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 بســن اللّـه الّرحوـن الّرحيــن

 نبينا هحود سلين والور األنبياء أشرف على والسالم العالوين والصالة رب هلل الحود

 أجلوعين وصحبه آله وعلى

 

 މަސީހު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑިޔާރުން،އެހެން ކޯޓުތަކުގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓާއި  ފަ

 ،ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން،

 ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނާއި ވަޒީރުން 

 ،ގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްމޯލްޑިވްސް ޔުނިސެފް 

 ނާއި މުވައްޒަފުން،އިސްވެރިންޝަރުއީ ދާއިރާގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރ
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 ވަ ބަރަކާތުހهللا ވަ ރަޙްމަތު  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް.މި އަދަކީ އަޅުގަ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ، އެންމެން އެއް މާޙައުލަކުން ބައްދަލުވެ 

މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ މިގެންދަނީ 

ނޑިޔާރުންގެ މަހާ 7103ބާއްވަމުން.  މިގޮތުން،  މި ސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ފަ

ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި 

އާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑު މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޔުނިސެފް

 ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. 

ނޑުމެން މި ބާއްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިން އަމާޒު  7103ތާ މިއަހަރު އަޅުގަ

ކުރެވެން  ރާއިންޝަރުޢީ ދާއި ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ގެ ނިޒާމު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކުރެވިފައިވަނީ، 

 ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަށް.ހުރި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، ޢަދުލު އިންޞާފު ލިބިދިނުން އަވަސްކޮށް، 

 ދާއިރާ  ން ޝަރުޢީކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިއެކްސަސް ޓު ޖަސްޓިސް ކަށަވަރު 

އެގޮތުން،  ވަމުންކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީ ދަނީ 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި އިތުރު  ވަނަ އަހަރަކީވެސް 7102ފާއިތުވި 

ނޑު ނޑިތަކެލަ މިގޮތުން، އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަށުކޯޓުތަކުގެ ބެކްލޮގް . އް ޙާޞިލުކުރެވުނު އަހަރެއްދަ

ވަނީ ގައި  011ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓް %ޤައުމީ ވާއިރު،  އަށް ދަށްކުރެވިފައި %07

  ހިފެހެއްޓިފައި.

ނުވަތަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މެކޭނިޒަމް ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާޢިމުކުރެވިފައިވާ 

"ޝަރީޢަތަކަށް ނުގޮސް ޞުލްޙަވެރި ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޒާމް" ގެ ސަބަބުން، އެކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު 

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަކަށް ދިއުމަކާ ނުލައި އެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން  އިންސައްތަ 27މައްސަލަތަކުގެ %
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ނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޙައްލުކުރެވިފައިވޭ. މިއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި  ގެ ނަތީޖާކަންއެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްއަޅުގަ  ފާހަގަކުރަން.އަޅުގަ

*   *     *       * 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

ކަށް ހުށަހެޅުނު ތަވަނަ އަހަރަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތާރީޚުގައި ކޯޓު 7102ފާއިތުވި 

ފާއިތުވެ ދިޔަ ވުރެ އިތުރުވެގެން ދިޔަ އަހަރު.  ހަށް ހާ 71 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަދަދުމައްސަލަތަކުގެ 

އަދި  އިތުރުވި އިތުރުވުމެއް.އަށް އިންސައްތަ  04އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު މިއީ ޤައުމީ ކޭސްލޯޑް %

ރެ ހާސް މައްސަލައަށްވު 71މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަ ތަކުގެ އަދަދުވެސް 

 އިތުރުވެފައިވޭ.

*   *     *       * 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

ގައި  01ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް %

ދާއިރާގެ ޤާބިލްކަން  އިތުރުވަމުންދާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޭސްލޯޑް މެނޭޖްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ 

ވަނީ ކުރެވިފަ. ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ،އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

މެނޭޖް  ފަސޭހަކަމާއެކު ކޭސް ރުކުރުކޮށް އަވަސްކަމާއިއެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ކަށަވަމިގޮތުން، 

 010ތެރެއިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  043ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ. އެގޮތުން، 

ހަލުވި އަދި ރައްކާތެރި އިލެކްޓްރޯނިކް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ، 7102މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  އެއް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މި ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ގުޅާލުމުގެ  42އަދި ބާކީ ހުރި ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފަ. 

 މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން. 

*   *     *       * 
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 ޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،ޢިއް

ކުރިއެރުމަށް އިތުރުވެގެންދާ  މިދާނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ހޯދަމުން އިންފޮމޭޝަން ޓެކް

 . އިލެކްޓްރޯނިކްނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިން ސިސްޓަމްނިޒާމް.  ގެ ފައިލިންގ-އަނެއް ކަމަކީ އީ 

ކުރަންޖެހޭ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި. މިކަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމްޒަރީއާއިން 

  ފެށިފައިވޭ.މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ 

ނޑު  ފޭސްއަކަށް ބަހައިލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ، އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ  1މައިގަ

މެކޭނިޒަމް ޤާއިމުކޮށް ނިމޭއިރު، ދައުލަތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި، ލޯ ފާމުތަކުން 

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މައްސަލަތައް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފައިލްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

ތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެހިފައިވާ މި ތަސައްވަރުގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތް

ދުމުގެ މަގު ތަކެއް ހޯއަދުލު އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަށް ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުން، ދަށުން

އެކަމުގެ މައުލޫމާތު  ،ކުރެވި ތާވަލުދުރާލާ  އިތުރަށް ފަހިވެގެން ދާނެ. ކޯޓުތަކުގެ ކޯްޓ ޝެޑިއުލްތައް

ޝެޑިއުލްކުރުމުގައި އުފެދޭ ފުށުއެރުންތައް މައްސަލަތައް  ،މެދުގައި ބަދަލުކުރެވި  ޓުތަކާއި ޚަޞްމުންގެކޯ
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މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް އިތުރު އަވަސްކަމެއް ލިބިގެން ނައްތާލެވިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ އަދި 

ރައްޔިތުންނަށް  ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން އިންސާފު ލިބުން އަވަސްވެ ޢާންމު

 ލިބިގެންދާނެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.  އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް

*   *     *    * 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

ފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ހޯދަމުން މިދާ ކާމިޔާބީ އިން

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ޒަމާނީ އިތުރަށް، ތަކުގެ 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް

ވަނަ އަހަރުގެ  7102ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ވަނީ ކުރެވިފަ. 

އެގޮތުން، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ.ތެރޭގައި 

ކަން ކެއް ކުރެވުނުފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކޯޓުތަކުގެ އުމުރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަ
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*   *     *       * 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާމެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   އްތަކެއް މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެގޮތުން ގިނަ ކަންތަ

މިގޮތުން، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނާނެ  ކުރެވިފައިވާނެ.

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުން.

ލީގަލް  ،ޕަބްލިޝްކޮށްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމުތައް ބައިނަލް އަޤު

ރިސަރޗްގެ ބޭނުމަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސެމުގެ ގޮތުން، ލެކްސިސް ނެކްސިސް އާ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް  ،އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން

 .މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ ޕަބްލިޝްކުރުމުގެ ޢަމަލީ
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 0ލިއުމްއަކަށް ބަހާލައިގެން ނެރެވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގެ ވޮލިއުމް ދެ ވޮ

ގެ ދިވެހި ވަރޝަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިޝްކުރެވިގެންދާނެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، މި  7އަދި 

 ވޮލިއުމްތަކުގެ އިންގްލިޝް ވަރޝަން ގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށް.

ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، ލެކްސިސް ނެކްސިސް އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް މިގެންދެވޭ  އަޅުގަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައްވެސް ހަމަ މި 

 ފޯމެޓްގައި ޕަބްލިޝްކުރެވިގެން ދިއުން. 

ހިންމު އެއް ޢާންމުކުރެވުނު މު ވަނަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން  7102ވޭތުވެދިޔަ 

 ،އާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑޭޓާބޭހަކީ، ރިޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަނަކީ ލޯ ރިޕޯްޓ ޑޭޓާބޭސް. ލޯ

 އެއްތަން  ނިންމުތައް ޝަރުޢީ  ،އުޞޫލުތަކާއި  ،ޤަރާރުތަކާއި އަދި ،ޤަވާއިދުތައް  ޤާނޫނުތަކާއި

 ކޯޓާއި  ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ޙަވާލާދީ ޤަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާ ޑޭޓާބޭހުގައި މި ޑޭޓާބޭސް. ކުރެވިފައިވާ

 ހުންނާނެ.  ފެންނަން ޙުކުމްތައް ށްފައިވާކޮ ހައިކޯޓުން

*   *     *     * 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

ނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ  ގޮތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް  ފަ

ޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން" ނިޒާމެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެވޭ "ކޮންިޓނުއިންގ ޖު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ  7101 ޤާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ވުމާއެކު،

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަ ކާމިޔާބު ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ޤާއިމުކުރެވުނު.

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ކުރި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ހިންގާފައިވޭ.  އި އަހަރުގެ ތެރޭގަވަނަ  7102

ނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  އަރުވައި، މި މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ފަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ކޮންިޓނުއިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، އެ އެކަޑަމީ އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓަކައި އަޅާ 

ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާއާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އެގްރިމެންޓެއްގައި މިރޭ ސޮއި ކުރެވިގެން 

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެކު ފާހަގަ ކުރަން.  ދާނެކަން އަޅުގަ
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ދެވުނު ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ 

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

ޕެޝަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެ ކަން މިކަމުގެ ސަބަބުން ލީގަލް ޕްރޮ  .ގެންދަމުން އެބަދޭ

ނޑު   ޔަގީންކުރަން. އަޅުގަ

*   *     *   *    * 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން،

ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ޑުއިންގ ބިޒްނަސް ރޭންކިންގ ގައި ރާއްޖޭގެ ދަރަޖަ އަހަރަކަށްވުރެ 

އަހަރެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮކިމް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ 

ބިޒްނަސް އިން މަސައްކަތުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، "ޑުއިންގ 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް" ނަމުގައި ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު  –މޯލްޑިވްސް 
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ވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޝްއި ބޭއްވުނު ކޮލޯކިއަމްގައި މަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޝަރުޢީ އިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، " ގައި ފާހަގަކޮށްފަ 7102އިންގ ބިޒްނަސް ޑު"

އެއީ، މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ  ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ.  މަރުޙަލާ އާއި، އެއްބަސްވުން

*   *     *       * 

 ،ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 

ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ނުވަތަ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ  ،ވާނީ ޚާއްޞަކުރެވިފައި  7102

  މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށް.
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ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  އިންސާނީ

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޚާއްޞަ ކޮލޯކިއަމް އަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން )އައިއޯއެމް( އާ ގުޅިގެން 

 ރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް.ކު

މީގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަކަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިތުރަށް 

ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެނެސް، ހޭލުންތެރިވެ، 

ޞަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާގުޅޭ ޢާންމުކުރަމުންގެންދާ ތަފާސްހިސާބުގައި ހިމެނޭ ޚާއް 

  .ސްހިސާބު ވަނީ ޢާންމު ކުރެވިފަމައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާ

މިކަމަށްޓަކައި، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ނޑު   ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.ސަޢީދަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

*   *     *       * 
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 ،ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން

ނޑިޔާ ވަނީ  ތެއްގެ ގޮތުގައި ރޭވިފައި ރުންގެ މަހާސިންތާގެ މައި ހަރަކާމިއަހަރުގެ ފަ

 ގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

 ސިމްޕޯޒިއަމް. 

ޓިވް ރެންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ ރެސްޓޯޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ނުވަތަ ކުޑަކުދި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ ފަލްސަފާގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ހިންގޭ ޚާއްޞަ ނިޒާމަކަށް ވާއިރު، 

ފެންވަރެއްގައި ޚާއްސަ އުމީ ޤައެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޓް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެއްގޮތަށް ބެސް

މި ފަހަރު މި ބޭއްވޭ ޕްރޮގްރާމަށް ޓަކައި، . މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރަމުން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު އީމާން ޢަލީ އާއި، 

ސަރ ޑރ. ނަޖީބާ މުޙައްމަދު ޒައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. މި  ނޑުމެންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން.   ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ
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ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ 

 ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ ނިސްބަތް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން. 

މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް  13ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ  7101، މިގޮތުން

. މިއީ ކުރީ އަށް އިތުރުވެފަ 071ދަދު ވަނީ ރޭގައި މި އަވަނަ އަހަރުގެ ތެ  7102 ،ހުށަހެޅުނު އިރު

  އިތުރުވުމެއް. 003އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ އަޅައިބަލާއިރު %

ނޑުމެން މިއަދު  ނޑުގެ އިލްތިމާސް އަކީ، މި ސިމްޕޯޒިއަމްއަކީ އަޅުގަ ވުމާއެކު، އަޅުގަ

މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ހިފާފައިމިވާ އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި މި ކުރެވޭ 

ޙާޞިލުކުރެވިގެންދާނެ ސިމްޕޯޒިއަމްއަކަށް ހެއްދެވުމަށްޓައި ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށް 

 ދެއްވުން.

*   *     *       * 
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 ،ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން  ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކޯޓުތަކުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް  ،މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި

. އަދި އެގޮތުން ބަޖެޓްގެ ކަންތައްތަކަކީ ކަށީގެންވާ ރިސޯސްތަކަށް ބޭނުންޖެހިފައިވޭޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެ

 ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވައިގެން ހަމަޖައްސަވާ ކަންތައްތަކެއްކަން ކަށަވަރު. 

އަށް ދިމާވި ދަތިތައް  އެގޮތުން ިމއަހަރު ޝަުރޢީ ދާއިާރއަށް ބޭނުްނވާ ރިސޯސް

ުމން ެގންދަވާ ޯފރުކޮށްެދއްވަ ޙައްލު ކުރުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހެ ފަރާތްތަކުން

 ރުވެރި ވަްނ.ޝުކުއެ ަފރާތްތަކަށް ނިހާޔަތަށް އެހީތެރިކަން ފާަހގަކޮށް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގެންވާ ބަޖެޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަށީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 

މަސައްކަތް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައިއެކަ

ޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށްޝަ  ކޮށްދެއްވާފައިވާތީއާއި،

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށާއި،ފާހަގަކޮށް 
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ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ދި  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް  ވަރަށް މި ފުރުޞަތުގައި ކޯޓާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޤާނޫނީ  ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފަ

ޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއިން ކުރައްވާ ވަކީލުންނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ދިވެހިރާއް

މަސައްކަތަށް ތަޢުރީފުކޮށް އެ އެކަޑަމީއަށާއި އެ އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރ އަށް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރަން.

ނޑިޔާރުންގެ ޕަރފޯމަންސް ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް   ފަ

އެކަން ފަރާތުން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ޝަރުއީދާއިރާއަށް ލިބެމުންދާތީ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ

  ހައްޤު ޝުކުރު ރައްދުކުރަން.ފާހަގަކޮށް އެ ކޮމިޝަނަށް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ޕްރޮފެޝަނަކީ އަދުލު އިންޞާފު ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކާއި ބައިވެރިވާ 

ރެޓަނިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ފްއެންމެ މުހިއްމު އެއް ޕްރޮފެޝަން، އެހެން ކަމުން ޤާނީ ވަކީލުންގެ 

ވެރިކަމާއެކު އިޙްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުމި މަސައްކަތުގައި  ގެޝަރުއީ ދާއިރާ ވަރަށް ގިނަ ވަކީލުންނަކީ 
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އަދާކުރުމަށްވެސް  އެ ފްރެޓަނިޓީއަށް ހައްޤުވެގެންވާ ޝުކުރު ،ވަކީލުންކަން ފާހަގަކޮށް  ހިދުމަތްކޮށްދެއްވާ

 މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.

*   *     *       * 

 ،ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން

އެކްސަސް ޓު ޖަސްޓިސް  ،ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ގެޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހިންގުމު

ނޑައަޅައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އްކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަންތަ ތަކެއް ކަ

 ޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން. އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައި، އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް

ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް -އަރ އީމިގޮތުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ސޮފްޓްވެ

 )މެމްސް( ކޯޓުތަކުގައި އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން.
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އަދިހަމަ މިއާއެކު، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ތައްޔާރުކުރާ މޯބައިލް މަސައްކަތާއި، 

 މަސައްކަތްވެސް ކުރެވެމުންދޭ. 

ނޑައަޅާފައިވާ މޯބައިލް  މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަރުމާކުރުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަ

ފައިލިންގ އެޕްލިކޭޝަން އަކާއި، ވެބްސައިޓް މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން -އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި، އީ 

ނޑިޔާރު ންގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަން އެއްގެ އިތުރުން ލޯޔަރުންނަށް އަކާއި، ފަ

 އަމާޒުކޮށްގެން ފަރުމާކުރެވޭ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންއެއް ހިމެނޭ.

*   *     *       * 
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 ،ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން

ނޑުގެ ވާ ނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ އަޅުގަ  7103ހަކަކޮޅު ނިންމައިލުމުގެ ކުރީން، ފަ

ގުޅިގެން ކުރިއަށް މިގެންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިމްޕޯޒިއަމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އާ 

ނޑިޔާރުންނާއި  ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަ

 ޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.މުވައްޒަފުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ވަރަށް ޚާއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ކުރަމުން މިގެންދާ  މަސައްކަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 ލިބި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް.

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ هللا  އަދި ދުޢާ އަކީ،، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތައުފީޤު ދެއްވައި،   އިތުރު ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް  ހިނގަމުން މިދާ އަހަރަކީއަޅުގަ

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެން އަދި ، ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކެއް 

 އް ކަމުގައި ލެއްވުން. ދާނެ އަހަރެ 
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Before concluding, I would like to thank UNICEF for its 

consistent commitment over the years to the cause of our national 

development in areas such as children’s rights and juvenile justice. 

UNICEF has generously helped us to make the plans for the Judicial 

Symposium on Child Rights and the Juvenile Justice System a reality 

through its financial support, and it is a great pleasure for me to thank 

His Excellency Mr. M. Munir A. Safieldin, for the contribution. I 

believe that UNICEF will always be a key partner in our efforts to 

further strengthen and develop our juvenile justice system through 

various programs over the coming years.  

Also, I would like to thank Honorable Justice Muhammad 

Imman Ali of the Supreme Court of Bangladesh, Professor Dr. Ashgar 

Ali Ali Mohammed, the Dean of the Ahmad Ibrahim Kulliyyah of 
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Laws at the International Islamic University Malaysia, and Professor 

Dr. Najibah Mohamed Zain, from the IIUM as well. Professor Dr. 

Ashghar has joined us to sign a Memorandum of Agreement between 

the IIUM and the Maldives Judicial Academy, while Honorable Justice 

Imman and Professor Najibah would work with us in the Symposium 

as facilitators. I welcome you, good sirs and madam, with delight, and 

I hope that your stay in the Maldives is most enjoyable.  

 هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއް )ނިންމާ ދުޢާ( 


