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ގެ ޕަރފޯމަންސް  ސްޓްރީމްލައިނިންގ ފޮރ ހައި - ސްޓްރެންތްނިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު   ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ
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 بســن اللّـه الّرحوـن الّرحيــن

 دوحه نبينا سلين رووال األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالوين رب هلل الحود
عينلوأج وصحبه آله وعلى  

 

 ؛ންވެރީ އިސްސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރު ވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 

ނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ؛ސުޕްރީމް ކޯޓާއި އެހެން ކޯޓުތަކުގެ ފަ

 ؛ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ރ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަޖުޑީޝަލް 

 ؛ މުވައްޒަފުންއަދި ކޯޓުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި އުޅުއްވާ 

 . ވަ ބަރަކާތުހهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު 

 

 

 ތަޢާރަފް 
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އެކުއެކީގައި  ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް. އައު އަހަރެއްގެ ޤަޟާއީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާ މިއަދަކީ

ނޑުމެން އެއްވެ މިތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން އައު  ،އަޅުގަ

 މެދު މަޝްވަރާ  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާއަދި އެކު،  ވިސްނުންތަކަކާ

ނޑިޔާރުންނާއި  ބައްދަލުވުމުގައިސަބަތުގައި، މި ކުރުމަށް. މި އުފާވެރި މުނާ  ، ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަ

ނޑު ވަރަ  ށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަ

 

ގެ  ޕަރފޯމަންސް  ސްޓްރީމްލައިނިންގ ފޮރ ހައި  - ސްޓްރެންތްނިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ،މި ބައްދަލުވުމަކީ އްވިކުރެ  ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އިންތިޒާމް

ޢަދުލުއިންޞާފަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމެއް.  ވަގުތެއްގައި އިންތިޒާމު ސަބުމުނާ ވަރަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް  6102ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި، ފާއިތު ވި  ވާޞިލުވުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ދާއިރާއިން މުހިއްމު ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ވާ އިރު، މި ދާއިރާއިން 

ނޑި 6102 ވަޅުގައި ވަނަ އަހަރު އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް މި ދަ

  ބޭއްވުން ވަރަށް މުހިއްމު. 
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 ޖުޑީޝަރީއެއް ބިނާ ކުރުން  ހައި ޕާރފޯރމަންސް 

 

ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި، ހައި ޕާރފޯރމަންސް ނިޒާމެއް ބިނާ ކުރުމަކީ މި ޒަމާނުގެ 

އްކަތުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަން ދެވޭ ކަމެއް. މި ރޮނގުން ކުރެވޭ މަސަ

ނާރެހަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން. 

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ފަރުދީ ޤާބިލުކަން އިތުރު  މި މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ވާނީ ފަ

 ބިލިއްޔަތު ވެސް އިތުރު ކުރެވިގެން.ކުރުމާ އެކު، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙާއި ޤާ

 

ނޑިތަކެއް  ނޑުދަ ހައި ޕާރފޯރމަންސް ނިޒާމެއް ބިނާ ކުރުމަށް ޓަކައި، ޙާޞިލު ކުރާން ޖެހޭ މުހިއްމު ލަ

ހުރޭ. އެގޮތުން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ، ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ 

ވެ، ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި  މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް، ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި

ޙިއްޞާ ވެ، ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. ދެވަނަ ކަމަކީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް 
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މުވައްޒަފުންނަށް ގޮސް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ތަރައްޤީ ކޮށް، ކެރިޔަރު ބިނާ ކުރުމަށް ޓަކައި 

އިދިނުން. ތިންވަނަ ކަމަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދަ

 ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ކުރާ ޚިދުމަތް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން. 

 

ނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމާ އެކު،  ނޑުދަ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހައި ޕާރފޯރމަންސް މި ދެންނެވި ލަ

ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ތަޞައްވުރާއި، މިޝަނާއި،  ނިޒާމެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކުގައި ހިންގޭނީ،

ނޑިތަކާއި، މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި  ނޑުދަ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަ

ނޑިތަކަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް  ނޑުދަ ނޑައެޅިފައި ވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަ ގުޅުވައިލެވިގެން. ކަ

އެއާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި، ފަރުދީ ގޮތުން، އަދި ރަނގަޅަށް އެނގެން ޖެހޭނެ. ހަމަ

ނޑިތައް ޙާޞިލު  ނޑުދަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދާން ވާނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަ

ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕެއް އޮތުމާއި، އެކަށޭނަ ބަޖެޓަކުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް. 

ނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރެވޭ މިންވަރު ކު ނޑުދަ ރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ލަ

 މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލުމަކީ ވެސް މި ރޮނގުން ވިސްނާ އިރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން. 
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 ހައި ޕާރފޯރމަންސް ނިޒާމެއްގެ ނަތީޖާތައް 

 

ޕާރފޯރމަންސް ނިޒާމެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި  މި ދެންނެވި އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް، ހައި 

މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުން ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ  ރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންބިނާ ކު

އަންނާނެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން، ކޯޓުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވެސް އިތުރަށް 

ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި،  ރަނގަޅު ވެގެން ދާނެ.

ޢަދުލުއިންޞާފަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލު ވުން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، ޢަދުލުއިންޞާފު އަވަހަށް 

ނޑިޔާރުގޭގެ ނިންމުންތަކުގެ މައުޟޫޢީ ފެންވަރު މަތި ވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ  ލިބިދިނުމާއި، ފަ

އިތުރު ވުމާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމާއި ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ނަޒާހަތްތެރިކަން 

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވެގެން 

މި ޒަމާނުގައި ބޭނުން ދާނެ. ޖުޑީޝަރީއެއްގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަން ކުރުމަށް ޓަކައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި 

ނޑުތަކަކީ މި ދެންނެވީ.ގްލޯބަލް މެޓްރިކްސްތަކުގެ ކުރެވޭ   ތެރޭގައި ވެސް ރިޢާޔަތް ކުރާ މިންގަ
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 ނިންމުން 

ހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ، ކުރު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މު

ނޑުގެ ވާހަކަ މާ ދިގު ކުރާކަށް ނެތިން. ޓަކައި  މި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ވުމާ އެކު، އަޅުގަ

ބައްދަލުވުމަކީ މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި، މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމޭ ބައްދަލުވުމަކަށް ވުމަކީ 

ނޑުގެ އުއްމީދު. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރީންގެ އަރިއަހުން އަޅު  ނޑު އެދެނީ، އަޅުގަ ހައި ގަ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ބިނާ ކުރުމަށް ޓަކައި އެޅޭ މުހިއްމު ޕާރފޯރމަންސް ވޯރކް ސިސްޓަމެއް 

 އްދެވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން. ފިޔަވަޅަކަށް މި ބައްދަލުވުން ހެ

 

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލުމުގެ ކުރީން،  ޢީ ދާއިރާއަށް ވަނަ އަހަރު، ޝަރު 6102ފާއިތު ވި އަޅުގަ

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާއި،  ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ގެންނެވުމަށް ޓަކައި، 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކޮށް

މި މުހިންމު ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެން ދެއްވި ހަމަ މި ނޭވާގައި، 
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ނޑުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް އަޅުގަނޑު  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތައުފީޤު هللا އަދި ދުޢާ އަކީ، ، އުއްމީދަކީ ދެއްވައި، މި ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ އަޅުގަ

އަދި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ، އަހަރަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭ

 މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެން ދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ލެއްވުން. 

 

 )ނިންމާ ދުޢާ( 

 هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއް 


