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 بســم الّلـه الّرحمـن الّرحيــم

 

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

 أجمعين

 

ޑިޝަލް ދާއި ޗީފް ޖުޢިއްޒަތްތެރި ފަދޑިޔާރުދް ،ފަސީޙް ކޮމިޝަދަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު

 وبـركاتـه، الّلـه ورحـمــت عليــكن الّســالم ވެރިދްޝަރްޢީ ދާއިރާގެ އިސްް ،އެޑްމިދިސްޓްރޭޓަރ

 

 ފޮރެދްސިކް  ސައެދްސާބެހޭ  ތޮޅުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުދްދަފް އަމާޒްކޮފްގެދް ބޭއްވުދުއަ

އަދާލަތުގެ ދިޒާމް  ޢީގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެ ދާއިރާއާއި ޖިދާދިވެހި ރާއްޖޭސެމިދާރަކީ  

 ހެއްކާ 67/42ޤާދޫދު ދަމްބަރު . މުގައި ދެކެދްމު ސެމިދާރެއްކަވަރަފް މުހިދް ހަރުދަދާކުރުމަފް

ހެކިތަކަފް ޤާދޫދީ ބާރު   ހުފަހެޅޭސިކް ތަހްލީލުގެ އުސޫލުދް ފޮރެދް ބެހޭ ޤާދޫދުގެ ދަފުދް 

 އްރުދް މައްސަލަަތަފަދޑިޔާފް ރިޢާޔަތްކޮފްޗަހެކިތަކުގެ މައްހަމަ އެފަދައިދް އެފަދަ  .ލިބިފައިވޭ

 . ދިދްމަވަމުދް އައިސްފައިވޭ

 4002މީލާދީ ސަދަތުދް މި ދާއިރާއަފް އައިސްފައިވާ އެދްމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ   ،ދަމަވެސް

 ،ޤާދޫދު އަސާސީދްވަދީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރަދް ފެފި ދިވެހިރާއްޖޭގެއަމަލު ގައި 6އޯގަސްޓް 

  ސާބިތު ކުރުމުގެ ކުފް ވަރަފް ބޮޑަފް ބިދާވެފައި އޮތް އްޗަފްމަ ޢުތިރާފުގެއިތަހަމުދްގެ އްމު

ކަމުދް އެހެދް  .ވާކަދްފައިޖާގަ ދީހްލީލީ ދިޒާމަކަފް ސިކް ތަދިޒާމަކުދް ފޮރެދްޖިދާއީ ޢަދްލުގެ 

ފީޒުކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ޤާދޫދު ތަދްމެދު ކްދީކްތަކުދް ހެކި ހޯދުމުގެ އުސޫލުތަކާފޮރެދްސިކް ޓެ
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ފަދޑިޔާރުދްދާއެކު ބަހުޘުކުރެވުމަކީ އެބޭފުޅުދްގެ ޝަރްޢީ ގެ ދާއިރާގެ ޢަދްލުއިދްސާފުބޭފުޅުދްދާއި 

ސިކް ފޮރެދް. އްކަތްފުޅުތަކުގައި ވަރަފް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭދެކަމެއްކަދް ކަފަވަރުމަަސަ

 އި ލޭގެ ސާމްޕަލްއާއި ޑީއެދްއާއިތަހްލީލުގެ ދާއިރާގައި ފިދްގަރ ޕްރިދްޓާއި އަޑާއި އަތުލިޔުމާ

. ތައް ހިމެދޭކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތްއެދޫދްވެސް ހަފިގަދޑުގެ ބައިތަކާއި މާއްދާތަކުދް ތަހްލީލުކޮފް ހެ

 ދްފީޒުކުރުމުގެދާއިރާގައިޑީއެދްއޭ ޕްރަޮފައިލިދް އަކީ މިޒަމާދުގައި ޤާދޫދު ތަހަމަ އެފަދައިދް 

ދް އަދާކުރާ އެކްސްޕާރްޓް ހެކިމިދާއިރާގައި އަދި  . ހޭފާހަގަ ކުރަދް ޖެމު ވަސީލަތެއްކަދްމުހިދް

  .ވަރަފް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެވިފައިވޭ ދައުރަފް

 

ގެ ކުރި އަރާފައިވާ ޓެކްދޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދިޒާމް ވަދީ މިޒަމާދު

ފަދޑިޔާރުދް މިފަދަ ތަހްލީލުތަކުދް . ހެކިތަކަފް ފުރުސަތު ހުޅުވާފައިބޭދުދްކޮފްގެދް ސައެދްޓިފިކް 

އްވާދީ  ޤާދޫދު އަސާސީދް ރައްޔިތުދްދަފް ހެކިތައް ދިރާސާކޮފް ވަޒަދް ކުރަ ލިބޭ

އަޅުގަދޑު  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމާއެކުގައިކަމަފްއަފް ފުރިހަމަކަފަވަރުކޮފްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަފް 

ފަހަޅާ ހުހެކިތައްމިފަދަ ކޯޓަފް މް ބާރު އަޅަދީ ހަމަ އެއާއެކު ޝަރްޢީ ދިޒާ. ޔަޤީދްކުރަދް

މައުޟޫއީ ގޮތެއްގައި  ދެތިވަކިފަރާތަކަފް ޖެހުމެއް ،ސުބުދް އެއްކިބާވެ ތިބެފަރާތްތަކުދް ޒާތީ ތައައް

އަދާކުރެއްވުމަފާއިކ  ފުރިހަމަގޮތުގައިވާޖިބު   ގެ ޔަޤީދްކަދްދެއްކުމުގެކޯޓަފް ސައެދްޓިފިކް ހެކިތަކު

 ރިޕޯޓުތައްޢިލްމީ ފެދްވަރު ހުރި  އިވާއަމާދާތްތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިަފައި ތެދުވެރިކަމާ

 .ފަހެޅުމަފް އިސްކަދް ދެއްވުމަފްހު

ކޮމިޔުދިޓީއަފް ވަރަފް ބޮޑަފް  ސައެދްޓިފިކްހެދީ ފް ޖެކޯޓުތަަކަ ސައެދްޓިފިކް ހެކިތައްހޯދުމުގައި 

ހެދި ދާދެ ކުފަކީ ދުވަތަ  ގައި އަރާފާދެ އެއްވެސް އޮޅުމަކީމިދާއިރާ  އެހެދްކަމުދް .ދްބަރޯސާކުރަ

ފޮރެދްސިކް ތަހްލީލުގެ އުސޫލުތަކާއި  ،ޔާލުތައް ބަދަލުކޮފްޚި ހާމަކަދްބޮޑުގޮތެއްގައިމެދު ކޮބައިކަމާ
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އެހެދީ . ގައި ފެދޭކަމުހެދުމަކީ ވަރަފް މުހިދްމުކަމެއް  މަޝްވަރާކޮފްސްޓްރެޓެޖީތަކާމެދު 

ޓަކައި ވަރަފް މައަފް ވިސްދައި ދެދެގަތުމައްސިކް އާއި ސައެދްސް ފުރިހަދްމިޒަމާދުގެ ފޮރެ

 . ފައިވާ ތަޖްރިބާއަފް ބޭދުދްވޭޚާއްސަވެ

ދްދެވި ފަދަ ސަޕޯޓާއެކު މި ދެކަމާބެހޭ ހުރިހައި ފަރާތެއްގެ  ޢީ ދިޒާމް އޮތީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރް

ދަ މިފަ. ތައްޔާރުވެގެދް ލަތައް ސާބިތުކުރުމުގެ މެކަދިޒަމަކަފް ރެދްސިކް ތަހްލީލުތަކުދް މައްސަފޮ

ޖާގަ ދެވެދް މަފް ސިކް މައްސަލަތަކާމެދު ވާދަވެރި ރައުޔުތައް އަޑު އެހުމެކަދިޒަމެއްގައި ފޮރެދް

ދީ އިލްމީ ޗެއް ބުދަހުވާކޮފް އެމީހުދް ބުދާއެއްއްވާ ތަޖްރިބާކާރުދް ދުވަތަ ޚަބީރުދް ލަ. ވާދެ 

 .ދެެފް ބުރަ ވުމެއް ދެތިކަދް ޔަޤީދް ކުރަދްވާހަމަ ތަކުގެ މަތިދް ވަކިފަރާތަަކަ

ދުބައި ސައެދްޓިފިކް ހެއްކެއްގެ މައްޗަފް މީހަކު  ދީ ދަ އުސޫލުތަކުގެ ބޭދުމަކަފް ވާދްވާމިފަ

 އެއްފްވެސް ޖާގަދޑަ އެޅުމަފް އެއްގޮތަަކަކުފުދް ބަރީއަވާކަމަފް ކަ ތަވާކަމަފް ދުވަކުފްވެރި

ދް ދިފާޢީ ވަކީލު ދުވަތަ އެފަރާތުޓިފިކް ހެއްކެއްގެ މައްޗަފް އަދި ދުބައި ސައެދް. ދުދިދުދް

 ކާމެދު ޝައްކު އުފައްދައި ފިދަމަމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަފް ހުފަހެޅުދު ހެކިތަ ،ކުހުފަހަޅާ ޚަބީރަ

މިފަދަ އުސޫލުތަކަފް . ލީލުދް ޓިފިކް ދަރި ސައެދްހުއިތުބާރު ފިލުވާލެވެދް ވާދީ  އެޝައްކު

ކުފުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުފަފް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިއުތިރާފުވުމަފް  އަމަލުކުރުމަކީ

މިހެދް ވެއްޖެދަމަ އިދްސާފުގެ ދިޒާމަފާއި . ގެދްދާދެހިތްވަރު ދޭދެކަމެކަފް ވެ

 .އިވާމީހާއަފް ފާއިދާ ބޮޑުވާދެތުހުމަތުގަ

މަފް މިހާރުވަދީ ގިދަ ގުދަ ތަރައްޤީކޮފް ހަރުދަދާކުރު ހި ރާއްޖެގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެ ދާއިރާދިވެ

ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭދް މިހާރުވަދީ ތައްޔާރުކޮފް . މަސައްކަތްތަކެއް ފެފިފައި

ބޭދުދްވާ  ޙިއްސާކޮފް ފަދޑިޔާރުދްދާއި ކޯޓުތަކުދް ދްޓީޖިކް  ޕްލޭކޯޓުތަކާއެކު ސްޓްރެ. ދިމިފައި
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ދް މިހާރުވަދީ އަތޮޅުތަކުގެ މި ޕްލޭ. ގެ މަސައްކަތް ދަދީ ކުރެވެމުދްފީޑް ބެކް ހޯދުމު

  .  މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ތެރޭދް މާލޭގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުދްދާއެކު ހިއްސާކުރެވިފައި

ސޮސައިޓީތަކުގެ ކީ ކުރިއަރާފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް މި އަހަރު އެދްމެ އިސްކަދް ދީފައިވާ އެއްކަަމަ

ރިހާ ފެދްވަރެއްގައި ޖުޑިޝަރީތަކުގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިދް ހު

ގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ތެރޭގައި މަތީ މަރްހަލާގެ ކޯޓުތަކުމީގެ.  ފަދޑިޔާރުދް ތަމްރީދުކުރުދް

  .ޕްރޮގްރާމް ހިމެދޭ ގެތަމްރީދުކުރުމުފަދޑިޔާރުދްގެ  ތަމްރީދުތަކާއި ދަފު މަރްހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ

ދަ ޓްރެއިދަރ  ދިދްރެއިގުޅިގެދް ބާއްވާ  އިދްސާދީ ޙައްްޤުތަކާބެހޭ ޓް ޔޫ އެދްޑީޕީއާ ޖުޑިޝަރީއާ

 .އާދީއްތަ ދުވަހު ފެފުމަފް ވަދީ ހަމަ ޖެހިފައި ޕްރޮގްރާމް 

ދާއިރާ އާ  ގެ ކުރީގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިދްސާފުގެއަޅުގަދޑުގެ ވާހަކަ ދިދްމާލުމު

ދާއިރާގެ ކަދްކަމުގައި  ހަރުދަދާ ކުރުމަފާއި ޝަރްޢީ ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު ތަދްފީޒުކުރުދް ގެދްގުޅި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަދަރއަފާއި  ،އިދް ލިބޭ ތާއީދު ފާހަގަ ކޮފް މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސްސަރވިސް

 އެފަރާތުގެ މަސްއޫލުވެރިދްދަފް ޝުކުރު ދަދްދަވަދް

އެދްމެހައިފަދޑިޔާރުދްދަފް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ސެމިދާރގައިމިއަޅުގަދޑުގެ ވާހަކަ ދިދްމާލާދީކ 

އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު ތަދްފީޒުކުރުމާއި ޢަދްލު  ދްގެ މަސައްކަތުގައިދިއާ ދަދްދަވަމުދް އެބޭފުޅުތަހް

ސުބްޙާދަހޫ ވަތަޢާލާގެ هللا  އެދި މާތް ތްލެއްވުދްބަރަކާސައްކަތުގައި އިދްސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަ

 ް.ވަމުދދަދްދަ އި ދުޢާގަހަޟްރަތު


