަފް
ހިތްވަރު

ދޭދެކަމެކަފް

ވެގެދްދާދެ.

މިހެދް

ވެއްޖެދަމަ

އިދްސާފުގެ

ދިޒާމަފާއި

ތުހުމަތުގައިވާމީހާއަފް ފާއިދާ ބޮޑުވާދެ.
ދިވެހި ރާއްޖެގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮފް ހަރުދަދާކުރުމަފް މިހާރުވަދީ ގިދަ ގުދަ
މަސައްކަތްތަކެއް ފެފިފައި .ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭދް މިހާރުވަދީ ތައްޔާރުކޮފް
ދިމިފައި .ކޯޓުތަކާއެކު ސްޓްރެޓީޖިކް

ޕްލޭދް ޙިއްސާކޮފް ފަދޑިޔާރުދްދާއި ކޯޓުތަކުދް ބޭދުދްވާ
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ފީޑް ބެކް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަދީ ކުރެވެމުދް .މި ޕްލޭދް މިހާރުވަދީ އަތޮޅުތަކުގެ
މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ތެރޭދް މާލޭގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުދްދާއެކު ހިއްސާކުރެވިފައި.
މި އަހަރު އެދްމެ އިސްކަދް ދީފައިވާ އެއްކަމަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ސޮސައިޓީތަކުގެ
ޖުޑިޝަރީތަކުގެ

ބެސްޓް

ޕްރެކްޓިސް

ފަދޑިޔާރުދް ތަމްރީދުކުރުދް.

ތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިދް

ހުރިހާ

ފެދްވަރެއްގައި

މީގެތެރޭގައި މަތީ މަރްހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ

ތަމްރީދުތަކާއި ދަފު މަރްހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ތަމްރީދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިމެދޭ.
ޔޫ އެދްޑީޕީއާ ޖުޑިޝަރީއާ ގުޅިގެދް ބާއްވާ

އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޓްރެއިދިދް ދަ ޓްރެއިދަރ

ޕްރޮގްރާމް އާދީއްތަ ދުވަހު ފެފުމަފް ވަދީ ހަމަ ޖެހިފައި.
އަޅުގަދޑުގެ ވާހަކަ ދިދްމާލުމުގެ ކުރީގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެ ދާއިރާ އާ
ގުޅިގެދް ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު ތަދްފީޒުކުރުދް ހަރުދަދާ ކުރުމަފާއި ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ ކަދްކަމުގައި
މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސްސަރވިސް އިދް ލިބޭ ތާއީދު ފާހަގަ ކޮފް ،ޕޮލިސް ކޮމިޝަދަރއަފާއި
އެފަރާތުގެ މަސްއޫލުވެރިދްދަފް ޝުކުރު ދަދްދަވަދް
އަޅުގަދޑުގެ ވާހަކަ ދިދްމާލާދީކ މިސެމިދާރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް އެދްމެހައިފަދޑިޔާރުދްދަފް
ތަހްދިއާ ދަދްދަވަމުދް އެބޭފުޅުދްގެ މަސައްކަތުގައި އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު ތަދްފީޒުކުރުމާއި ޢަދްލު
އިދްސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލެއްވުދް އެދި މާތް ﷲ ސުބްޙާދަހޫ ވަތަޢާލާގެ
ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަދްދަވަމުދ ް.
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