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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު  " އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ 2022"ޤަޟާއީ އަހަރު 

 މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

*************************************** 

 الحمد هلل رب العالمين. والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه أجمعين.

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިންވަރުފުޅަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު هللا އެއްކައުވަންތައް 

ލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު ޢަهللا ޞައްލަ

 ޢާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ާޝމިލްކުރަން. 

***** 

 މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް،

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު،

  އަލްއުސްތާޛާ ޙިޞާން ޙުސައިން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބު،

 ޖެނެރަލް،ރ ޓަޕްރޮސިކިއު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން،
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 ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން،ސުޕީރިއަރ 

 ނާ،އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒް ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 ން،މެހައި ޢިއްޒަތްތެރިއެކި ޙައިޘިއްޔަތުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ އެން

 ވަ ބަރަކާތުهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުން ވަރަޙްމަތު

***** 

އްޒަތްތެރި ޢިއްވާ ޖަލްސާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން ބާ 2022މިރޭގެ މި ޖަލްސާއަކީ ޤަޟާއީ އަހަރު 

ރައީސް މުޙައްމަދު  ސް،މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި ަރއީއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ލްސާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ޖަ ށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް.ވަޑައިގެންނެވިކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަނަޝީދު މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރި

ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި ،ވަޑައިގެންދެއްވީތީވެމި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިފުރިހަމަކަމެއް. އެހެންކަމުން، 

 ންނަވަން. ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަށްއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، 

ޝަރުޢީ  އިރުންނަށާއްޖޭގެ އެންމެހައި ފަނޑިޔާއަހަރު އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ މުނާސަބަުތގައި ދިވެހިރާޤަޟާއީ ހަމަ އެއާއެކު، 

ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް  ނަށްވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންގަންނަމި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވަޑައި ވައްޒަފުންނަށާއި، ދާއިރާގެ އެންމެހައި މު

 ދަންނަވަން.

***** 

 ،އެންމެހައި ބައިވެރިން

)ދެހާސް ފަސް ސަތޭކަ(  2500ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން ފެންނަން އޮތްގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިފަހުން 

އް އޮތް ޤައުމަކަށް ރީޚެއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާންވީ ދިގު ތާ. ނީ ފާއިތުވެފައަހަރަށް ވުރެ ދިގު މާޒީއެއް ވަ 

ރިން ސްލާމްވުމުގެ ކުނެތަތީ، ރާއްޖެ އި ގައި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔެވި ރައްކާތެރިކުރެވިފައިއިތުބާރުހުރި ގޮތެއް ވީނަމަވެސް،

 އޮޅުންބޮޅުން  ވުރެކަނޑައެޅިގެން ބުނަން އެނގޭވަރަށް ހަމަޖެހި ހިނގަމުންދިޔަގޮތް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ކަންކަން

ހުރި ވާހަކަތަކުންާނިއ އެނގެން އޮތީ ދޫދޫ ަމތިން ދެެކވިފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަން ިހނގާދިޔަގޮތް ބޮޑު. އެ ޒަމާނުގައި

  ށް.މައްޗަށް ބިނާކޮ ލިބެންހުރި މަޢުލޫާމތުގެތަކެީތގެ ޛަރީޢާއިން  ތާރީޚީ ބައެއްފެންނަންހުރި 



3 
 

 މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިތާ  ވަނަ އަހަރު. އެއީ ރާއްޖޭގައި  1153ތާރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ މީލާދީން 

 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން.  1440ގާތްގަނޑަކަށް 

ކަންކަން ކުރަމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ  ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމަށް ފަހު،

އެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންކަން ނގެން އެބައޮތް. ގެންދިޔަކަން ތާރީޚުން އެ

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މައްސަަލތައް މައްސަލަތައް ހިންގުމާއި އެގޮތުން، ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ކުރެވި ތަރައްީޤވަމުން އައިސްފައިވޭ. 

މާނެއް އައިކަން ތަރުތީބުކުރެވި، ދިވެހިާރއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާޢިމްކުރުމަށް މިނިވަން ޖުޑީޝަރީއެއް އޮތް ރަންޒަކަންކަން 

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ތަޢާރުޟުނުވާ އާދަކާދަ ޤާނޫނީ މަސްދަރުގެ ގޮތުގައި އޭުރ  ތާރީޚުން އެނގޭ.

 ފައިވޭ. ފަނޑިޔާރުން ބައްލަވާ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފަހު ގެނެވުުނ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައްވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ،ޢަމަލުކުރަން ފެށި ވަނަ އަހަރު 1932

 1931މި ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބައްޓަންވެެގން އައިސްފައިވަނީ މި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް.

މި  ވަނަ ދުވަހު އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން ނެރުއްވި ޤަރާރުގައިވެސް  19ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލަންވާީނ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ފުށުނާރާނެގޮތަށް އަދި ޤައުމުގެ އާދަކާދަތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ 

  ތެއްގެމަތީންކަމަށް ބަޔާންޮކށްފަިއވޭ.ގޮ

ވެފައިވާ މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  ދެމެދުއާ އްޖެއާއި ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްރާވަނަ އަހަރު ދިވެހި 1887އަދި ހަމަ މިއާއެކު، 

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީމި ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުމުގެ  އަންގާފައިވޭ. އެ ޤަރާރުން  މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް

ސެއްގެ މިނިވަން ދީިމޤްރާތީ ުއސޫލުތައްވެސް އަސާ  އޭރު ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުތައް ިރވިއުކޮށް

  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން. އަދި ،ގޮތުގައި ބަލައިގެން

އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނުމުގައި އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ މިޞްރުގެ މީގެއިތުރުން، 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1887މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި އެފަދަ އުސޫލުތައް.

    މިނިވަންަކން ލިބިގެންދިޔަ.  ދާޚިލީ ކަންކަން ނިންމުގައިއިސްތިޢުމާރުގެ ދަށުގައި އޮތް މިރާއްޖެއަށް  އިނގިރޭސިންގެ

***** 

 ،އެންމެހައި ބައިވެރިން
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ސީ ޙައްޤުތަކާއި ސަބަބަކީ ރައްޔިުތންގެ އަސާެއންމެ މުހިންމު އެއް ން ޖުޑީޝަރީގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޤާނޫނުއަސާސީ

ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއްގެ މައްޗަށް ޤާއިމުވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްވުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ  މިނިވަންކަމާއި

 އޮތުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ. މިނިވަން ޖުޑީޝަރީއެއް 

ޖަވާބުދާރީ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތެރިން ސިޔާސީ އަދި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙިމާޔަތްތަކަށް އަދި 

 .ކުރުވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެ އޮތުމަށްޓަކައި

 ެއ މިނިވަންަކން އޮންނަންެޖހޭ ސަބަަބކީ  ަފނޑިޔާރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަްށ ނޫން. މިނިވަންަކން ިލބިދެވެނީފަނޑިޔާރުންނަށް 

ފަނޑިޔާރުންގެ  .ގައި ގޮތްކަނޑައަޅާ ފަރާތްކަމަށްވާތީހުސޫމާތްތަކުމެދުގައި އުފެދޭ އެކިފަރާތްތަކުގެ  ފަނޑިޔާރުންނަކީ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ވަންނުވެ މި ނިއަސްލީ އަދި ޙަޤީޤީ ގޮތުގައި މި ފަނޑިޔާރުގެމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެގެހެއްޓުން. 

ރީއެއް ނެތި ޤާއިމް ވެރިކަން މިނިވަްނ ޖުޑީޝަހަމަޖެހުމާއި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ  ޤައުމުގެ ދާކުރުމަކީ މުސްތަޙީއްލުކަމެއް.އަ

  ކަމީ ތާރީޚު ހެކިދޭކަމެއް.ނުކުރެވޭނެ
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އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  ނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައިމި

އެކަން ޙާޞިލުވާީނ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ ަފނޑިޔާރުންނަކީ މިނިވަްނ ބަޔަކަށް ވެިވގެން.އަސާސީ ޙައްޤެއް. މި ޙައްޤު 

ސުލޫކީ ބައްޓަންކޮށް، ފަނޑިޔާރުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ގުޅުންއުޅުމާއި  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމާ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ފަނޑިޔާރުންގެ

މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން. ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި  ފަނޑިޔާރުންނަކީ ،ނަގަހައްޓައި މިންގަނޑު

ތިމާގެ މަޞްލަޙަުތ  ނަޒާހަްތތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިުބން. އެންމެ ބޮޑު ައމާޒަކަށްވާންވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ

ލައެއްގައި ބައިވެރިނުވެ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޒިންމާ މައްސަހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ތިންވަނަ ފަާރތަކުން އިނގިލިދިއްކުރެވިދާނެ ަފދަ 

 ފުރުޞަތެއް ނުދިނުން.  އަދާކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދަން

އްޞުުބން އެއްކިބާވެ ާޒތީ ތަޢަ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު،

 ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުްނގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން. ތިބެ،
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ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޝަރުޢީދާއިރާއަށް އޮންނަ އިތުބާރަށް ބުރުލެއް އެރިޔަ ނުދިނުމަކީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމި 

ަފނޑިޔާރުންގެ އަމާޒަކަށް ވާންވާނީ ޝަުރީޢ  ސް ވާޖިުބ ކަމުގައި ދެކެންޖެހޭ.ަފނޑިޔާރުންގެ އެންމެ އި ،ތިބިހާ ހިނދަކު

ދާއިރާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އިންޞާފު ލިބިެގންދާކަމުެގ އިޙްޞާޞް ފަރުދުންނަްށ 

 ކުރަމުން ގެންދިއުން.އެ ޒިންމާ އަދާ ގޮތަކަށްފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނެ 

***** 
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ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން.  ކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައިފަނޑިޔާރު

އެހެންނަމަވެސް، ޢަދުލު ިއންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާގައި ފަނޑިޔާރުން ދެމިތިބޭހިނދު ހަނދުމަފުޅު ނައްތާލައްވައިގެންނުާވެނ 

 މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މި ފަނޑިޔާރުންއެއް ކަމަކީ، 

އެ ނިންމުްނތަކަކީ  ާޚއްޞަކޮށް މަތީ  މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ  އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އަސަުރތައް ކުރާނެ ނިންމުމެއްކަން.

ވަކި ަފނޑިޔާރެއްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިއޮތް . ކަންނޫން އަސަރުކުރާނެ ނިންުމންތަކެއް އެކަނި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް

 ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާތަަކށް ފުންޮކށް ވިސްނަވަންނާނެ. އަދި  ސަބަބުން ތަުޠބީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނު މައްސަލައަކަށް ޤާނޫނު މާނަކޮށް 

މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަުތ މުޅި ަފރުދީ މަޞްލަޙަތާއި  .ހަނދުމަފުޅު ބަހައްަޓންވާނެ ކުރާނެ އަސަރުމުޅި މުޖުތަމަޢަށް 

 ގެންކަން ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނުން ިލބިދީފައިވާ ތަޤްދީރީ ާބރުތައް ބޭނުންކުރެވިވިސްނުންތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކުރެވިގެންދާނީ 

 . ގެންނުވާނެނުން ކައްސާލައިހަނދާކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް 
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އަހަރު ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ  02ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ފާއިތުވެ ދިޔަ  19-ވިޑްކޮ

ގިނަދުވަސްތަކަކަްށ  ބޮޑު. އިންތިހާއަށްކުރިމަތިވެފައި. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރި އަސަރު 

ދަތިަތކާއެކުވެސް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ  މިތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނު 

 ވަނީ ކުރެވިފައި.ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
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ޭވތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރުީޢ   .ރަންފާހަގަކުމި ފުރުަޞތުގައި މިގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމަކަްނ 

އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް އަދި  .19657މައްސަލަ ހުަށހެޅިފައިވާއިރު، ނިންމި މައްސަލަަތކުގެ އަދަދަކީ  19209ކޯޓުތަކަށް 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުތަކަްށ  2019ވަރު އަދަދެއް. އެއްވަނަ އަހަރުގެ ނަތީާޖއާ  2019މިއީ ގައި.  102ރޭޓު ހުރީ %

  މައްސަލަ. 21358މިފައިވަނީ މައްސަލަ. އަދި ނި 20985ހުށަހެޅިފައިވަނީ 

ގެ ބަލިމަޑުކަމާގުޅިގެން އެ އަހަރުގެ ކޯޓުތަކުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓް  19-ގައި ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 2020

މެންސް ގައި ކޯޓުތަކުގެ ޕަރފޮ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިތްވަރާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން  2021ދަށްވެފައިވީނަމަވެސް، 

 ފާހަގަކުރަން.މި ފުރުޞަުތގައި އަލުން ރުޖޫޢަވެވިފައިވާކަން  ވަރާ އެއްވަރަށްހުރި މިން

***** 
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ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްވެސް އައިކަން އަޅުގަނޑުމެން  ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަިތވި ބޮޑެތި ދަތިތަކާއެކުގެ ސަބަބުން  19-ވިޑްކޮ

އައު  މި ބަލިމަޑުކަމާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރިވި މިންވަރު އިތުރުވެމަސައްކަތުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުވެ، ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. 

ގޮތަކަށް ހިންގަުމން  ބީަރއްޓެހިވަރަށް ޢާންމުންނާ . ކުރިން ގޮސްފައިވޭއިނޮވޭޝަންތަކާއެކު މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަންކުރެވިގެން 

ފަސޭހަކަމާއެުކ  ރައްޔިތުންނަށްމަތީމަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ގިނަ އަޑުއެހުންތައް  ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވި، އްޝަރީޢަތްތައައި 

 . އްސިފައިވޭންތިޒާމް ހަމަޖެއިލައިވް ސްޓްރީމް ކުރުމުގެ  ލޭނެގޮަތށްބެ

އާ އެކު، މުޅި ޤައުމު ދިގު މުއްދަތަކަށް ފުރަަބންދު ކުެރވި ޤައުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އެރިކަމުގައި  19-ވިޑްކޮ

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެން ނެތި ުކރިއަށް ގެންދެވުނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި  ކޯޓުތަކުގެވީނަމަވެސް، 

އާ ގުޅުހުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކުކަން މި އަދި ދާއިރާ ،މުވައްޒަފުންނާއި

ޢާންުމ   ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ އިތުރުން ދައުަލތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި،

ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރުމަކީ ފުރިހަމަ މިފަދަ  މިފަދަ ަދނޑިވަޅެއްގައި ނުލިބުުނނަމަފަރުދުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން 

ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި މިއީ،  ޝުކުރުވެރިވުން ޙައްޤު.އެންމެހައި ފަރާްތތަކަށް  މިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި  ވާނެކަމެއް ނޫން.

 ޒިންމާދާރުކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓުމުގެ ރަނގަޅު މިސާލެއް. 

 ވަރަްށ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ގައި މި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށްމި ފުރުޞަތު އެހެންކަމުން،
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ޙާލަތާގުޅިގެން އެޅުނު  ،ދިރިއުޅުމާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާއިރުއުޅެމުންދިޔަ ޢާންމު ކުރިން  ތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު،ދަ

 މެއް.ކަމުހިންމު ސަމާލުކަން ދިނުމަކީފިޔަވަޅުތަކުން ލިބުނު ފައިދާތަްއ ހަނދާންކޮށް އެކަންކަން އެގޮުތގައި ދެމެހެއްޓުމަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން،ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އަދި ޝަރުޢީ މަސައްކަތްތައް 

އަިދ  .ވަނީ ފަހިކުރެވިފަ ރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޢަުދލު އިންޞާފަށް ވާސިލުވުމުގެ މަގު އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޚަ

ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކާިއ ނިންމުންތައް ޢާންުމންނަށް ިއލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަްއ ދާއިރާގެ ގިނަ  ޝަރުޢީހަމަމިއާއެކު، 

ދަތުރުފަތުރާއި އެޫންނވެސް ކަންކަމަށް ކޯޓުތަކާއި ޝަރީޢަްތތަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހުނު  ފަހިވެ،  ބަލާލެވޭނެ ފުރުަޞތު މެދުވެރިކޮށް

ޝަރުޢީ ނިޒާމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކެމުން  ކުޑަވެ، ބޮޑުތަނުންވަރަށްވެސް ރަދުތައް ޚަ ހޭދަކުރަންޖެހުނުޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން 

އެހެންކަމުން، ޙާިޞލުކުރެވުނު މި ހެޔޮ ކާމިޔާބީ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ ވަރަްށ އައިގޮތަށް ވަނީ ހެޔޮ ަބދަލުތަކެއް އައިސްފަ. 

 ފާހަގަކުރަން.ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކޯޓުތަކުން 

***** 
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ޝަރުޢީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަްށަޓކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން. މިގޮތުން، ިއންޓަރްގރޭޓެޑް ކޯޓް މެނޭޖްމަންްޓ 

 އަުޑއެހުންތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަޝަރީޢަތްތަކުގެ  ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ޤާިއމުކުރުމާއި،ޖުޑީޝަލް  ސިސްޓަމްއެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި،

މެދުވެރިކޮށް  Speech to Text Technologyން ބަހުން ބަހަށް މަްހޟަރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ލަސްތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމުެގގޮތު

 ،އަދި މީގެއިތުރުން  ދަނީ ކުރެވެމުން.މަސައްކަތް  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ Transcribeމަޙްޟަރު ބަޔާންތައް 

މަތީ ކޯޓުތަކުންނާއި ދަށު ކޯޓުތަުކން ނިންމަވާ ނިންމުްނތައް ހުރިހާ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަިއްނ 

 ދަނީ ކުރެވެމުން. ވެސްބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޭސް ރިޕޯޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

***** 
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ދަވާ ބުރަ މަސައްކަްތ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯުޓތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން ގެން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން،އަޅުގަނޑުގެ 

މުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ކުރައްވަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ފާހަގަކޮށް

  މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ބުރަ ގެންދަވާ

އެހީތެރިަކްނ  ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް،

  ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.ވަރަްށ ޚާއްޞަ އެ ފަރާތްތަކަށް ފާހަގަކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް 

 މި މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބުން. ނަޒާހަްތތެރިކަމާއެކު މުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ،ދެމެހެއްޓުން. ޢަދުލު އިންާޞފު ާޤއިމުކުރު

ސާބިތުކަމާއެކު މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ބަރަކާތް ލައްވާށި.هللا ތުގައި މާތްއަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަ

 އާމީން.! .މިންވަރު ކުރައްވާށިމަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް 

 ވަ ބަރަކާތު. هللاވައްސަލާމް ޢަލައިކުން ވަރަޙްމަތު
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