
ނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރުން އާންމުވަމުންދާތީ  ޑިމޮކްރަސީގެ މިންގަ

ނޑިޔާރުންގެ އަދަދު  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަ

މަދުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާއި، ރައްޔތުންގެ މަޖްލީހުން ކުއްލިގޮތަކަށް އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނަސް ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކުރުމާއި އަދި ސަރުކާރު ހިންގުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ހަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލާ، އިދިކޮޅު 

ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ފާސްކުރި ޤަރާރު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ނޑިޔާރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުން ކޯޓްތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، ސްޕުރީމްކޯޓްގެ ފަ

ނޑިޔާރަކު  ޖުޑީޝަލް ސާރވިސްކޮމިޝަނުން )ޖޭ.އެސް. ކޯޓްތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ކުއްލިގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް އެބަދަލުގެ ދަށުން،  2 ފަ

ނޑައެޅުމުގެ ަސބަބުން ފަޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމާއި ކޯޓްތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަން އިތުރަށް ގެއްލިދާނެ  ސީ(   މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ކަ

ކަމާމެދު މިޖަމުޢިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވަމެވެ

އަދަދުން  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ނޑައަޅަނީ  ކަ މުސްތަޤިއްލުކަން  ކަމާއި  މިނިވަން  ބާރުގެ  ޤާއިމްކުރުމުގެ  އިންސާފު  އަދުލު  ސުޕްރީމްކޯޓާއި 

ނޫންކަމާއި، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ދެމެހެއްޓުމުންކަމުގައި މިޖަމިއްޔާއިން 

ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  އަދި ހަމަ މިއާއެކު،  އަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ 

މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއްގައި، އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއަށް ޖުމްލަކޮށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ކޯޓްތަކާއި 

އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް  ޚާއްސަ  އިސްލާހުކުރުމަށް  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  މަތިކުރެވިފައިވާ  ކުރުމަށް  ޖަވާބުދާރީ  ނޑިޔާރުން  ފަ

ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް  ޤާބިލްނޫންކަމަށް  މަސައްކަތަށް  އަދުނާން  މުއުތަސިމް  ނޑިޔާރު  ފަ ފާއިޒާއި  އަބްދުهللا  ނޑިޔާރު  ފަ އުއްތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން އެނގެންނެތި  ސިއްރުވެފައިވުމަކީ އެ ނިންމުމުގެ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ކޮންމިންގަ

ނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޖޭ.އެސް.ސީ އިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި  އިންސާފުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ. ފަ

ނޑުތައް އެއީ ތައުލީމާއި ގާބިލްކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ  މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމާ މިންގަ

ނޑުތަކެއްކަން ކަޝަވަރުކޮށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެން އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.   ނޑަކުން މިންކުރެވޭ މިންގަ ހަމަހަމަ މިންގަ

ނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ބާރުލިބިދޭ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހަކީ ކަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ިދފާޢުގައި ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތުން މަހުރޫމް ކޮށްދޭ އިސްލާހުތަކެއްކަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ފާހަގަ  ފަ

ނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް އިތުރު ބުރުލެއް އަރާފާނެ ކަންކަމުން ދުރުވެގަތުމަށް މިޖަމުޢިއްޔާއިން  ކުރަމެވެ. އަދި ފަ

ދައުލަތައް ގޮވާލަމެވެ.

ގޫާނުނ ައާސސީ ަނަގަހްއޓާ، ިޑޮމކްަރިޓކް ަހަމަތކިާއ ުއޫސލަުތަކްށ އުިހިތާރމުްކުރަމްށ ަދުއލަަތްށ 

ޓާްރންްސޕެޭރނީްސ މޯލިްޑވްްސިއްނ ޮގވާަލްނ
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އޮޑިޓް ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކުރުން

އޮޑީޓް ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 7 އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު 

ގެއްލިގެންދިޔުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދިޔަ ކަމެކެވެ. މިއިސްލާހަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 218ވަނަ މާއްދާގައިވާ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެ އުސޫލު ކަމަށްވާމަގާމާއި އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ކަމެއްކުރުން ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުން 

ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުންކަމަށް ބުނެފައިވާ މާއްދާގެ ބާރުކަޑުވާލާ އިސްލާހެކެވެ.. ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކުރުމުގެ 

މުއައްސަސާތަކަށް،   ކުރަމެވެ.ގ.  މިނިވަން  ފާހަގަ  ގުޅިގެންކަން  ރިޕޯޓެއް ނެރުމާއި  އޮޑިޓް  ގުޅޭ  ވަޒީރަކާއި  ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ 

ސިޔާސީ ފިއްތުމާއި ބިރުދެއްކުންތަކުން ސަލާމަތްވެތިބެ ހަގީގީ މިނިވަން ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން 

ގޮވާލަމެވެ. 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރާއި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ފާސްކުރި ޤަރާރު

އިބްރާހީމާއި  ޤާސިމް  ލީޑަރ  ޕާޓީގެ  ޖުމްހޫރީ  ހިންގުން  ސަރުކާރު  މެދުތެރެއިން،  ކާރިސާގެ  ފެނުގެ  ދިމާވި  ކުއްލިގޮތަކަށް  މާލެއަށް 

ހަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލާ، ޤަރާރެއް އިދިކޮޅު ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ފާސްކޮށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރެއް އިންތިޚާބީ 

ނިޒާމުގެ ބޭރުން ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުން މި ޖަމްދޢިއްޔާއިން ކުއްވެރިކުރަމެވެ. ސަރުކާރުބަދަލުވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ 

ވޯޓަކުންކަމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި އެއްވެސް ހާލެއްގައި  އިންތިޚާބީ ނިޒާމްގެ ބޭރުން ސަރުކާރުބަދަލުވެގެންދިޔުމަކީ 

ވެގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އޭގައި  ދަމަހައްޓައި  ސިޔާދަތު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި  އެއަށް  ހިފަހައްޓައި،  ހަމަތައް  ޑިމޮކްރަސީގެ 

ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ދައުލަތާއި ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކަށް  އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  މި ޖަމްޢިއްޔާއިން 

އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.   

ނިމުނީ

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދަށް ގުޅުއްވާ )7908967(.
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