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 ގޮތުން ބޭއްުވނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ

 ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللاޢަބްދު ނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދުދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9132ޖަނަވަރީ  13



Page 2 of 9 
 

 الّرحيــنبســن اللّـه الّرحوـن 

 نبينا هحود سلين والور األنبياء أشرف على والسالم ين والصالةوالعال رب هلل دوالح

 أجوعين وصحبه آله وعلى

 

ނޑިޔާރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ބިޝާމް

ނިޑޔާރުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީުލން  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

 ވަ ބަަރކާތުހޫهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު

 

މި ރޭގެ މި ަޖލްސާގައި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަވީކލުންގެ ޕްރޮފެޝަނާ ގުޅިަވޑައިގަތުމަށް ޓަކައި

ނޑުެގ އަމިއްލަ ނަމުގައި ޤާނޫީނ ވަކީލުންނަށްޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އެންމެހައި   ،އަޅުގަ

 ރާގެ ަނމުގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަްނ.އަދި ޝަރުޢީ ދާއި
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ނޑުމެްނނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އަދި ވަރަށް ޚާއްޞަ  ،މި ރެއަކީ އަޅުގަ

ޤާނޫނީ ަވކީލުކަމުެގ  ،ރެއެއް. ޝަރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުެގ މަރުަޙލާ ކަޑައްތު ކުރައްވައި

ފިޔަވަޅަކީ ކާމިޔާބު  ޅުއްވާ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރެްއވުމުގެ މަގުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ރޭ ތިޔަ އަ

ފިޔަވަޅަަކށް އަޅުއްވާ  މިްޞރާބުގައި އިޚްލާޞްތެރި ޤައުމީ ިޚދުމަތެއްގެ ،ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަަރކާއި 

ނޑު އުްއމީދުކުރަން  . ވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ތެރޭގައިއަހަރުތަކުެގ  ވެދިޔަފާއިތު  ވަކީލުކަމުގެ ޤާނޫނީ އަޅުގަ

މި ރޭ ތިޔަ ބޭުފޅުން ޤާނޫނީ ދާއިރާާއ ޕްރޮފެޝަން ވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާޞިލު ކޮްށފައި. 

މި  ،ގުޅިވަޑައިގަންނަވާން ވާނީ ވެސް މި ޕްރޮފެޝަން އިތުރަށް ކުރި އަރުވައި ަތރައްޤީ ކުރުމާއި

ޕްރޮފެޝަނުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުުރމަށް ޓަކައި އެކަށީގެން ވާ ގޮތެއްގައި ޙިއްޞާ 

އި ހުރި ރަނގަުޅ ކުރާން ޖެޭހ ކަންކަން ވެވަޑައިގަތުމުގެ ވަރުގަަދ ޢަޒުމާ އެކު. މި ޕްރޮެފޝަނުގަ

 ގެ ަޢޒުމާ އެކު.ރަނގަޅު ކުރުަމށް ޓަކައި ބިނާ ކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ުކރެއްވުމު

 ،ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޒިރީން

 

 



Page 4 of 9 
 

ޤާނޫނުެގ  ޤާޫނނީ ވަކީލުން ފޯރު ކޮށްޭދ ޚިދުމަތަކީ އެނގިވަޑައިގަންނާނޭ ފަދައިން، މުޖުތަޢުގައި 

 ގެ އިތުރުން ފަރުދީ މަޞަލަޙަތުތައް ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ސިޔާދަތު ނަގަހައްޓައި

 ނުހަނުރައްކައުތެރި ުކރުމަށް ޓަކައި  ިމނިވަންކަން ސާސީ ޙައްޤުަތކާއިރައްޔިތުންެގ އަ ޙިމާޔަތް ކޮށް

 ،ެއ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ުއޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި ،ިޚދުމަތެއް. އެހެންކަމުން އަދި އަސާސީ މުހިއްމު

އެ ދާއިރާއާ ައލަށް ުގިޅވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް އެންމެ ިއސް އެްއ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި 

ޚިދުމަތް ުކރެއްވުން.  އެ ތެދުވެިރކަމާއި ޒިންމާދާރުކަާމ އެކު ކަމަކީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާން ޖެހޭ

 ނޫނީ ވަކީލުންގެޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި ޙުރުމަތާއި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޤާ

ޢަދުލު އިންޞާފަށް  ،ނަގަހައްޓާޤާނޫނުގެ ޙުކުމް  ،ހަމަ އެހެންމެދައުރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް. 

ލުންގެ މަސައްކަތަީކ ވަކީ ،ވާޞިލު ވެވުން ފަސޭހަ ކޮށް ކަށަވަރު ކުރުަމށް ޓަކައި ވެސް

ީނ ވަީކލުންގެ ޕްރޮފެޝަނަކީ މަސައްަކެތއް. މި ކަންކަްނ ރަނގަަޅށް ކުރެވޭީނ ޤާނޫ ޟަރޫރަތްތެރި 

ނޑެއްގެ މުސްތަޤިއްުލ މިނިވަން  ޕްރޮފެޝަނަކަށް ވެގެން. ަހރުދަނާ ސުޫލކީ އަދި އަްޚލާޤީ މިންގަ

މަދަނީ  ރައްޔިތުންނާއިއާންމު މަތީގައި ސާބިތު ވެ ޤާިއމު ވެފައި ވާ ޕްރޮފެޝަނަކަށް ވެގެން. 

 ނަކަށް ވެގެން. ޕްރޮެފޝަ ލިބޭއެ ްޕރޮފެޝަނަކަށް  އިތުބާރު މުޖުތަމަޢުގެ

ނޑުތަ  ކަކީ ބައިނަލްައޤުވާމީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނީ ަވކީލުްނގެ ސުލޫީކ މިންގަ

 އޭގެ ތެރެއިން  އިސްިތޤުރާރުވެފައިވާ މިންގަޑުަތކެއް. އެކަށައެޅި ތަފާތު އިންސްޓްރޫމެންޓުތަކުގައި

 ާވ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފައިވާފަރާުތން އެކުލަވައިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާރ އެސޯސިއޭޝަނުގެ
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ނޑުތައް  ކޮންެމ ޤަުއމެއްގައި ވެސް އެ ހަަމއެފަދައިން، . އަިދ ފާހަގަކޮށްލެވޭސުލޫކީ މިންގަ

ފަރާތްތަކުން އެފަދަ އުޞޫލުތައް  އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގާކަންކަން  ޤާނޫނީވަކީލުްނގެޤައުމެއްގެ 

ޤާނޫނީ ވަީކލުކަމުގެ ޚިދުމަތުެގ  ،ނެގަތުމާއިއުޞޫލުތައް ރަނގަޅަށް ދެ ފަދަ މިވޭ. އެކުލަވައިލައިފައި

ޤާނޫީނ ރުމަކީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ުކރުމުގައި އެ އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް އިޙުތިރާމު ކު

 ިއސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމެްއ.  ށްވަރަށް ބޮޑަ ވަކީލުން

 

ނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ  މި ރޭގެ މި ޖަލްސާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އެންމެހައި  އަޅުގަ

މި ކަންކަމަށް ފަރުވާތެިރކަން މި ކަްނކަމާ މެދު ފުންކޮށް ިވްސނައިވަޑައިގަތުން. ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ  ،ބެހެއްޓެވުމާ އެކު

 ،ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގައި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތަށާއި ،ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން

ޤާނޫނުތަކަށް ފުިރހަމަޔަށް އިޙުތިރާމް  ،ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި ރާއްޖޭގެދިވެހި

މަސަްއކަތް މި ުމހިއްމު އަސާސްތައް ނެެގހެއްޓެވުމަށް ޓަކައި އަބަދުވެސް  އްވުން، އަދި ކުރެ

 . ރެއްވުންކު

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!
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ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ފަަދ ޕްރޮފެޝަންތަކަކީ ޢިްލމާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާ ވެފައި ވާ 

ޕްރޮފެޝަންތަކެއް. މިފަދަ ޕްރޮފެޝަންތަކުގައި މަސަްއކަތް ކުރައްވާ ބޭުފޅުންގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް 

އެ ޕްރޮފެޝަނެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ަމސައްކަތް ކުުރމަށް ޓަކައި ބޭނުން ވާ ޢިލްމާއި  ،ވާޖިބަކީ

ތަްއ ޢިލްމީ ދިާރސާ ،އެގޮތުން އަލަށް ޝާއިޢު ކުރެވޭ ފޮތްތަކާއި ހުނަރު ފުރިހަމަޔަށް ހޯއްދެވުން. 

އެކި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ އެކިޖާނަލްތައް ފަދަ ތަކެތި ކިޔައި ބަލާންެޖހޭ.  ހިމެނޭ

ޮކންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ،ދާއިރާތަކުން ބޭއްވޭ ޢިްލމީ މަހާސިންތާތަކާއި

ޕްރީމް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުުކރެވުނު، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެަކޑަމީ ޤާއިމު ބައިވެރި ވާންޖެހޭ.

 ،ވަކި ފަރާަތކަށް ބުރަ ވުމެއް ނެތި ،ފަދަިއން ވެގެންވާސަރިކޔުލަރގަިއ ބަޔާން ކޯޓުގެ

އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ  ،އަވަސްކަމާއި  ،ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،މުސްތަޤިއްުލކަމާއި

ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޤާނޫީނ ވަކީލުންނަށް ވެްސ  ،ޙައްޤު ކަށަވަރު ކުރުމަްށ ޓަކައި

ނޑު ިމ މުާނސަބަތުގައި ފަިހ ކޮށްދެވެން ޖެހޭ.  ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ތަރައްޤީ ކޮށް ،ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަން އަރުވަނީ

ަވކީލުންނަްށ ލިބިދެވޭ ތަމްރީނާއި  ަމރުކަޒުތަކުންކުރި އަރައިފައި ވާ ތަްނތަނުގައި ވެސް އެފަދަ 

ަމސައްކަްތ  އަަބދުވެސް ޑިޔުކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ވެްސ ފޯުރ ކޮށްދިނުަމށް ޓަކައިކޮންޓިނުއިންގ އެ

 .ންކަކުރާނެ 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!

ޤާނޫނީ  ،ކުންރޫލިްނގ އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން

ެގ ގޮތުގައި ކަމެއް ކޯޓުން ުކރާސުޕްރީމް ން ވަކީލުންގެ ޕްރޮފެޝަނުެގ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓު

ނޑު އިޝާރާތްކޮށްފައިވާނޭ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ،  މީެގ ކުރީގެ މިފަދަ ބައްދަުލވުންތަކުގައި އަޅުގަ

ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޤާނޫނީ ވަީކލުކަމުެގ ޕްރޮފެޝަންއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް 

ސިލް އެއް ނިވަން ބާރ ކައުންއިންތިޒާމުކޮށް ބަލަހައްޓާނޭ، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ މި

އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ބާރ  މި މަޤާމުގައި އަޅުަގނޑު .ޤާއިމުކުރެވެްނދެން

ވާގިފުޅާއެުކ ޤާއިމުވެގެންދިއުމުެގ  ގެ هللا މާތް  ވަރަްށ އަވަސް މުސްަތޤުބަލެއްގައި ކައުންސިލް އެއް

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަިދ  .ންއުއްމީދު މިހާުރ އާލާވެަފއިވާކަ މުސްަތޤިއްލު ބާރ  މިފަދަ  އަޅުގަ

އިތުރަށް  ޕްރޮފެޝަން ކަމުގެދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ވަކީލު ކައުންސިލްއެއް ވުޖޫަދްށ އައުމުން 

 .ރައިގެން ދިއުންގީވެ ކުރިއަތަރައް
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޒިރީން،

އިސްލާްމ މި ރޭގެ މި މުހިއްމު ަޖލްސާގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ވަނީ ހުވައެއް ކުަރއްވައިފައި. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި  ،ދީނަށް ޙުރުމަތްތެިރކޮްށ ހިއްތެވުމާއި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަަކށާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ރަްއކައުތެރި ވެވަޑައިގަތުމާއި

ޕްރޮފެޝަނަލް ޒިންމާތަްއ އަދާ ކުރެއްވުމުގަިއ  ،އަސާސީ ޙައްޤުަތކަށް ރައްކައުތެރި ވެވަޑައިގަތުމާއި

ނޑުފުޅުގަިއ  ތެދުވެރި ވެވަޑައިގަތުމާއި އަމާނާތްތެރި ވެވަޑައިގަތުަމކީ އެ ހުވަޔާ އެުކ ތިޔަ ޭބފުޅުން ކޮ

ސުބުޙާނަހޫ ވަ ަތޢާލާގެ އިސްމުފުޅުގެ هللا ތިވަންަތ އެޅުއްވި އެންމެ މުހިއްުމ ޒިންމާތައް. ކީރި 

އެ ހުވާ އަބަދުވެސް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުމީ ތިޔަ  ،ބަރަކާތާ އެކު އެ  ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު

ނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު  ބޭފުޅުންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވާޖިބު. އަޅުގަ

މެދު ފަރުވާތެރި ވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވައި އަރުވާ ނަސޭހަތް. މި  އެއް ނަސޭހަތަކީ މި ވާޖިބާ

ޕްރޮެފޝަނުގެ ފަޚުރުތަކަކަްށ  ވަކީލުކަމުގެ  ތިޔަ ބޭުފޅުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާޤނޫނީ ،ނަސޭހަތާ އެކު

ނޑުގެ ފުރިހަަމ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ޮއތް ވާހަކަ ދަންނަވަ   .ންވާނޭ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކަމާ މެދު އަޅުގަ
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ނޑުެގ ވާހަކަ ުކރު ކޮްށލުމުެގ ކުރިންމި ހިސާ ިމ ރޭގެ ަރސްމިއްޔާތުގައި ޤާނޫނީ  ،ބުން އަޅުގަ

ނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަރުޙަބާ އާއި ބޭފުޅުން 311ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރެްއވި 

ނޑުގެ ދުޢާއަީކ ތިަޔއިގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެވސް ިމ  ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ައޅުގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ިމންވަރު ކޮށްދެއްވުން. هللا ދާއިރާގައި ކާމިޔާބު އަިދ ފާގަތި މުސްތަޤުަބލެއް 

 އާމީން!  

  هللا ްމ ވަ ރަޙްމަތުއްވައްސަލާމް ޢަލައިކު

 


