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ިދވެިހރާއްޭޖެގ އުއްތަމަ އިފްތިތާޙު ކުރުުމގެ ުމާނސަބަތުގައި  8102ޤަޟާއީ ައހަރު 

ނޑިާޔރު   ދެއްެކވި ާވހަކަފުޅު  ދީދީهللا ޑރ. އަޙްަމދު ޢަބްދުފަ
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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

 

ނޑިާޔރުްނ؛  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިޯކޓުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ފަ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ެއފެައރޒް ޮއނަރަބްްލ އަްލފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްަމދު؛

މިނިސްޓަރ އޮފް ިޑފެްނސް އެްނޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮަނރަބްލް އަލްފާޟިލް އާދަމް 

 ޝަރީފް؛

 ދައުލަތުގެ ަބންާޑރަ ާނިއބު އަލްއުސްތާޛު ުމޙައްަމދު އަނިްލ؛

 ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެެނރަްލ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ބިޝާމް؛

 ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަާކއި ެމޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ ަފނޑިޔާރުްނ؛ 

 ؛ ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

 ާނއި ުމވައްޒަުފން؛ އިްސެވރިން ޝަރުޢީ ާދއިާރގެ
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 ޖަލްސާއަށް ާޙޟިރު ެވވަަޑިއގެން ތިްއބެވި އެންމެަހއި ޭބފުޅުްނ؛އަދި މި 

 ވަ ަބރަކާތުހهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ަވ ރަޙްމަތު 
 

ިއފްތިތާޙު ކުރުުމގެ މުނާސަބަތުަގއި ިދވެހިާރއްޭޖެގ  8102ޤަޟާއީ އަހަުރ 

ނޑިާޔރުްނނާއި ަޝރުޢީ ދާިއާރގެ އެންމެަހއި ުމވަްއޒަފުންނަށް ތަުހނި ޔާ އެންމެަހއި ފަ

ދެންެނވުމާ އެކު، މިޭރެގ މި ޚާއްަޞ ރަސްމިްއޔާތުގައި ބަިއވެިރ ވެަވަޑއިަގންަނވާ ހުރިާހ 

ނުޑ ވަރަށް ހޫނު މަުރޙަާބއެއް ދަްނަނވަން. އެްއެވސް ޝައްކެއް ނެތް  ބޭފުޅުްނނަށް އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ވަރަށް އުާފވެރި ރެެއއް. ހަމަ ެއ ފަދަިއން މި ރެއަ ީކ ގޮތުަގއި މި ެރއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަަސްއކަތްތައް އިތުރަށް ތަަރްއޤީ ކޮށް، ޝަުރޢީ ނިާޒމުން ަރއްޔިތުންނަށް  އަޅުގަ

ދެވޭ އެންމެަހއި ޚިދުމަްތތަކުގެ ެފންަވރު މިާހރަށް ވުެރ ވެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި ާއ 

ވިސްނުންތަެކއް ެނރެ، އާ ޢަޒުމުތަކެއް ަކނޑައެޅުމަށް ިލބޭ ފުުރޞަތެއް ވެްސ މެ. 

ނޑިާޔރުްނނާިއ ޝަރުީޢ ދާިއރާެގ އެހެން ނުޑ ދިވެިހރާއްޭޖގެ އެންެމހައި ފަ ކަުމން އަުޅގަ
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އެންމެަހއި މުަވއްޒަުފންެގ އަރިައހުން އެދެީނ، ކޮންމެ އަހަރަކީ ވެްސ ފާއިތު ެވެގން ދާ 

އަހަރަށް ުވރެ ޝަުރީޢ ދާއިރާއަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ަޓކައި އިޚްލާޞްތެރި 

 އްކަތް ކުރެްއވުމަށް އަތުކުރި ޮއޅައިލެްއވުން. ގޮތެްއގައި  މަސަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން!

ޤަޟާއީ އަހަުރ ިއފްތިތާޙު ކުރުުމގެ ރަސްިމއްާޔތަކީ، ކޮންމެ އަހަރަުކ ވެސް 

ޝަރުޢީ ާދއިާރގެ މަަސއްކަތްތައް އާ އަަހރަކަށް ފަށަިއގަތުން ރަސްމީ ސިފަެއއްަގއި ފާހަަގ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ާބއްވާ ރަސްމިއްޔާތެއް. އިދާރީ ގޮތުންާނއި ެއހެނިެހން ގޮތްގޮތުން ދިމާ ާވ 

ނޑުެމންނަށް މި ުމނާސަބަތު ާފއިތު ވި ެދ އަހަެރްއގައި ވެސް ދަތިތަކުގެ ސަ ބަބުްނ، ައޅުގަ

ނޑުގެ އުއްމީދަީކ،  ގެ އިާރދަފުާޅ هللا ބޭްއވިަފއި ވަނީ އަހަުރެގ މެދުތެރޭގަިއ. ނަމަވެްސ އަޅުގަ

ވަނަ އަަހރުްނ ެފށިގެން، މި ރަސްިމއްާޔތު ކޮންމެ އަަހރެްއގެ  8102އެކު، ުކރިޔަށް އޮތް 

 ަމހުގެ ާތރީޚެްއަގއި ޭބއްުވން. ވެސް ޖަަނވަރީ 
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ޤަޟާއީ އަހަުރ ިއފްތިތާޙު ކުރުުމގެ ރަސްމިއްާޔތު ބޭްއވުމުެގ ެއންމެ ުމހިއްުމ 

ނޑައެޅި  އެއް މަޤްޞަދަކީ، ާފއިތު ވި އަަހރުގެ ެތރޭަގއި ޝަރުޢީ ާދިއރާއިން ކަ

ނޑިތަކުގެ ެތެރއިން ޙާޞިލު ވީ ިމްނވަުރ ދެެނގަތުން. ައނެްއ މަޤްޞަދަކީ ފެށޭ ނޑުދަ  ލަ

ނޑިތަކާ ބެޭހޮގތުން މަޝްވަރާ ކޮްށ، އެ ނޑުދަ ނޑައެުޅނު ލަ ނޑުަދނޑިތައް  އަހަރަށް ކަ ލަ

ޓަކަިއ މުޅި ޝަރުޢީ ދާިއރާ ގުިޅގެން އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތުަގިއ ޙާޞިލު ކުރުމަށް

 މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެޭހޮގތުން މަޝްވަރާ ުކރުން. 

ނޑު 8102ފާއިތު ވި  މެްނނަްށ ގިނަ ަވނަ އަަހރަށް ބަލާ ިއރު، އަޅުގަ

ނޑު  ގޮންޖެުހންތަކަކާ ކުރިމަތި ވެަފއި ވޭ. އޭގެ ތެޭރަގއި މާލީ ގޮތުން ދިމާ ިވ ދަތިތައް އަޅުގަ

ފާަހގަ ކޮށްލަން. ޭއގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުްނ، ޯކޓުތަކަށް ބޭނުްނ ވާ ަހރުމުދާ ހޯދުމަށާިއ، 

ނޑިަތއް  ނޑުދަ ޙާޞިުލ ކުރުމަށް ޝަރުޢީ ދާިއރާިއން ަކނޑައަަޅއިަފއި ާވ ދިުގ ރާސްތާގެ ލަ

ޓަކައި ޮކންމެހެްނ ުކރާން ެޖހޭ އިްނވެްސޓްމަންޓުތަކަށާިއ، އަަލށް ފާސް ުކރެުވނު 
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ޤާނޫނުތަކުން ލާޒިމު ުކރާ ބަެއއް ިއންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖެއްސުމުަގއި ދަިތތައް ދިމާ ެވފައި ވޭ. 

ނަމަވެސް، މި ަރސްމިއްޔާތުގައި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފެިނގެްނ އެދިޔަ ވީޑިޯޔ 

ޒެންޓޭޝަުނން ވެސް އެނގޭ ފަަދއިްނ، މި ިދޔަ އަހަރަީކ ޝަުރޢީ ާދއިާރއަށް ލިބުުނ ުކަޑ ޕްރެ

ބަޖެޓުްނ، މުހިއްމު ަކންތައްތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެިވގެން ދިޔަ ައހަެރއް ކަމުަގއި ވެްސ 

 ދަންަނވާން ޖެޭހ. 

ނުޑގެ ުއއްމީދަީކ މި އަހަާރއި، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުަތކުގައި  އަޅުގަ

ާދއިާރގެ ތަރަްއޤީގެ ުދވެލި ހަލުވި ެވެގން ދިޔުން. ކޯޓުތަުކގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާ  ޝަރުޢީ

ވެަފއި ވާ އެކިއެިކ ދަތިތައް ައވަސް ގޮތެްއގަިއ ޙައްލު ުކރެިވގެްނ ދިޔުްނ. ޑިާޕޓްމަންްޓ ޮއްފ 

 ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިްސްޓރޭޝަނާިއ، ިދވެިހރާއްޭޖގެ ުޖޑީޝަލް އެަކޑަމީެގ އިންްސޓިޓިޔުޝަނަލް 

ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުުރ ކުރެިވ، އެ ަތންތަނުން ޝަުރޢީ ާދއިާރެގ ކުރިއެރުމަށް ުކރާ 
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މަސައްކަތްތަކަކީ އެންެމ މަތީ ެފންަވރުަގއި ުކރެޭވ، ނަތީާޖ ނުކުްނަނ މަސައްކަތްތަކަކަށް 

 ވެެގން ދިޔުްނ. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން!

ތިތާުޙ ކުުރމުެގ އެނގިަވޑަިއަގންަނވާނެ ފަދަިއން، ޤަޟާީއ ައހަރު އިފް

ރަސްމިއްޔާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޝަުރީޢ ދާއިާރއިން ބާްއވަމުްނ އަްނނަ ާޚއްޞަ 

ނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާެމއް. ިމ ޕްޮރްގރާމާ ގުިޅގެްނ ބޭްއވޭ ެއންމެ މުހިއްުމ ކަމަކީ  ފަ

ނޑިމަހާސިންތާ ާޔރުްނގެ ޤައުމީ . ވެއަތު ވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެްއފަަދއިން، މި ައހަރު ވެސް ފަ

މަހާސިންތާަގއި ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓާިއ، ދިެވހިާރއްޖޭގެ ަހއިޯކޓާއި، ސުީޕރިައރ 

ނޑިޔާުރން ަބއިެވރި ެވވަަޑއިަގންަނވާނެ. ޝަުރީޢ  ކޯޓުތަކާއި، ުޖޑީޝަލް ދާއިރާތަކުްނ ފަ

ޢީ ދާިއރާެގ ދާއިާރގެ ހިްނގުން ހަރުަދނާ ކުރުމާިއ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ިހންގުުމގަިއ ޝަރު

ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރު ކުުރމުގެ މަޤްޞަދުަގއި، ަފނޑިޔާރުން އެއް ތަނަުކން ބައްދަލު ކުަރއްަވިއ 
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މަޝްވަރާ ުކރެްއވުމަށް ޓަކައި ކޮންެމ ައހަރަކު ވެސް ލިބޭ އެންެމ މުިހއްމު ުފރުޞަތަކީ މި 

ކަންތައްތަކެްއ  މަހާސިންތާ. މި ފަަހރުެގ މަހާސިންތާގެ އޭެޖންާޑގައި ވެސް ަވރަށް މުިހއްމު

ނޑިާޔރުން ވެސް ިމ މަހާސިންތާގެ ބޭނުްނ  ވަނީ ހިމެިނފަިއ. އަޅުަގނޑުެގ އެދުމަީކ ހުިރހާ ފަ

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ މި ަމާހސިންތާ އަކީ މާލީ،  އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ިހއްޕެވުްނ، އަދި އަުޅގަ

ފައި ުހރި އިދާީރ، އަދި ަފންނީ އެކިއެކި ދާިއރާތަކުން ޝަރުޢީ ދާިއރާއަށް ޭބނުން ވެ 

ކަންތައްތަކާއި، ކުރިމަިތ ެވފަިއ ުހރި ގޮންެޖހުންތަކާ މެުދ ބިާނ ކުރަނިިވ ގޮތެްއގަިއ 

މަޝްވަރާ ކުެރވި، ދެެމހެއްެޓނިވި އަދި ރަނގަުޅ ޙައްލުތަކެއް ހޯދިެގން ދާ މަހާސިންތާއަކަށް 

 ވުން.

ނޑިާޔރުްނގެ ަޤއުމީ މަހާސިންތާގެ އިތުރުްނ، މި ފަަހުރގެ ޤަާޟއީ އަހަުރ  ފަ

އިފްތިތާޙު ުކރުމުެގ ަރސްމިއްޔާތުގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަީމްނ 

އިންތިޒާމު ކުަރއްާވ ކޮްނފަރެންެސއް ވެސް ހިެމނިަފއި ވާ ަކން އަޅުަގނޑު ފާަހގަ ުކރަން. 
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ގެ ނަމުގައި ބާްއަވވާ މި  ފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމްޖުޑީޝަލް ކޮން

ކޮންފަެރންސަކީ މުހިއްުމ މައުޟޫޢަކާ ގުޭޅގޮތުްނ، ޢިލްމީ އަދި ަފންނީ ފެްނވަުރގައި ވަރަށް 

މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެްއ ބަިއވެީރންނަށް ލިިބަވޑަިއގަްނނަާވނޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުެރިވފައި ާވ 

އަޅުަގނޑު ފާަހގަ ކުަރން. ކޮންފަެރންސުެގ ތެޭރގަިއ ޤާނޫނު ަތންފީުޛ ކުާރ  ޕްރޮގްރާެމއް ަކން

އިދާރާތަކާިއ ކޯޓުތަކުން މުހިއްމު ޢިލްމީ ކަރުދާްސތަކެއް ހުށަހަޅުްއވާ ގޮަތށް ހަމަ ޖެހިަފއި ވާ 

އިރު، ާރއްޖެިއން ޭބުރގެ ވަރަށް ާޤބިލު ެދ ތަޖުރިބާކާރުްނގެ ުމާޙޟަރާތަކެއް ވެސް 

އޭެޖންާޑގަިއ ހިމެޭނ. އެނގިަވަޑއިަގންަނވާޭނ ފަަދއިްނ، ޓެަރރިޒަމަކީ ވަިކ ކޮންފަެރންސުެގ 

ދީނެއް ނުވަތަ ވަކި މިްއލަތެއް ނެތި، ުދނިޔޭގެ ޞުލްޙަޔާއި އަަމންއަާމްނކަމަށް ހުރަސް އަާޅ 

ކަމެއް. އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ުހރިހާ ަޤއުމުތަކަކުން ެވސް، އަިދ އަިލފުދާުލ 

ލްައޤުވާމީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުން ވެސް ަވަރށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީެގން ކުރަމުން ގެންާދ ފަދަ ަބއިނަ

ނޑުމެްނ ފަަދ އިސްލާީމ ޤައުމެްއަގއި، ދީީނ  ކަމެއް. ޚާއްަޞ ގޮެތއްަގއި، އަުޅގަ

މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާޞިުލ ކުރުމަށް ކަމަށް ވިަޔސް، ައދި އެފަަދ ެއެހން މަޤްޞަދުތަކެްއަގއި 
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ަދ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަްއ ހިންގުމަކީ ަޤބޫލު ކުރެޭވނެ ކަމެއް ޫނން. ވެސް، ެޓރަރިޒަމް ފަ

ނުޑގެ ނަަޒރުަގއި ޓެރަރިަޒމާ ދެކޮޅަށް ޤާއިމު ުކރެވޭ ޤާޫނނީ ައިދ  އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

ޝަރުޢީ ނިޒާމު އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ިބާނ ކޮށް، އެ ނިޒާމު އިުތރަށް ތަރައްޤީ ކޮށް 

މިފަދަ ކޮންަފރެްނސްތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަްނ ވަރަށް ބޮޑު. ިމ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަަކއި

ޕްރޮގްރާމަކީ ތިޔަ ޭބުފޅުންގެ ޢިލްމީ ައދި ފަންީނ ޤާބިިލއްޔަތު އިތުރު ކުެރއްވުމަްށ 

ލިބިަވޑަިއގަްނނަވާ ުމިހއްމު މަންސަެއއް ކަްނ ޔަޤީން. ވީމާ، ަޝރުޢީ ާދއިާރއިްނނާިއ، 

ުސަގއި ބަިއވެރި ެވވަަޑިއގަްނނަވާ ޭބފުޅުްނގެ އެހެިނހެން އިާދރާތަކުްނ މި ކޮންފަރެން

ނޑު އެދެީނ، ކުރިޔަށް އޮްތ ދެ ދުވަހު ޭބއްިވެގްނ ދާ ކޮންފަެރންސުގެ  އަިރއަހުން އަޅުގަ

 ސެޝަންތަކުގެ ަފއިދާ ީވ އެންމެ ޮބޑަކަށް ޯހއްެދވުން. 

އިފްތިތާޙު ކުރުުމގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިެގން ޭބއްޭވ  8102ޤަޟާއީ އަަހރު 

ނޑިާޔރުން  ގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ އާިއ، ޖުީޑޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކަުއންަޓރިްނގ ފަ
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هللا ޓެރަރިޒަްމ ކާމިޔާބުކަމާ އެުކ ކުރިޔަށް ގެންިދޔުމުގެ ތަުއފީުޤ ދެްއުވން އެދި މާތް 

ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާާލެގ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާ ެދްނނެވުމާ އެކު، މި ދެ ްޕރޮްގރާމް ިއފްތިތާޙު 

ނޑު ލިިބގަްނނަން. ކޮށްދިނުމުގެ އުފަާލއި ޝަ  ރަފު އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން!

ނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލުުމގެ ުކރީްނ، މިރޭެގ މި ރަސްމިއްޔާުތގަިއ  އަޅުގަ

ނޑުމެްނނާ ަބއިެވިރ ެވވަަޑއިެގންެނވި ކަމަްށ ޓަކައި ިމނިސްޓަރ ޮއްފ މިނިސްޓަރ ޮއފް  އަޅުގަ

ން އަޙްަމދާިއ، މިނިްސޓަރ އޮފް ޑިެފންސް ހޯމް ެއފެައރޒް ޮއނަަރބްލް އަލްފާޟިލް އަޒްލީ 

އެްނޑް ނެޝަނަލް ސެިކޔުރިޓީ ޮއނަރަބްލް އަލްާފޟިލް އާދަމް ޝަރީާފއި، ދައުލަތުގެ ަބންާޑަރ 

ނާއިބު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ައނިލް ާއިއ، ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ެޖނެރަލް އަްލއުސްތާޛާ 

ެއންމެހައި ުމަވއްޒަފުްނގެ ނަުމގަިއ ޢާއިޝަތު ބިޝާމަށް، ަފނޑިޔާރުްނނާއި ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ 

ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުުކރެއް ދަްނނަަވން. ހަަމއެހެންެމ، މިރޭގެ މި ރަސްމިއްޔާތާއި، މި 
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ރަސްމިއްޔާތާ ގުޅުަވއިެގން ޭބއްޭވ ަފނޑިޔާުރންެގ ޤައުީމ މަހާސިްނތާ އާިއ ޖުޑީަޝްލ 

ގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ކޮންފަެރންސް އޮން ަކއުންަޓރިްނގ ޓެަރރިޒަްމ އިންތިޒާމު ކުރެއްވުމު 

ނޑުގެ ހިުތގެ ެއންމެ އަީޑން ވަރަްށ  މަސައްކަތް ކުރެއްވި ެއންމެހައި ުމވައްޒަުފންނަްށ އަޅުގަ

އިފްތިތާޙު ކުރުުމގެ  8102އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުެރްއ ދަންަނވަން. އަިދ، ަޤޟާއީ އަަހރު 

ނޑިޔާުރްނނާއި ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ އެންމެ ަހއި މުނާސަބަތުަގއި ދިެވިހރާއްޭޖގެ ފަ

ނުޑގެ ުދޢާ އަކީ  މުވައްަޒފުންނަށް ތަުހިނޔާ އާއި ހެޔޮ އެުދންތައް ބަރުތީލަ ުކރަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ހެޔޮ ގޮުތގަިއ، ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގަިއ  ސުބުޙާނަހޫ ަވ هللا އަޅުގަ

ާރއްޖޭެގ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ެލްއވެުވން، އަދި އެކަލާނގެ ޯއގާަވންތަކަމުން، މި އަަހރަކީ ދިެވހި

ޝަރުޢީ ާދއިާރއަށް ިއތުރު ކުރިެއރުމާިއ ތަަރއްޤީ ޙާޞިލު ކުެރޭވ އަަހރެްއ ކަމުަގއި 

  ލެއްެވވުްނ. 

  هللاއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ަވ ރަޙްމަތުއް
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