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" ކޮލޯކިޔަމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް  –ޑުއިންގ ބިޒްނަސް "

 ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
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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

 

  ިޔާމީން، هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢ 

  ،ުމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދ 

  ެގެ އިސްވެރީން،ބާރު ތަންފީޒީ ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގ 

  ެނޑިޔާރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގ ގެ ފަ

ނޑިޔާރުން   ،ފަ

  ްޢިއްޒަތްތެރީން، އެންމެހައިމި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ އެކި ޙައިޘިއްޔަތުނ 

  .ްއަޚުންނާއި އުޚުތުނ 

  ްވަ ބަރަކާތުހهللا ވަ ރަޙްމަތު  ޢަލައިކުމްއައްސަލާމ 
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 ތަޢާރަފާއި ޝުކުރު 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ގުޅިގެން މިއަދު މި ބާއްވާ  ---

ކޮލޯކިޔަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކޮލޯކިޔަމެއް. މި " އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް  –ޑުއިންގ ބިޒްނަސް "

ޔާމީނަށް هللا މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް، އަދި މި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ޑި

 ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީންނަށް ވެސް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. 

 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިންޑެކްސް ބޭންކުގެ  ވޯރލްޑް މި ކޮލޯކިޔަމުގެ މަޤްޞަދަކީ، 

هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މަށް ޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރުކުމަތި  ރޭންކު

ކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އި

 އްތައް ދެނެގަނެ،ނަންގަވައިގެން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅިފައި ވާ ކަންތަ

އެއްގޮތް ވާ ގޮތުގެ ވޯރލްޑް ބޭންކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެން މާލީ އިދާރާތަކުގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާ 
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ފުރިހަމަ ކުރާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ  ،އިހަރުދަނާ ކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމާ  މަތީން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި  ކުރުމާއި،

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  އޮންނާން ޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުން.މެދުގައި  އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނާއި،  ވިޔަފާރީގެ  ވާ ބޭފުޅުންނާއި،އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތައް ތަމްސީލު ކުރައްފަ

ބެހޭގޮތުން ޢިލްމީ އަދި  މި ދެންނެވި މައުޟޫޢުތަކާ ފަރާތްތަކަށް،ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

 ކުރައްވައި ތަޖްރިބާ އާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެއްވުމަށް މަޝްވަރާ  ފަންނީ ފެންވަރުގައި

މިފަދަ އެހެންކަމުން،  .ޔަމް ވެގެން ދިޔުންމި ކޮލޯކިމުހިއްމު ފުރުޞަތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 

ގައި މަސައްކަތު އްވާކުރަ ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެބޭއްވުމަކީ  ޕްރޮގްރާމެއް

 ކުރަން.ކަން ފާހަގަ  ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް

 

ޔާމީން މި ރަސްމިއްޔާތު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢި

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު  ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި، ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާ ކަމީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުރެ، . އެހެންކަމުން، ވެސްމެ އުފަލެއް، އަދި ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް

ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި، އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނަމުގައި  ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަޅުގަ
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މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް ހަމައެއާއެކު، އާއި ޝުކުރު އަރިސް ކުރަން. 

ނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް މުޙައްމަދު ސަޢީދަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި

 މުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދަށާއި، މި ކޮލޯކިޔަމް އިންތިޒާމު ކޮށްދެއްވު

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ފަރާތްތަކަށްއެންމެހައި  ކޮށްދެއްވިމަސައްކަތް 

އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރާއްޖޭގެ ތުގައި، ޙިކުމަތްތެރި ޒަޢާމަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑިވަޅުގައި، މިފަދަ ކޮލޯކިޔަމެއް  ހަލުވިކަމާއެކުމުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކެއް  ތަންފީޛު ކުރެވެމުން ދާ މި ދަ

  ކަން ކަށަވަރު. ބޭއްވޭ ކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ހެޔޮ ފާލެއް 

 

ވިޔަފާރިއަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިންޑެކްސް އަދި 

 ޤާއިމު ކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުހިއްމުކަން 

 

 ޢިއްޒަތްތެރީން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި އެންމެހައި 
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ޝާމިލު ވާ  ވަރަކަށް ޤައުމު 095ދުނިޔޭގެ އަކީ، ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިންޑެކްސް ބޭންކުގެ  ވޯރލްޑް

ގޮތަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ އިންޑެކުހެއް. މި އިންޑެކްސްއިން ޤައުމެއްގައި 

؛ ދައްކުވައިދޭ މިންވަރު  ހުރިނެތްވިޔަފާރި އާއި ތިޖާރީ އަދި މާލީ މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން 

 .ތައް ހުންނަ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ދަތިްް ހުންނަ ައިދ ިވަޔފިާރައށ

ވިޔަފާރި އާއި މާލީ އަދި ތިޖާރީ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ކަންކަން އެ ޤައުމެއްގައި ފަސޭހަ ވާ މިންވަރަކުން، 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  6556 . އެހެންކަމުން،ރޭންކު މަތި ވޭގައި އެ ޤައުމެއްގެ ކްސްމި އިންޑެ

ޤައުމުގައި އިންވެސްޓް ކުރާ ހޯދުމަކީ  ރޭންކެއްކުހުގައި މަތީ ޝާއިޢު ކުރެވެމުން ދާ މި އިންޑެ

 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު ކަމެއް. ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދުމާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ 

 

ނޑިވަޅުގައި ފާހަގަ ކޮށްލާން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ،  ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިންޑެކްސް މި ދަ

އެ  ގެ ޙާލަތު ވަޒަން ކުރާ އިންޑިކޭޓަރތަކުގެ ތެރޭގައިޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދު  އެކުލަވައިލުމުގައި،

އޭގެ . ވާކަންޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް  ޤައުމެއްގެ ޖުޑީޝަރީ ނުވަތަ

ންސީގެ އިންސޮލްވެ، ތަކާއި މިލްކިއްޔާތާ ބެހޭ މައްސަލަކޮންޓްރެކްޓްތައް ތަންފީޛު ކުރުމާއި،  ތެރޭގައި
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ކަންކަމަކީ ކޯޓުތަކުގެ މި ހިމެނޭ.  މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާ ބެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ފަދަ ކަންކަން

 ކަންކަން.  ދާއިރާގައި ހިމެނޭ

 

ބޭންކުން ވަނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދީ  ވޯރލްޑްދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި،  ވޭތުވެދިޔަ

ކުރުމުގެ  ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ގެތަރައްޤީއަށް ޓަކައި، ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ 

 ވޯރލްޑް ވަނަ އަހަރު  6550މުހިއްމުކަން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފައި. މިސާލެއް ދަންނަވާ ނަމަ، 

ރޑް ޔުނިވަރު  1ސިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާތަކަށް ފަހު ޝާއިޢު ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބޭންކުން، އޮކްސްފޯ

މިނިވަންކަން  ގެިއްޤިތާޞީދ ަތަރްއީޤ ާއިއ ުކިރެއުރްނ ަވީނ، ަޝުރީޢ ާދިއރާ ، ގޮތުގައިބުނެފައި ވާ 

ފައި. މީގެ ތެރެއިން ލާމެހި މިންވަރާއި، ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓޭ މިންވަރާ ގުޅި ރައްކައުތެރި ކުރެވޭ

ކުރެވިފައި ވާ އެއް ކަމެއް ގޯސް ވާ ނަމަ، އަނެއް ކަމެއް ގޯސް ވާ ކަމީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 

ތަޖުރިބާތަކުން ފެންނަ ޙަޤީޤަތެއް. ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ވާ ނަމަ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

 ވޯރލްޑް  ޤީ އާއި ފަހިކަން އަންނަ ކަން ވަނީވިޔަފާރިތަކާ އެކު ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ތަރައް 

 . ވެސް ދައްކުވައިދޭއިދާރާތަކުގެ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލުތަކުން މާލީ ބޭންކުގެ އިތުރުން އެހެން 

                                                           
1 A Better Investment Climate for Everyone 
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 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

 

  ޢިއްޒަތްތެރީން،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި އެންމެހައި 

 

އަދި ތިޖާރީ މުޢާމަލާތުތަކަށް ވިޔަފާރި އާއި މާލީ މި ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ 

ޝަރުޢީ  ،ރެވޭނެ މަގުފަހި ކުރުމަށް ޓަކައިފަސޭހައިން ކު ހުންނަ ހުރަސްތައް ނައްތައިލައި، އެކަންކަން

އަވަސްކަމާއެކު ވާޞިލު ވުން ކޮށް، ޢަދުލުއިންޞާފަށް ފަސޭހަކަމާއި ދާއިރާގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު 

ޒަމާނީ ޖުޑީޝަރީއެއް  ޓަކައި  ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް

ކަންތައްތަކަށް ބައެއް  ޤާއިމު ކޮށް ހަރުދަނާ ކުރެވުނު އަހަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި. މިގޮތުން ކުރެވުނު

ނޑު ބަލައިލާނަން.   އަޅުގަ

 

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު ޑިސްޕިޔުޓް  6500އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް،  ---

އަހަރުގެ ވަނަ  6502 .ހިނގަމުންދަނީ ރިޒޮލިޔުޝަން ޑިވިޜަނުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު 

މައްސަލަ  84ޑިވިޜަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން % އެ ސެޕްޓެންބަރު މަހާ ހަމަޔަށް،
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ޞުލްޙަވެރި ޙައްލަކާ ހަމަޔަށް  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން،އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަނުގެ ، ވަނީ

ޑުއިންގ ބޭންކުން،  ވޯރލްޑްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ނިންމިފައި.  ޝަރީޢަތް ނުކޮށް، ދެވި

ކޮލިޓީ އޮފް ޖަސްޓިސް ޕްރޮސެސެސް އެކުގައި އެކުލަވައިލައިފައި ވާ  ބިޒްނަސް އިންޑެކްސްއާ 

ޖުޑީޝަރީއެއްގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ވަޒަން ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އެއް އިންޑެކްސްގައި 

އެ އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަނުގެ ނިޒާމު އިންޑިކޭޓަރުގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވަނީ 

 އެ ނިޒާމުގެ ކާމިޔާބީ. ޖުޑީޝަރީއެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ މިންވަރާއި 

 

ޖުޑީޝަރީއެއްގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ކޮލިޓީ އޮފް ޖަސްޓިސް ޕްރޮސެސެސް އިންޑެކްސްގައި  ---

ކޯޓް އޮޓޮމޭޝަނުގެ ކޯޓް އޮޓޮމޭޝަން.  ކީއަދެވަނަ އިންޑިކޭޓަރވަޒަން ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ 

ކުރެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ދަނީ ފާހަގަ ދާއިރާއިން ވެސް

އެކު، ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް އީކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމާކުރަމުން. އެގޮތުން، 

މަސައްކަތް މުޅީން ނިމުމަކާ ހަމަޔަށް ކުރުމުގެ  ނޭޖްމަންޓުގެ ކަންކަން އޮޓޮމޭޓްހުށަހެޅުމާއި ކޭސް މެ

މި ނިޒާމާ އެކު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮސްފައި ވާ އިރު، 

ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން، -އިތުރުން، ލޯ ފާރމްތަކަށް ވެސް ކަރުދާސް ބޭނުން ނުކޮށް، އީ 
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ވެސް ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދާނެ. މިއީ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި 

ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. ހަމައެހެންމެ، ކޯޓް އޮޓޮމޭޝަނުގެ އެހެން މަޝްރޫޢެއްގެ 

، ވައިޑް އޭރިއާ ނެޓްވޯރކް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވޭ އެންމެ ފުޅާ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވަނީދަށުން، 

ރާދަފުޅާ އެކު، އަވަސް ގެ އިهللا  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައި.ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ޤާއިމު 

އަށް ވުރެ ގިނަ  055ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އިރު ދާ ފުރިހަމަ ވެގެން މި މަޝްރޫޢޫ  ކުރިމަގެއްގައި،

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހުންނާނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮފީސް ވިޔުގައަށް ވާނީ ވިޔުގައެ ގުޅައިލެވިފައި.  ވިޔުގައަކުންކޮމިޔުނިކޭޝަން 

އޭގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން އޮޓޮމޭޓް ކުރެވި، ވީޑިޔޯ 

ވަސީލަތްތައް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ފުރިހަމަ ވެގެން  ކޮންފަރެންސިންގ ފަދަ

  ދާނެ. 

  

ޖުޑީޝަރީއެއްގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ކޮލިޓީ އޮފް ޖަސްޓިސް ޕްރޮސެސެސް އިންޑެކްސްގައި  ---

. ނިޒާމުކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޯޓުތަކުގެ  ކީއަތިންވަނަ އިންޑިކޭޓަރވަޒަން ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ 

ވެއަތުވެދިޔަ ދެ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ނިޒާމު ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި 
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ނަތީޖާ ވަރަށް  އަހަރެއްގައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައި ވޭ. އަދި އެކަންތައްތަކުގެ

ބެކްލޮގް ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ  ވެސް ރަނގަޅު. އެގޮތުން،

އްތައިގައި ހުރި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޭސް އިންސަ 45ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު  6500އަކީ، 

އިންސައްތައަށް އިތުރު ވެގެން ދިޔުން.  005ކްލިއަރެންސް ރޭޓް، މިހައިތަނަށް އައި އިރު 

ނޑުމެންނަކީ މިހާރު ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ވެސް ބެކްލޮގް އެންމެ ރަނގަޅަށް މެނޭޖް  އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަ ކުރަން. ކުރާ ކޯޓުތައް ހުރި ޖުޑީޝަރީކަން މި ފުރުޞަތު   ގައި އަޅުގަ

 

ަޝުރީޢ ާދިއާރެގ ިއްސެނުގާމ ެއުކ ަސުރާކުރްނ ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި  ---

 ވަނަ އަހަރު 6500 ަދުއަލުތެގ ަފާރުތްނ ައުޅްއަވިއަފިއ ާވ ެއްނެމ ުމިހްއުމ ެއްއ ިފަޔަވަޅީކ،

އަކީ  އެކަޑަމީ . މި ފާހަގަ ކުރަންކަން ޤާއިމު ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ

ނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޢިލްމީ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

 ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ  އެފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކޮށް، 

އުފެއްދުނު  ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައިފުރުޞަތުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް
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ޕްލޭން ކޮށްފައި ވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންނަ އަހަރަށް  ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން  މުއައްސަސާއެއް.

ނަމުގައި ބޭއްވާ ޚާއްޞަ ސިމްޕޯޒިޔަމެއް ހިމެނޭ  ކޮމާރޝަލް ލޯވ އެންޑް މާރކެންޓައިލް ޖަސްޓިސްގެ 

ނޑު  މި ސިމްޕޯޒިޔަމް ވެގެން ދާނީ، ވިޔަފާރި އާއި މާލީ  ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަން.މި ކަން އަޅުގަ

އަދި ތިޖާރީ ދާއިރާގެ ޤާނޫނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތާއި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާ މަޝްވަރާ ކޮށް، މަޢުލޫމާ 

 ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުޞަތަކަށް. 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ޑިވިޜަނަކީ  މާރކެންޓައިލް  ކުރެވިފައި ވާޤާއިމު  މިހާރުސިވިލް ކޯޓުގައި  ---

ކޮށް، މާރކެންޓައިލް ޖަސްޓިސްގެ  އާއި މާލީ އަދި ތިޖާރީ މުޢާމަލާތުތައް ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ މަގުފަހި 

ވިޔަފާރި އާއި، މާލީ އަދި ތިޖާރީ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ  ކުރުމާ އެކު،ނިޒާމު ޒަމާނީ 

މި ޑިވިޜަނުން މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގެންދާނީ ތަޚައްޞުޞް ޚުޞޫމަތުތައް ބަލާ ޚާއްޞަ ޑިވިޜަނެއް. 

ނޑިޔާރުންނާ އެކު ނަތީޖާއެއްގެ  އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި.، ވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ފަ

ލިޓީތައް ނުވަތަ ޝަކުލިއްޔާތުތައް ކުޑަ ފޯމާ ކޯޓު ނިންމޭ ސްޕީޑް އަވަސް ކުރެވި،ގޮތުން، މައްސަލަތައް 

 ލަސް ވެ  ޤަޟާއީ މަރުޙަލާގައި މައްސަލައެއް ކުރެވިގެން ދާނެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، 
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މެއް. މި މައްސަލައަކީ ދިޔުމަކީ ވިޔަފާރިވެރީންނަށް ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭ ކަގެން ދިގުދެމި

 މައްސަލައެއް.  ދިމާ ވާޖުރިސްޑިކްޝަންތަކަކަށް ވެސް  ދުނިޔޭގެ ގިނަ

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައި ވާ ހަމައެހެންމެ،  ---

މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރި ވާ  އަގުކޮމިޓީއާ ބެހޭ ޑިވިޜަން ނުވަތަ ބިޔުރޯ އަކީ،

ވަރަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  ފަރާތްތަކަށް

ތަކާ ގުޅިގެން، ތަންތަނާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ޑިވިޜަނަކީމުހިއްމު ބައެއް. މި 

ނޑައަޅާން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަޖެހޭ އުޞޫލުތަކެއްގެ  ތަކެތީގެ ޝަރުޢީ އަގެއް ކަ

ކުރި އަރައިފައި ވާ ޖޫރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ދަށުން، ފަންނީ ޤާބިލިއްޔަތާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ އެކު، 

އަގު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހުއްޓުން ނާންނާނޭ ފަަދ ގޮތެއްގެ މަތީން، އަދި ވެސް ކަން ކުރާ ގޮތަށް، 

 ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމު ކޮށް ހިންގާ ޑިވިޜަނެއް. 

 

 ނިންމުން 

 އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރީން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި 
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ނޑުގެ ވާހަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނިންމައިލުމުގެ ކުރީން، އަދިވެސް އެއްފަހަރު،  އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އެކުގައި މިއަދު  ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީންهللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުގަ

ޓަކައި، ކަމަށް  ިމ ޮކލިޯކަޔްމ ިއްފިތާތުޙ ޮކްށެދްއވާ ، ގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންރަސްމިއްޔާތު މި 

ނޑު އެދޭ އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  މި ކޮލޯކިޔަމުގެ ހުރިހާ ބައިވެރީންގެ ކިބައިން އަޅުގަ

ކަމަކީ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން، އެންމެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ވާނެ 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ މަޢުލޫމާތު އެއް ކުރެއްވުމާއި، ނަތީޖާތަކެއް ހޯއްދެވުން. އަޅު ގަ

ނިޒާމަކީ އެންމެން އިޙުތިރާމު ކުރާ، ފަސޭހައިން ވާޞިލު ވެވޭ، އަވަހަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދޭ، 

ނޑުގެ  ވާހަކަ އަދި ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަހި ނިޒާމެއް ކަމުގައި ވުން. އަޅުގަ

ަޑިއެގްނެނިވ ، ނިންމައިލާނީ ޝުކުރު  އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރީންނަށްިމ ަރްސިމްއާޔަތްށ ަވ

ނޑުމެން ކުރާ ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައުފީޤު ދެއްވައި، هللا ން. މުދަންނަވަ އަޅުގަ

  އާމީން!  ލައްވާށި!މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް 

 

 هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއް 


