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ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2014/SC-SM/42ެ:
ސް
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެއޮފްެދަެމޯލްޑިވް ެ
ޓޯ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ސުމޯ ެ
ނުެތާރީޚްެ16ެ:ސެޕްޓެމްބަރެ2014
 ފެށު ެ
 ނިމުނުެތާރީޚްެ16ެ:ޖޫންެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި18:05 :
ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
ދުﷲެ،
ޢަބްދުﷲ ެއަރީފްެ ،ފަ ނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދު ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 2
ސަފްޙާ ެ 16

މައްސަލައިގެެޚުލާޞާެ :
ެެެެެެމިެމައްސަލައަކީެެ 16ސެޕްޓެމްބަރެެ 2014ވަނަެދުވަހުެހިޔުމަން ެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެއޮފްެދަެ
މޯލްޑިވްސް ެއިން ެޢާންމުކޮށްފައިވާެ ،ޔުނިވަރސަލް ެޕީރިއޮޑިކް ެރިވިއު ެ(ޔޫ.ޕީ.އާރ) ެރިޕޯޓްެ ،އޭޕްރީލްެ -މޭެ
ެ 22(ެ 2014ވަނަެސެޝަން)ެގެެެ 4ވަނަެޞަފްޙާގައިެ"އެކްސެސްެޓުެޖަސްޓިސް"ެގެެސުރުޚީގެެދަށުންެ
ލިޔެފައިވާެލިޔުމުގައިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެބާރުގައިެހިމެނޭެކޯޓުތަކުންެޢަދުލުެ
އިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމާއި ެޝަރީޢަތް ެހިންގުމުގައި ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއިެ
އިޖްރާއަތްތަކާއި ެކޯޓުތަކުން ެދޭންޖެހޭ ެމަޢުލޫމާތު ެދިނުމުގެ ެއިޖުރާއާތާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
އިޚްތިޞާޞްތައް ެއޮޅޭގޮތަށްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްެ ،ޙަޤީޤަތާެ
ޚިލާފުވާހަކަތަކެއް ެހިމަނައި ެހިއުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުން ެރިޕޯޓެއްެ
އެކުލަވައިެރާއްޖެެއާއިެރާއްޖޭންބޭރުގެެފަރާތްތަކާެހިއްސާެކޮށްފައިވާތީެއާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެއިންޓަނޭޝަނަލް ެބެސްޓް ެޕްރެކްޓިސްއާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތީން ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެފަރާތުގެ ެހައިސިއްޔަތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެއަދި ެއަދާކުރަމުންދާ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެމަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ެކޯޓުތަކަށް ެނުފޫޒުެ
ފޯރުވުންކަމަށް ެސިފަކޮށްެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެތިންބާރުގެ ެތެރެއިންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމިނިވަން ެއަދިެ
މުސްތަޤިއްލުެ ،ޢަދުލު ެއިންސާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެމުސްތަޤިއްލުކަމަށް ެގަސްތުގައިެ
އުނިކަންދޭން ެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ެއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެސިޔާދަތަށް ެގެއްލުންލިބޭގޮތަށްެ
ގަސްތުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބާރުކަނޑުވަންެ
ޢަމަލުކުރުމާއެކުެ ެ ،
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ެޢަދުލު ެއިންސާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތުގެ ެހައިސިއްޔަތުންެ
ގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކު ެ
މް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 86ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 9ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ޅ) ެއާއި ެސުޕްރީ ެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދޭ ެއިޚްތިޔާރާއި ެބާރުގެ ެދަށުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
އަމިއްލަ ެއިސްނެގުމުގެ ެމަތިން ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެމެންބަރުންެެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރިޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެޙާޟިރުކޮށްެޖަވާބުދާރީކުރުމަށްޓަކައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއިސްނަގައިގެން ެބެލެވިފައިވާ ެމައްސަލައެކެވެެ .މި ެމައްސަލައިގައި ެމައްސަލަ ެރައްދުވާެ
އޮފްެދަެމޯލްޑިވްސްއެވެެ .
ފަރާތަކީެހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެ ެ
އް ެ
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ންެ
ެެެެމި ެމައްސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެވާޤިޢާތަކާއިެ ،ލިޔުންތަކާއިެ ،ހެކިތަކާއިެ ،ހިޔުމަ ެ
ރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެމެންބަރުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނާއި ެކަމާގުޅުންހުރި ެއެހެނިހެން ެޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ޑިމޮކްރެޓިކް ެމުޖުތަމަޢު ެތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެއުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަެކުރެވިފައިވެއެވެ.
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،ޤައުމީ ެސިޔާދަތާއި ެޤައުމުތަކުގެ ެދާޚިލީ ެކަންތައްތަކުގެ ެތެރެއަށްެ
ނުވަނުމަކީ ެބައިނަލް ެއަޤްވާމީ ެޤާނޫނުގެ ެއެންމެ ެއަސާސީ ެއުޞޫލުތަކަށްވާތީއާއިެ ،އަދި ެއެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސް ެރުކުންތަކަކަށްވާތީ ެއާއި ެސޮވެރިން ެއީކުއަލިޓީގެެ
ދީމިޤްރާޠީ ެނިޒާމުގައި ެބަލައިގެންފައިވާ ެއެންމެ ެއި ެ
އިެ
މީ ެކަންތައްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގައި ެއަދި ެސޮވެރިން ެއިމުޔުނިޓީގަ ެ
މަބްދައުގެ ެމަތިން ެބައިނަލްއަޤްވާ ެ
އެހެނިހެންެދައުލަތްތަކާެހަމަހަމަކަންެއޮތުމުގެެޙައްޤަކީެދިވެހި ެދައުލަތްެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާ)ެއަށްެ
ލިބިގެންވާ ެޙައްޤަކަށް ެވެފައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދުސްތޫރާއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ޤައުމީ ެސަލާމަތާއި ެޤައުމީެ
ކުެ
މަޞްލަހަތުތަކާ ެއިދިކޮޅު ެޣައިރު ެޤާނޫނީ ެޢަމަލުތައް ެކުރުމަކީ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެއެއީ ެފަރުދަ ެ
ސް ހުއްދަ ެކުރެވޭނެ ެކަމެއް ެނޫންކަމާއި ެބައިނަލްއަޤްވާމީެ
ކަމުގައިވިޔަސް ެނުވަތަ ެޖަމާއަތެއް ެކަމުގައިވިޔަ ެ
ތްެ
މުޖްތަމަޢުގައިެހިމެނޭެޤާނޫނީެޝަޚްޞުެލިބިފައިވާެއެހެނިހެންެދައުލަތްތަކެކޭެއެއްފަދައިންެދިވެހިެދައުލަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ) ެތަމްސީލުކުރެވޭނީ ެހަމައެކަނި ެދައުލަތުގެ ެ"ސުލްޠާ ެސިޔާސިއްޔާ" ެއިންކަމާއިެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީެޤާނޫނާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެކޮންމެެދައުލަތަކީެއެެދައުލަތެއްގައިެއަސާސީެތިންެރުކުންެ
ކީ ެދައުލަތެއްގެ ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
އެ ެތިން ެރުކުންތަކަ ެ
ވާ ެދައުލަތެއްކަމަށްވެފައި ެ ެ
ފުރިހަމަވެފައިވުން ެޝަރްޠު ެ
ސަރަޙައްދާއިެ ،ރައްޔިތުންނާއި ެ"ސުލްޠާ ެސިޔާސިއްޔާ" ެއާއި ެތިންރުކުންކަމުގައިވާއިރުެ ،މީގެ ެތެރޭގައިެ
ހިމެނޭ ެއެއްރުކުން ެކަމުގައިވާ ެ"ސުލްޠާ ެސިޔާސިއްޔާ" ެއަކީ ެކޮންމެ ެދައުލަތެއްގައިވެސް ެއެދައުލަތެއްގެެ
ޞްތައްެއެ ެދައުލަތަކުންެކަނޑައަޅާެދުސްތޫރީެހަމަތަކާއެއްގޮތަށްެހިންގުމުގެެސިޔާދަތީެ
ސިޔާދަތީެއިޚްތިޞާ ެ
މީ ެއެއާމެދު ެއެއްވެސް ެޤާނޫނީ ެޖަދަލެއް ެއޮތްކަމެއްެ
ބާރު ެލިބިގެންވާ ެ"ސުލްޠާ ެސިޔާސިއްޔާ" ެކަމަށްވު ެ
ންކަން ެލިބިގެންވާ ެއިސްލާމީ ެއުޞޫލުގެެ
ނޫންކަން ެއެނގޭކަމާެ ،އެގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖެއަކީ ެފުރިހަމަ ެމިނިވަ ެ
މައްޗަށް ެބިނާކުރެވިފައިވާ ެއަމިއްލަ ެވެރިކަން ެކުރާ ެދީމިޤްރާޠީ ެޖުމްހޫރީ ެއަދި ެޔުނިޓަރީ ެދައުލަތެއްކަމަށްެ
އިވާކަމާއިެދައުލަތުގެެސުލްޠާެސިޔާސިއްޔާެ(ވެރިކަމުގެެބާރު)ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންވެފަ ެ
ގައި ެހިމެނޭ ެތިންގުނަން ެކަމުގައިވާ ެޤާނޫނު ެހަދާ ެބާރާއި ެވެރިކަން ެހިންގާ ެބާރާއި ެޢަދްލު ެއިންޞާފުެ
ޔާދަތީ ެބާރުތައް ެއެކުލެވިގެންވާ ެގޮތް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 5ވަނަެ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރާއި ެމިތިން ެބާރުގެ ެސި ެ
މާއްދާެއާއިެެ6ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ7ވަނަެމާއްދާއިންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ތުެ
ކަ ނޑައަޅައިެ،ހިންގައިެއެެސިޔާސަ ެ
(ށ)ެދެވަނަކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޚާރިޖީެސިޔާސަތުެ ެ
ލް ެއަޤްވާމީ ެޖަމްޢިއްޔާތަކާއިއެކު ެގުޅުން ެޤާއިމްކޮށްެ
ހިނގާ ެނުހިނގާގޮތް ެބަލައިެ ،ބޭރު ެޤައުމުތަކާއި ެބައިނަ ެ
ދެމެހެއްޓުމާއި ެބޭރު ެޤައުމުތަކާއި ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ެދިވެހިރާއްޖެއިންވާ ެމުޢާހަދާތަކާއިެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެތެރެއިން ެރައްޔިތުން ެއެއްވެސް ެއިލްތިޒާމެއް ެއުފުލަން ެނުޖެހޭ ެބާވަތުގެ ެޢާންމުެ
އެކުެ
ކުގައ ެސޮއި ެކުރުމާއިެ ،ބޭރު ެޤާއުމުތަކާއި ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ެ ެ
އެއްބަސްވުންތަ ެ
ން ެއެއްވެސްެއިލްތިޒާމެއްެއުފުލަންެ
ގެ ެތެރެއިންެރައްޔިތު ެ
ންވާެމުއާހަދާތަކާއިެއެއްބަސްވުންތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖެއި ެ
ޖެހޭބާވަތުގެެމުޢާހަދާތަކާއިެއެނޫންވެސްެއެއްބަސްވުންތަކުގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެރުހުމާއެކުެސޮއިކޮށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ތަޞްދީޤުކުރުމަކީެރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށްެލިބިގެންވާެބާރެއްެކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ115ވަނަެމާއްދާގެެ
(މ) ެއާއި ެ(ފ) ެގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައި ެއޮތްއޮތުމުގެ ެމައްޗަށާއި ެދައުލަތް ެބައިވެރިވެފައިވާެ
މުޢާހަދާތަކާއިެދައުލަތުގެެބައިނަލްއަޤްވާމީެއިލްތިޒާމްތައްެތަންފީޒުކުރުމާބެހޭެމަޢުލޫމާތުެދައުލަތުގެެނަމުގައިެ
ނުވަތަެދައުލަތުގެެފަރާތުންެރިޕޯޓުތައްެތައްޔާރުކޮށްެބޭރުެފަރާތްތަކަށްެފޮނުވުންފަދަެޢަމަލުތައްެއެކަންކަންެ
ދައުލަތުގެ ެއެތެރޭގައި ެއިންތިޒާމުކުރުމަށް ެދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނިޒާމުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާތުތަކާއި ެމިކަންކަމާބެހޭ ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެޤާނޫނުގެ ެއުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،މިެ
ޢަމަލުކުރުމަކީެ ،ޣައިރުެ
އުޞޫލުތަކާެޚިލާފުވާގޮތަށްެއެއްވެސްެފަރާތަކުންެނުވަތަެމުއައްސަސާއަކުންެވިޔަސްެ ެ
ޢަމަލެއްކަމުގައިމެނުވީ ެނުވާނެކަމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކަށް ެފުރިހަމައަށްެ
ޤާނޫނީ ެ ެ
ކިޔަމަންވެެޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ299ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންވެފައިވާެސުޕްރިމަސީެއޮފްެ
އްެ
ގެ ެއުޞޫލާ ެއެ ެޢަމަލެ ެ
ދަ ެކޮންސްޓިޓިއުޝަންގެ ެއުޞޫލާއި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެ(ރޫލް ެއޮފް ެލޯ) ެ ެ
ޟުވެގެންެދާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ތަޢާރު ެ
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީ" ،ދަ ެޔުނިވަރސަލް ެޑެކްލަރޭޝަން ެއޮފް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް" ެގެެ
ދީބާޖާގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެ"ރޫލް ެއޮފް ެލޯ" ެ(ޤާނޫނުގެ ެޙުކުމް) ެގެ ެޒަރީޢާއިން ެޙިމާޔަތް ެކުރަންެ
ވެސް ެއެމީހަކަށް ެދުސްތޫރާއި ެޤާނޫނުން ެލިބިދީފައިވާެ
ވާނެކަމަށް ެބަޔާންވެފައިއޮތުމަށްފަހުެ ،ކޮންމެ ެމީހަކަށް ެ
ތަެ
އަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެޚިލާފުވާ ެޢަމަލަތަކަށް ެއެ ެޤައުމުގެ ެކަމާބެހޭ ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކުން ެނުވަ ެ
ޓްރައިބިއުނަލަކުން ެހައްލުލިބިދޭންވާނެކަމާއިެ ،އަދި ެކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސް ެފުރިހަމަކަމާއެކު ެޢަދުލުވެރި ެއަދިެ
ޢާންމުކޮށް ެހުޅުވާލައިގެންެއަޑުއެހުންެބާއްވައިގެންެމިނިވަންެމުސްތަޤިއްލުެވަކިއަތަކަށްެބުރަނުވާެކޯޓެއްގައިެ
މުގެ ެޙައްޤުލިބިގެންވާކަން ެއެ ެޑެކްލަރޭޝަންގެ ެެ 8ވަނަެ
ޅެވު ެ
އެމީހެއްގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެކަނޑައެ ެ
ތުން ެޤާނޫނާއި ެޤާނޫނުގެެމަބާދީތައް ެތަޠްބީޤުކޮށްެ
މާއްދާއާއި ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮތުމާއިެ ،އެގޮ ެ
ވާެ
މި ެމަބްދައާ ެއެއްގޮތް ެ
ފައިސަލާކުރުމުގެ ެއޮތޯރިޓީ ެލިބިގެންވަނީ ެކޯޓުތަކަށްކަމާއި ެ"ރޫލް ެއޮފް ެލޯ" ެގެ ެ ެ
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މަތިންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"ކޮންމެެ
ގޮތުގެ ެ
މީހެއްގެ ެމަދަނީ ެޙައްޤުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށްެ
އުފުލުމުގައިެ ،ޤާނޫނަކުން ެޤާއިމްކޮށްފައިވާ ެމިނިވަން ެއަދި ެމުސްތަޤިއްލު ެކޯޓެއްގައި ެނުވަތަެ
ޓްރައިބިޔުނަލެއްގައިެއެކަށީގެންވާެމުއްދަތެއްގެެތެރޭގައި ެޢާންމުކޮށްެހުޅުވައިލެވިގެންބާއްވާެ،އަޑުއެހުމެއްގައިެ
އިެ
އިންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެފަ ެ
އޮންނައޮތުމަށާއި ެޔުނިވަރސަލް ެޑިކްލަރޭޝަން ެއޮފް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްގެ ެބުނެވިދިޔަ ެއުޞޫލުތަކަށާއިެެ
ދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެފަރާތުން ެފޯރުކޮށްދޭެ
ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެތިންބާރުގެ ެތެރެއިން ެޢަ ެ
ގެންވާގޮތުގައިެ
ފަރްދުންނާއި ެޖަމާޢަތުގެ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއެންމެ ެއެކަށީ ެ
އަދާކުރުމަށާއި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެެޚިދްމަތްތައްެއިތުރަށް ެހަރުދަނާކޮށްެފަސޭހައިން ެއިންސާފުެ
ލިބިދިނުމައްޓަކައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއިންެ
ނަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެބާރަށާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 143ވަ ެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއި ެއެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެއާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 144ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،އަދި ެއެހެނިހެން ެދީމިޤްރާޠީ ެދައުލަތްތަކުގެ ެއެންމެެ
ދުސްތޫރީގޮތުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެސުޕަވައިޒަރީ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެ
މަތީ ެކޯޓުތަކެކޭ ެއެއްފަދައިން ެ ެ
މަސްެ ،ސަރޝިއެރަރީެ ،ރިޓް ެއޮފްެ
މެންޑާ ެ
ކޯޕަސްެ ެ ،
ޛްކުރުމަށްޓަކައިެ ،ހޭބިއަސް ެ ެ
ފީ ެ
އަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެތަން ެ
ޕްރޮހިބިޝަންެ ،ކުއޯ ެވޮރަންޓޯ ެޠަބީޢަތުގެ ެޕްރިރޮގޭޓިވް ެއަމުރުތައް ެނެރުމާއި ެއެފަދަ ެއަމުރުތައް ެނެރުމުގެެ
ންެ
އިޖްރާއާތުތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެނިޒާމުގައި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުންތަކު ެ
ތާެ
އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެއިޖްރާއާތުތަކަށްވާއިރު ،މިފަދަ ެޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެޙަޤީޤަތް ެއޮޅޭގޮތަށްެ ،ޙަޤީޤަ ެ
ސްގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީެ
ޚިލާފު ެރިޕޯޓު ެހިއުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވް ެ
ކޯޓުތަކުގެ ެއިޖްރާއާތުތަކާ ެބެހޭ ެމަޢުލޫމާތު ެހޯދަންޖެހޭ ެރަސްމީ ެމަސްދަރުތައްކަމުގައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ
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ޤާނޫނުތަކާއި ެއެ ެޤާނޫނުތަކުގެ ެދަށުން ެހެދިފައިވާ ެޤަވާޢިދުތަކާއި ެކޯޓުތަކުގެ ެނިންމުންތައް ެފަދަ ެރަސްމީެ
ސްެ
ވެ ެ
މަސްދަރުތަކުގައިވާ ެއަޙްކާމްތަކަށް ެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށް ެބެލުމެއްނެތިކަމާއި ެއެ ެމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ެއެއް ެ
ޞައްޙަެއަސާސެއް ެނެތިކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީއަތުގެެމަޖިލީހުގައިެހިޔުމަންެރައިޓްސްެ
ސްގެ ެމެންބަރުންގެ ެފަރާތުން ެލިބިފައިވާ ެއިޢުތިރާފުތަކުން ެކަނޑައެޅިގެންެ
ކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވް ެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،އެގޮތަށް ެއެފަދަ ެމަޢުލޫމާތު ެދޭންޖެހުނީ ެދިވެހިރައްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއެެ
މެންބަރުންގެެފަރާތުންެ
އެ ެ ެ
އިޖްރާއާތުތަކާބެހޭ ެމަޢުލޫމާތުތަކަށްެއެދުމުންެއެ ެމަޢުލޫމާތުެލިބިފައިނުވާތީެކަމަށްެ ެ
އެދިފައިވާކަން ެސާބިތުވާނޭެ
އި ެވީނަމަވެސް ެއެފަދަ ެމަޢުލޫމާތަކަށް ެ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެވާހަކަ ެދައްކާފަ ެ
ނާއި ެޤަވާޢިދުތަކާއި ެއިޖްރާއާތުތަކާއި ެކޯޓުތަކުގެެ
ހެއްކެއް ެދެއްކިފައި ެނުވާކަމާއި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫ ެ
މްތަކަކަށްެވާއިރުެ،އެފަދަެޤާނޫނީެއަޙްކާމްެ
ނިންމުންތަކަކީެޢާންމުކޮށްެޝާއިޢުކޮށްެގެޒެޓްކުރެވިފައިވާެއަޙްކާ ެ
ތަކާގުޅިގެންެ ،ހަދައިގެން ެޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފު ެރިޕޯޓު ެތައްޔާރުކުރުން ެހުއްދަކުރެވިދާނެ ެޤާނޫނީ ެއެއްވެސްެ
ސްގެ ެމި ެޢަމަލަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ކަމާއި ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވް ެ
އަސާސެއްނެތް ެ
ން ރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްއަކީ ެވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަ ެނުވާެ
ެ 189ވަނަ ެމާއްދާގައި ެހިޔުމަ ެ
ތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާއަކަށް ެވާންވާނެކަމަށާއި ެކޮމިޝަނުން ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެކުރިއެރުވުމުގައިެ
މުސް ެ
ތް ެކުރަންވާނީ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެބުރަވުމެއްނެތި ެތަޢައްޞުބުން ެއެއްކިބާވެ ެތިބެގެންކަމަށް ެއޮތްެ
މަސައްކަ ެ
އޮތުމާއި ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްއިން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައްެ
ވާެ
ކުރިއެރުވުމަށް ެމަސައްކަތް ެކުރަންވާނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތް ެ
ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 6/2006ހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގައިެ
ންވެފައިެއޮންނައޮތުމާއިެޚިލާފުވާެޢަމަލެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ކަނޑައަޅައިެބަޔާ ެ
ން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެބުނެވިދިޔަެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަ ެ
ފުވާގޮތަށްެއަދިެ
ރިޕޯޓުގައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުޑިޝަރީގެެއިޚްތިޞާޞްތައްެއޮޅޭގޮތަށްެޤާނޫނީެއިޖްރާއާތާެޚިލާ ެ
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ޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފު ެމަޢުލޫމާތުތައް ެހިމަނައިގެން ެރިޕޯޓު ެތައްޔާރުކޮށް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަެ
ޓުތަކުގެެއިޚްތިޞާޞްތަކާއިެމަސައްކަތާެބެހިެނުފޫޒުެފޯރުވުންކަމާއިެ،
ންެފޮނުވުމުގެެޢަމަލަކީެކޯ ެ
މޯލްޑިވްސްއި ެ
ދާގެެ(ނ)ެއާއި ެ(ރ)ެއާއި ެބައިނަލްއަޤްވާމީެޤާނޫނުގެެ
އަދިެމި ެޢަމަލަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަެމާއް ެ
އުޞޫލުތަކާއި ެޚިލާފު ެޢަމަލެއްކަމާ ެއެގޮތުންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެޤާނޫނުގެ ެޤާއިދާތަކާއިެ
އުޞޫލުތަކުން ެޖުޑިޝަރީގެ ެމުސްތަޤިއްލުކަން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެމަބްދައާ ެމި ެޢަމަލުތައް ެކަނޑައެޅިގެންެ
ސްގެ ެރިޕޯޓުގައިެ
ތުމާއި ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވް ެ
ޚިލާފުވާކަން ެއެނގެން ެއޮ ެ
ހިމަނާފައިވާެވާހަކަތަކަކީެޙަޤީޤަތްެއޮޅުވާލެވޭެއަދިެއިތުބާރުެނުހިފޭެމަސްދަރުތަކަކުންެހޯދާފައިވާެމަޢުލޫމާތުެ
ތަކެއްކަން ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެވެފައިވާ ެއިޢުތިރާފުތަކުން ެއެނގެންެ
ސްެ
ކޭވެ ެ
އޮންނަކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގައި ެޝަރީޢަތްކުރެވެނީ ެއެހެނިހެން ެޑިމޮކްރެޓިކް ެމުޖްތަމަޢުތަކެ ެ
ދުލުވެރި ެޝަރީޢަތް ެކުރުން ެކަށަވަރުކުރުމަށް ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެޤާނޫނީ ެއިޖްރާއަތުތަކާެ
އެއްފަދައިން ެޢަ ެ
އެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންކަންެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެކޯޓުތަކުގެެއިޖްރާއާތުތަކާެބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާއިދުތަކާއިެ
ވާެ
ކޯޓުތަކުގެެނިންމުންތަކުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތުމާއިެ ،ދިވެހިެދައުލަތަކީެދިވެހިެދައުލަތްެބައިވެރިވެފައި ެ
އިެ
މުޢާހަދާތްތަކާއިެބައިނަލްއަޤްވާމީެއިލްތިޒާމްތަކަށްެހުރުމަތްތެރިކޮށްެހިތުމުގައިެދެމިއޮންނަެދައުލަތަކަށްވެފަ ެ
ވާމީ ެމިންގަނޑުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެރައްކާތެރިކުރުމަށްެ
ބައިނަލްއަޤް ެ
ޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނަ ެޤައުމެއްކަމާއިެ ،އެގޮތުން ެއިންސާނީެ
އިސްނަގައިގެން ެޤާނޫނުތައް ެފާސްކޮށް ެއެއަށް ެ ެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭެޤައުމީެކޮމިޝަނެއްގެެގޮތުގައިެހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެއޮފްެދަެމޯލްޑިވްސް"ެ،ޕެރިސްެ
ވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޤާއިމްކޮށްެ ،ޑިމޮކްރަސީ ެއާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެދައުލަތުގެެ
ޕްރިންސިޕަލް" ެތަކާއެއްގޮތް ެ
ތިންބާރުންެކުރިއަރުވާެޙިމާޔަތްެކުރަމުންެއަންނަެޤައުމަކަށްެވާއިރުެ،ހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެއޮފްެދަެ
ށްެ،
މޯލްޑިވްސްގެެމެންބަރުންެވަކިެއަތަކަށްެބުރަވެެ،މުއައްސަސާގެެމިސްދާޤިއްޔަތުެ(ކްރެޑިބިލިޓީ)ެގެއްލޭގޮތަ ެ
އިެ
ކަނޑައެޅިގެން ެހުރި ެސާބިތު ެޙަޤީޤަތްތަކާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާއި ެޤާނޫނުގެ ެޙުކުމް ެނެގެހެއްޓުމާ ެ
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ޑިމޮކްރަސީގައި ެދައުލަތުން ެހޯދާފައިވާ ެއަދި ެހޯދަމުންއަންނަ ެކުރިއެރުންތަކާމެދު ެޤަސްދުގައިެ
ފަރުވާކުޑަކޮށްލައި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުތަކާެޚިލާފަށްެ ،އަދި ެރައްޔިތުންނާެ ،ދައުލަތުގެެމުއައްސަސާތަކާެ
ޙަެ
އަދި ެސަލާމަތީ ެބާރުތަކާ ެދެކޮޅަށް ެހިންގޭ ެޓެރަރިޒަމްގެ ެޢަމަލުތަކާއި ެދައުލަތުގެ ެއަމަން ެޢާންމާއި ެޞުލް ެ
މުގެ ެފަސޭހައާއި ެހަމަހިމޭންކަމާއި ެއަމާންކަމަށް ެނުރައްކާވާނޭ ެއިޖްރާމީެ
ސްކަމާއި ެދިރިއުޅު ެ
މަސަލަ ެ
އަމާންކަމާއި ެހަމަޖެހުމާއި ެދައުލަތުގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެސިޔާދަތަށް ެނުރައްކާވާނޭެ
ޢަމަލުތަކަށާއި ެދައުލަތުގެ ެ ެ
ޢަމަލުތަކާއި ެއެފަދަ ެއަމަލުތައް ެހިންގާ ެފަރާތްތަކާމެދު ެޣާފިލުވެެ ،ޞައްޙަ ެމަޢުލޫމާތަކަށް ެބުރަވުމެއްނެތިެ
އެފަދަ ެރިޕޯޓުތައް ެފަރާތްފަރާތަށް ެފޮނުވުމަކީ ެޤައުމުގެެ
ޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފު ެރިޕޯޓުތައް ެތައްޔާރުކުރުމާއި ެ ެ
މިނިވަންކަމާއި ެސިޔާދަތާއި ެއިސްތިޤްލާލާއިެ ،އަމަންޢާންމާއިެ ،ދުސްތޫރީ ެނިޒާމާއި ެދައުލަތުގެ ެހަމަޖެހުމާއިެ
އިސްތިޤްރާރާެޚިލާފުވާނޭެކަންތައްތަކަށްެހިތްވަރުެލިބޭނޭެޣައިރުެޤާނޫނީެޢަމަލުތަކަކަށްެވާނެކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ކޮންމެ ެފަރާތެއް ެމަސައްކަތްެ
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެކަމަކާ ެޙަވާލުވެ ެހުންނަ ެ ެ
ގެމަތިން ެއަދިެ
ވާ ެގޮތު ެ
ކުރަންވާނީ ެމުޖްތަމަޢުގެ ެހަޤީޤަތާއި ެމުޖްތަމަޢުގެ ެޤިޔަމް ެ(ވެލިޔު) ެތަކާއެއްގޮތް ެ
ދައުލަތުގެ ެކެރި ެފޯރުން ެތެރިކަމުގެ ެމައްޗަށާއި ެތަނަވެސްވެފައި ެހުރި ެވަސީލަތްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެވިސްނައިެ
ތުރުމާއި ެޣައިރު ެޤާނޫނީެ
ފިކުރުކޮށްެ ،ދައުލަތަށް ެގެއްލުންވާނޭ ެޣައިރު ެޤާނޫނީ ެވާހަކަތަކާއި ެމަޢުލޫމާތު ެފެ ެ
ޢަމަލުތަކަށް ެޖާގަ ެނުދީ ެޙިކްމަތްތެރި ެއަދި ެޞުލްޙަވެރި ެޙައްލުތައް ެލިބިދީގެންެ ،ނަތީޖާ ެބޮޑުކޮށް ެނެރެދެވޭެ
އިެ ،އިންސާނާއަށް ެލިބެންޖެހޭ ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެހުންނައިރުެ ،ޤައުމާއިެ
އުޞޫލުގެ ެމަތިންކަމަށްވެފަ ެ
ގެ ެވާޖިބަކީ ެއިންސާނީެ
ޢަމަލުތަކުން ެއެއްކިބާވެހުރުމު ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޞްލަޙަތުތަކަށް ެގެއްލުން ެފޯރާފަދަ ެ ެ
ޙައްޤުތަކާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާބެހޭ ެޤައުމީ ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެ(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްެެ
ންސާނީެ
ސްގެ) ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ެމައިގަނޑު ެއެއް ެއަސާސްކަމާއި ެއި ެ
ން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވް ެ
ކޮމިޝަ ެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ެޤައުމީ ެމުއައްސަސާތައް ެމަސައްކަތްކުރަންވާނީ ެމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ެއަދި ެޤައުމީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ސްެ
މުއައްސަސާއެއްގެ ެގޮތުގައިކަން ެެ 1993ގެ ެވިއެނާ ެކޮންފަރެންސްގައި ެނެރެފައިވާ ެޔުނައިޓެޑް ެނޭޝަން ެ
ޤަރާރުންނާއި ެ"ޕެރިސް ެމަބާދީ" ެތަކުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންއޮތުމާއި ެއެގޮތުން ެޤައުމުތަކުގެ ެދުސްތޫރީެ
ކުގެެ
ނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެޤައުމުތަކުގައި ެޤާއިމްކުރާ ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާއި ެބެހޭ ެޤައުމީ ެމުއައްސަސާތަ ެ
މަޤްސަދަކަށްެވާންވާނީެއިންސާނީެޙައްޤުތައްެކުރިއެރުވުމާއިެއިންސާނީެޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްެކުރުމާބެހޭގޮތުންެ
ށް ެލަފާދިނުމާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާބެހޭ ެގޮތުންެ
ސަރުކާރާއި ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއެހެން ެފަރާތްތަކަ ެ
ފީޛީ ެބާރުގައި ެހިމެނޭެ
ކަމަށްވާއިރުެ ،ދައުލަތުގެ ެތަން ެ
ހޭލުންތެރިކުރުން ެފަދަ ެޕްރޮގްރާމްތައް ެ ެހިންގުން ެ
އެއްވެސް ެވުޒާރާއެއް ެނުވަތަ ެމުއައްސަސާއެއް ެއަދި ެސަލާމަތީ ެބާރުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެވިޔަސް ެނުވަތަެ
ޖުޑިޝަރީގެެއެއްވެސްެއިޚްތިޞާޞެއްެނުވަތަެޤާނޫނުެހަދާެބާރުގެެއެއްވެސްެއިޚްތިޞާޞެއްގެެތެރެއަށްެމިެ
ންެ
ދެގެންެނުވާނެކަމާއިެއެފަދަެއިޚްތިޞާޞެއްެލިބޭގޮތަށްެޤާނޫނެއްެހެދު ެ
ފަދަެޤައުމީެމުއައްސަސާއަކުންެވަ ެ
ނުވަތަ ެޤާނޫނެއް ެމާނަކުރުން ެޞައްޙަނުވުމުގެ ެއިތުރަށްެ ،އިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާ ެބެހޭ ެބައިނަލްއަޤްވާމީެ
ތަކަކަށް ެއެކަން ެވާއިރު ެއަދި ެވަކިން ެޚާއްޞަކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެޝަކުވާ ެއަޑުއަހައި ެއެެ
މިންގަނޑު ެ
ތްކުރާ ެމުއައްސަސާއެއްގެ ެގޮތުގައި ެއޮންނަ ެމިފަދަެ
ލާ ެ
ޝަކުވާތަކަށް ެހައްލުލިބިދީ ެރައްޔިތުންނާ ެމުޢާމަ ެ
މާބެހޭ ެއެހެނިހެން ެމުއައްސަސާތަކާ ެފުށުއަރާގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ،މިފަދަެ
މުއައްސަސާއަކުންެ ،ދައުލަތުގެ ެކަ ެ
ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއްގެެމަސައްކަތައްެބުރޫއަރާނޭެކަންތައްތަކަކަށްެވާނޭކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ޅ)ެހަވަނަކަމަކީެ،އިސްވެެބަޔާންކުރެވުނުެގޮތުގެމަތިންެ،އިންސާނީެޙައްޤުތަކާެބެހޭެޤައުމީެ
މުއައްސަސާތަކުން ެމަސައްކަތް ެކުރަންޖެހެނީ ެދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނިޒާމުގެ ެތެރޭގައިެ
ދައުލަތުގެ ެބާރުތަކާއި ެމުއައްސަސާތަކާ ެއެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ެގުޅުމުން ެގުޅިގެންެ ،މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކުެެ،
އްޤުތަކާގުޅޭ ެކަންތަކާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާެ
ރިކަމެންޑޭޝަންތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިންސާނީ ެޙަ ެ
ށަހެޅޭ ެޝަކުވާތައްބަލައިެ
ކާ ެޚިލާފުވާކަމަށް ެބުނެ ެހު ެ
ޚިލާފުވާކަންތަކުގައި ެލަފާދިނުމާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަ ެ
ޤުތައްެޙިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭެޤާނޫނުގެެބިލްތަކާއިެއެފަދަެ
ހައްލުެހޯދައިދިނުމުގައިެއެހީތެރިވުމާއިެ،އިންސާނީެޙައް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ގުޅޭެ
ޤާނޫނުތަކުގެ ެއިސްލާޙީ ެބިލްތަކަށް ެލަފާދިނުމާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކުގެ ެޙާލަތު ެބަޔާންކޮށް ެއެ ެޙާލަތާ ެ
ގޮތުން ެމަޝްވަރާދިނުމާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކުގެ ެތަޢުލީމާއި ެހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ެޕްރޮގްރާމްތައް ެހިންގުންެ
ނުވަތަެމިފަދަެޕްރޮގްރާމްެދައުލަތުގެެއިދާރާތަކާ ެގުޅިގެންެހިންގުންފަދަެޕްރޮގްރާމްތައްެހިންގައިެއިންސާނީެ
ޙައްޤުތައްެކުރިއަރުވައިެތަރައްޤީކުރުމަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ޙުކުމްެ ެ:
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެފަރާތަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
ސާފުބަހުން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެމިނިވަންކަމާއިެ
މުސްތަޤިއްލުކަން ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަ ެގޮތުގައި ެހިފިޔަނުދިނުންެ
ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކުރިމަތިކޮށްފާނޭ ެބިރަކަށް ެޖެހިލުންވުމެއްނެތި ެތައައްސުބުންެ
އެއްކިބާވެ ެތިބެެ ،ޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިންޞާފު ެލިބިދިނުން ެކަށަވަރުކޮށްެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެނަގަހައްޓައި ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުތަކުގެެ
ބެލެނިވެރިޔާގެެޙައިސިއްޔަތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއަޅަމުންެގެންދާެފިޔަވަޅުތަކަކީެކޯޓުތަކަށްެ
ނުފޫޒުެފޯރުވުންކަމަށްެސިފަކޮށްެ،ހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެއޮފްެދަެމޯލްޑިވްސްއިންެމީލާދީެސަނަތުންެ
ނަ ެދުވަހު ެޢާންމުކޮށްފައިވާ ެޔުނިވަރސަލް ެޕީރިއޮޑިކްެ
ެ 2014ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެމްބަރ ެމަހުގެ ެެ 16ވަ ެ
ރިވިއު ެ(ޔޫ.ޕީ.އާރު) ެރިޕޯޓުގެ ެ"އެކްސެސް ެޓު ެޖަސްޓިސް" ެގެ ެސުރުޚީގެ ެދަށުގައި ެލިޔެފައިވާ ެލިޔުމުގައިެ،
ޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމުގައްޔާއިެ،ކޯޓުތަކުންެބަލާެމައްސަލަތައްެބެލުމުގައިެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެޤާނޫނީެ
އުޞޫލުތަކާއި ެއިޖުރާއާތްތަކާއި ެއަދި ެކޯޓުތަކުން ެދޭންޖެހޭ ެމަޢުލޫމާތު ެދިނުމުގައި ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭެ
އިޖުރާއާތްތަކާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެފަރާތުގެެ
ތިޞާޞް ެއޮޅޭގޮތަށްެ،
ޙައިސިއްޔަތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދޭ ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެއިޚް ެ
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ބުނެވިދިޔަ ެރިޕޯޓު ެއެކުލަވާލުމަށްފަހުެ ،ރާއްޖެ ެއާއި ެރާއްޖެއިން ެބޭރުގެ ެފަރާތްތަކާ ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްެ
ވާ ެއެ ެރިޕޯޓުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެނިޒާމުގެެ
ކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްއިން ެޙިއްސާކޮށްފައި ެ
ތެރޭގައި ެހަމަޖެހި ެޢަމަލުކުރަމުންދާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެކިއެކި ެކަންކަން ެހިނގަމުންދާެ
ތާ ެޚިލާފު ެސައްޙަނޫން ެމަޢުލޫމާތު ެހިމަނާފައިވާއިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައި ެއަދިެ
ގޮ ެ
ޝަރީޢަތުން ެބަލާ ެއެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުމަކީ ެއެކަމަކާބެހޭ ެއެންމެފަހުގެެ
ނިންމުންކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ145ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެސާފުބަހުންެ
ބުނެފައިވާކަމާއި ެއަދި ެހަމަ ެއެފަދައިންމެެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށާއިެ
ސަރުކާރުންނާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންނާއި ެދައުލަތުގެ ެމުއައްސަސާތަކުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުމަށްެ
ނެ ެކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 20ވަނަެ
ތަބާވާންޖެހޭ ެ
މާއްދާގައި ެއޮޅުން ެނާރާފަދަ ެސާފުބަހުން ެބުނެފައިވާތީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ
ރަށް ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެބެސްޓް ެޕްރެކްޓިސްއާ ެއެއްގޮތްވާެ
ކަމާބެހޭ ެއެހެނިހެން ެޤާނޫނުތަކުގެ ެއިތު ެ
ގޮތުގެމަތިންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމުގެެބާރުގެެއެންމެެއިސްފަރާތުގެެޙައިސިއްޔަތުންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެއަދި ެއަދާކުރަމުންދާ ެދުސްތޫރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ެކޯޓުތަކަށް ެނުފޫޒުެ
ފޯރުވުންކަމަށް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުން ެބުނެެ ،ރާއްޖެ ެއާއިެ
ދުލު ެއިންޞާފުގެެ
ރާއްޖެއިން ެބޭރުގެ ެފަރާތްތަކާ ެބުނެވިދިޔަ ެރިޕޯޓުގައި ެހިމެނޭ ެޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފު ެއަދި ެޢަ ެ
އިތުބާރުެގެއްލޭގޮތަށްެހުރިެވާހަކަތައްެޙިއްސާކުރުމަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ141
ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 299ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެެ
އިތުރުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެ
އާއި ެ(ށ) ެގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞާ ެޚިލާފު ެޢަމަލަކަށްވާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށްެ
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތުމަށާއި ެއަދި ެއެފަދަ ެޢަމަލެއް ެޤަސްދުގައި ެތަކުރާރުނުކުރުމަށް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްެ
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ސީގެެ
ކޮމިޝަންެއޮފްެދަެމޯލްޑިވްސްގެެމައްޗަށްެއަމުރުކުރުމާއެކުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާ ެ
އޮފްެދަެމޯލްޑިވްސްެއަކީެ
ެ189ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެއުފެދިފައިވާެހިޔުމަންެރައިޓްސްެކޮމިޝަންެ ެ
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުތަކުގެ ެއިތުރަށް ެދިވެހިެ
ދައުލަތުން ެއެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެމުއާހަދާއެއް ެނުވަތަ ެމުއާހަދާއެއްގެ ެބައެއްގެ ެދަށުން ެދިވެހިެ
ދައުލަތުގެ ެއެހެނިހެން ެމުއައްސަސާތަކެކޭވެސް ެއެއްފަދައަކުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމްތައް ެފިޔަވައިެ ،އިތުރުެ
އެހެންެއިލްތިޒާމެއްެއުފުލަންޖެހޭެފަރާތެއްެނޫންކަމަށާއިެ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީެފުރިހަމަެމިންވަންކަންެލިބިގެންވާެ
އިސްލާމީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކުރެވިފައިވާ ެއަމިއްލަ ެވެރިކަމެއްކުރާ ެދީމިޤްރާތީ ެއަދި ެޔުނިޓަރީެ
ދައުލަތެއް ެކަމަށްވުމާއެކުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުންެ
އިންސާނީެޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްކޮށްެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިެހިންގަންޖެހޭެއެންމެހައިެހަރަކާތްތައްެހިންގަންވާނީެ -:
ެ-1ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެޤާނޫނުތަކުގެެތަރަހައިގެެތެރޭގައިެޤާނޫނުތަކުގެެއިންެ
ފަހަނައަޅާ ެނުދާނޭ ެގޮތެއްގެމަތިން ެދިވެހި ެރައްޔިތުންނާއި ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެ ެމަތީ ެމަސްލަޙަތުތަކަށްެ
ފުރިހަމައަށްެރައްކާތެރިވެެތިބެގެންކަންެކަށަވަރުކުރުންެ ެ.
ެ .2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށްެ
ހިތުން ެއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެމަސައްކަތްތަކަކީ ެދިވެހި ެމުޖުތަމައުގެ ެއެއްބައިވަންތަކަމާއި ެއެއްބައެއްެ
ވަންތަކަމަށް ެއެއްވެސް ެސިފައެއްގައި ެބުރުލެއް ެއެރިޔަނުދޭ ެއުޞޫލެއްގެ ެމަތިން ެކުރެވޭ ެމަސައްކަތެއްކަންެ
ކަށަވަރުކުރުންެ ެ.
ެ .3ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކޮށް ެކުރިއެރުވުމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީެ
ކީެ
ޙައްޤުތަކަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ެމިންވަރު ެއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެއެންމެހައި ެމަސައްކަތްތަކަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުލްހަެމަސަލަސްކަމާއިެއަމްނުއަމާންކަމާއިެ،ދިވެހިެރައްޔިތުންގެެހަމަޖެހުމާއިެޒަމާނުއްސުރެެ
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ނެ ެގޮތެއްގެމަތިންެކުރެވޭެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާއިމްވެފައިވާެރިވެތިެއަޚްލާޤީެއުޞޫލުތަކަށްެހީނަރުކަންެނާންނާ ެ
މަސައްކަތްތަކެއްކަންެކަށަވަރުކުރުންެ ެ.
ެ .4ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައްެ
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެމަސައްކަތްތަކަކީ ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެހެނިހެން ެއިދާރާތަކަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުންެ
ލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޞާޞް ެއާއި ެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ެފުށުއަރާގޮތަށް ެކުރެވޭ ެމަސައްކަތްތަކެއް ެނޫންކަންެ
ކަށަވަރުކުރުންެ ެ.
ެ.5ދިވެހިރާއްޖޭގައިެއިންސާނީެޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްކޮށްެތަރައްޤީކޮށްެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިެކުރެވޭެއެންމެހައިެ
މަސައްކަތްތަކަކީވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުތަކުގެ ެދަށުން ެދިވެހިެ
މުޖުތަމައުގައިެހުއްދަކުރެވިފައިވާެކަންތައްތަކެއްކަންެކަށަވަރުކުރުންެ .
ެ .6ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެތަރައްޤީކޮށް ެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭެ
މަސައްކަތްތަކަކީ ެދިވެހިންގެ ެޢަޤީދާ ެއާއި ެދިވެހިން ެޤަބޫލުކުރާ ެހަމަތަކާއި ެދިވެހި ެޤައުމުގެ ެއިޖްތިމާއީެ
މިންގަނޑުތަކާއިެއަދިެރިވެތިެއަޚްލާޤާއިެޚިލާފަށްެކުރެވޭެމަސައްކަތެއްެނޫންކަންެކަށަވަރުކުރުންެ .
ެ .7ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައްެ
ކުރިއެރުވުމަށާއި ެތަރައްޤީކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެއެންމެހައި ެމަސައްކަތްތަކަކީވެސް ެދިވެހިންގެެ
ޢަޤީދާެއާއިެދިވެހިންެޤަބޫލުކުރާެހަމަތަކާއިެރިވެތި ެއަޚްލާޤާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެ
އާއި ެޤާނޫނުތަކުގެ ެއަލީގައި ެކުރެވޭ ެޙަޤީޤީ ެދިރާސާތަކުގެ ެއަލީގައި ެއެކަށައެޅޭ ެހަރުދަނާ ެޕޮލިސީތަކެއްގެެ
ދަށުން ެދިވެހި ެޤައުމުގެ ެސަލާމަތާއި ެރައްކާތެރިކަމާއިެ ،ހަމަޖެހުމާއިެ ،ދިވެހިންގެ ެމެދުގައި ެޒަމާނުއްސުރެެ
ޤާއިމްވެފައިވާެއެއްބަ ނޑުެއެއްބަފާކަމާއިެޞުލްޙަވެރިކަމަށްެބުރުލެއްނާރާނެެގޮތެއްގެމަތިންެދިވެހިެދައުލަތުގެެ
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ބިގެން ެހިންގޭ ެމަސައްކަތަކަށްވާކަންެ
އެހެނިހެން ެމުއައްސަސާތަކާއި ެއިދާރާތަކުގެ ެފުރިހަމަ ެއެއްބާރުލުން ެލި ެ
ކަށަވަރުކުރުންެ .
ެ .8ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކޮށް ެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެމަސައްކަތަކީ ެބޭރުގެެ
ފަރާތްތަކާެބައިވެރިވެގެންެކުރަންޖެހޭެކަމަކަށްވާނަމަެ،ފުރިހަމަެސިޔާދަތުެލިބިގެންވާެއަމިއްލަެވެރިކަމެއްކުރާެ
އިެ
މިނިވަން ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެމުއައްސަސާއަކުން ެއެފަދަ ެފަރާތަކާއެކު ެހިންގަންޖެހޭ ެގުޅުން ެހިންގުމަށްޓަކަ ެ
ދިވެހި ެދައުލަތުން ެކަނޑައަޅފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެފަދަ ެކަންކަމުގައި ެދައުލަތުގެެ
ކަމާބެހޭެޙާއްސަެފަރާތްެމެދުވެރިކުރުންެ .
ެ .9ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެތަރައްޤީކޮށް ެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭެ
މަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެރޫލް ެއޮފް ެލޯއަށްެ
މަސައްކަތްތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެނެގެހެއްޓު ެ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތުން ެކަށަވަރުކުރެވޭ ެގޮތެއްގެމަތިންެ ،ދިވެހި ެރައްޔިތުންގެ ެމެދުގައި ެރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެއަށްެ
ބޯލެނބުންެއިތުރުކުރުންެކަށަވަރުކޮށްދޭެމަސައްކަތްތަކެއްކަންެކަށަވަރުކުރުންެ .
ެ .10ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކޮށް ެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެމަސައްކަތަކީ ެވަކިެ
ސިޔާސީ ެފިކުރެއްގައިެ ،ވަކި ެފަރާތަކަށް ެފައިދާއެއް ެހޯދައިދިނުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައި ެނުވަތަ ެވަކި ެފަރާތެއްގެެ
ކަންެކަށަވަރުކުރުންެ .
އަގުވައްޓާލުމަށްޓަކައިެކުރެވޭެމަސައްކަތަކަކަށްނުވާ ެ
ެ .11ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރެވޭ ެއެންމެހައިެ
މަސައްކަތްތަކަކީ ެސިޔާސީ ެގޮތުން ެނުވަތަ ެއިޖުތިމާއީ ެގޮތުން ެނުވަތަ ެދީނީ ެގޮތުން ެހައްދުފަހަނައަޅާެ
ދިއުމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއެއްވެސް ެދެރައެއް ެދިނުމަށް ެމަގުފަހިވާފަދަ ެގޮތަކަށް ެނުވަތަ ެދިވެހި ެޤައުމުގެެ
ރީތިނަމަށްެހުތުރުވާފަދަެގޮތަކަށްެކުރެވޭެމަސައްކަތްތަކެއްެނޫންކަންެކަށަވަރުކުރުންެ .
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ދިވެހިރާއްޖޭގައިެއިންސާނީެޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްކޮށްެތަރައްޤީކޮށްެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 189ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ގެ ެދަށުން ެއުފައްދާފައިވާ ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްެ
ކޮމިޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެމޭންޑޭޓަކަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެވާންވާނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުތަކުން ެއެ ެކޮމިޝަނަށް ެހުއްދަކޮށްފައިވާ ެމަސައްކަތްކުރުން ެކަމަށްވާއިރުެ،
ޝަން ެއޮފް ެދަ ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުންެެ
މަތީގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެކަންތައްތަކަކީ ެހިޔުމަން ެރައިޓްސް ެކޮމި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކޮށް ެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ެކުރަންޖެހޭ ެމަސައްކަތްކުރުމުގައިެ
ޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެ
ށްެދިވެހިރާއް ެ
ންެޢަމަލުކުރުންެލާޒިމްވާެކަންތައްތަކެއްކަމަ ެ
ޤާނޫނީެގޮތު ެ
އިއްތިފާޤުވެވުނު

ެހިނދު،

ޖޭގައި
ެދިވެހިރާއް ެ

ެއިންސާނީ

ެޙައްޤުތައް

ެޙިމާޔަތްކޮށް

ެކުރިއަރުވާެ

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިެކުރެވޭެމަސައްކަތްކުރުމުގައިެމިެޙުކުމުގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާެގައިޑްލައިނާއިެ
އެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޢަމަލުކުރަމުން ެގެންދިޔުމަށާއި ެމި ެގައިޑްލައިނާ ެޚިލާފުނުވުމަށް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްެ
ކޮމިޝަންެއޮފްެދަެމޯލްޑިވްސްގެެމައްޗަށްެއަންގާެއަމުރުކޮށްފީމެވެެ ެެެ.
ެ
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