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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގައި ބޭއްވި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  2020އޮކްޓޫބަރު  17ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 

 ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ 

 އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު  އަށްސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا އެއްކައުވަންތަ 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި هللا ޞައްލަ

 ކުރަން. ލު ލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިއާއެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު 

***** 

 އީސް، އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރަ

 ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން،

މިއަދުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން.

 ،ބައިވެރިން އެންމެހައި  ވަޑައިގަންނަވާ ބައިވެރިވެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި

 ވަ ބަރަކާތު هللا އިކުން ވަރަޙްމަތުއައްސަލާމް ޢަލަ

***** 
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 ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު މިއަދު  ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، އިސް އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ  ގައިމިއަދުގެ މި ޙަފްލާ

ހޫނު  އަށް ތިޔަ ޙާޞިލުކުރެއްވި ކާމިޔާބީ ޅިވަޑައިގެންނެވި ޤާނޫނީ ވަކީލުން،ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަންއާ އަލަށް ގު

މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުން. މިއަދު ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ޙާޞިލުކުރެއްވީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހުއްޓުމެއްނެތި 

 ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ.

 ބޭނުން  އަމަލީ މައިދާނުގައި  ހުނަރު  އިލްމާޢި އުނގެނިވަޑައިގެންނެވި ތިޔަބޭފުޅުން  ދުވަސްތަކަކީ  އޮތް ކުރިއަށް

 ،ހިތްޕަވާއިރު ބޭނުން ފުރުސަތަކުގެ  އެ. ދުވަސްތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް  ވުމުގެއްކުރެ

 އަޅުގަނޑުމެން  ވުމަކީދެއް  ސަމާލުކަމެއް ޞައްޚާ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުން ގޮތުގައި ހެޔޮ އިލްމު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ

ޤާނޫނީ އިލްމުގެ  ވަކީލުންނަކީވެސް ހުރިހާ ރައްވާމަސައްކަތްކު ދާއިރާގައި ޤާނޫނީ. އެދުން ވެސް ގެންއެންމެ 

ރަން މަސައްކަތް ދަސްކު ކަންތައްތަކެއް އާ ،ކުރައްވައި ތަޖުރިބާތަކެއް އާ ދުވަހަކު ކޮންމެދާއިރާ ތެރެއިން 

 މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ،ވަރަށް ޒިންމާދާރު  ވަކީލުންނަކީ ޤާނޫނީ ސަބަބަކީ، ބަޔަކަށްވާންޖެހޭ. ރައްވާކު

 ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ މަސްލަހަތު އެކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށްވުން. 

 ކިޔުމުގެތެރޭގައި ލިޔުމާއި ދިރާސާކޮށް، ކަންކަން އަބަދުވެސްކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ވަކީލުން އަދި 

 ލިބިފައިވާ އިލްމު އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަން ވާންވާނެ. ހޭދަކޮށް ދުވަސްތައް

***** 

 ،އެންމެހައި ބައިވެރިން

ޝަރަފުވެރި ޙަފުލާއެއް. މީގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ތިޔަ ބޭފުޅުން ވަރަށް މިއަދު މި ބޭއްވޭ ޙަފުލާއަކީ 

ވަރަށް އަގުހުރި އަދި ނުހަނު ބޭނުންތެރި ތި ވަދެވަޑައިގެންނެވުނީ  ،ކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައާއެކު

ދުމަތް ކޮށް ދެއްވުމުގައި ތިޔަ ޚި ހިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށާއި ގައުމަށް ކޮށްދެއްވޭނެ ދާއިރާ އަކަށް.  އެ 

ގަނޑު ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭނީ ތިބޭފުޅުން ހިފަހައްޓަވަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިން 

 މަށް ދުމަތް ކޮށްދެއްވުޚި ލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން މަތީ ޚްދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އި ޚިތިޔަ ބޭފުޅުންގެ 
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 ،އެންމެހައި ބައިވެރިން

ލަން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެކުރިން ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމުގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލާ

އޭރުން މިއަދު ތިޔަބޭފުޅުން ތި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮފެޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ 

ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަކާއި ދަތިތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަންދާޒާކުރެވި އެކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް 

 .ދެކެން  ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށްއިތުރު

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ، މި ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 އެމެރިކާގެ އެއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ކަން އޮތް ގޮތެއް ނޫން. ނުޖެހޭނެކަން.  އެއްމީހުންދެކެ އެންމެން ހިތްހަމަ 

 ވަކީލަކު  ގާނޫނީ ކުރެއްވިއިރު ތައްޔާރު ވަސިއްޔަތު ނާމާ އެމަނިކުފާނުގެ ވޮޝިންގްޓަން ޖޯޖް ރައީސް ފުރަތަމަ

 .ނުވި ބޭނުންފުޅެއް ކުރައްވާކަށް ބޭނުން

އޭގެ ތެރޭގައި ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ  ވަކީލުންނާގުޅޭގޮތުން ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވޭ.މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި 

 ،ސްތަކުން މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަހަރު އާދޭ. އަދި ބައެއް ފަހަރުމަޖާޒީ ބަ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަވެސް ހިމެނޭ.

ވަކީލުންނަކީ މުޖުތަމަޢާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމަޢުގެ ދުޝްމަނުންކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ގޮތްގޮތަށް 

  ތަޞައްވުރުތައް އުފައްދައި އެކަންކަމާމެދު ބަހުސްކުރެވޭ ޙާލަތްތައްވެސް ކުރިމަތިވޭ.

 ގިނަ މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަޞައްވުރު ، ހިމެނޭގޮތުން މި މުޖުތަމަޢުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ

އެބައެއްގެ މުއްސަނދި  ،ކުރެވިފައިވަނީ، މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުރެ ބޮޑަށް

ގައި. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ ކަމުގައި ކަމާއި މާލީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތު

 ނުވިނަމަވެސް، ކަމަކާމެދު މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާނެކަމެއް. 

***** 
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 ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމޭ ބުނެވޭ ޙަޤީޤީ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ؟

 ޝަރަފެއް. އެ ޝަރަފު ލިބުމުގެކުރިން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމަކީ ޙައްޤެއް ނޫން އެއީ

 .ވެގެން ޙާޞިލުކުރެވޭ ޝަރަފެއްވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަ

. ކޯޓުގައި ބައެއް މުވައްކިލުންނާއި މުޖަތަމަޢުގެ ތެރެއިން އިޙްތިރާމްލިބޭ އެމީހުންގެ ކީޤާނޫނީ ވަކީލުންނަ

މަސައްކަތްކުރާއިރު ވަކީލުންނަކީ ކޯޓުގެ އޮފިސަރުން. މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ 

. ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ވަގުތެއްކުރެވިގެންދާނެ ސް ސާމެއް އިޙްޚާއްޞަ ޝަރަފުވެރިކަ  ވަގުތަކީކޮންމެ 

 .ވޭނެ ހިނދުކޮޅެއްފަޚުރުވެރިވެ 

ވަކީލަކަށްވުމުގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފާއެކު ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްވެސް ކޮނޑުގައި އެޅިގެންދާނެ. ޤާނޫނީ 

އޭގެތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއަކީ ތިމާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި 

ގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ. އެގޮތުގައި ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ތިމާގެ މުވައްކިލުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤު

 ހޭރި ނެތިގެން އުޅޭ ދޯންޏެއް ފަދަ މީހަކަށް. މަސައްކަތްނުކުރެވޭނަމަ އެމީހަކު ވެގެންދާނީ

މި ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ހެޔޮގޮތުގައި 

ވާނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ މި ފަންނުގެ މައި މޭސްތިރީން ކަމުގައި ވެގެނެއް  ނުހިފެހެއްޓޭ ބައެއްކަމުގައި

ނުދިޔައީސް. އަދި އަމިއްލަ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ 

 ޝަރަފުވެސް ވަކީލުންނަކަށް ލިބިގެންނެއް ނުދާނެ.

ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްގެން މެނުވީ އޭގެތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރި ވެވޭނެ އެ ފަންނުގެ ، ޤާނޫނީ ފަންނަކީ

އެ ފަންނުގައި  ،ޕްރޮފެޝަންއެއްނޫން. މިއަދު ތިޔަ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައާއެކު

 ވެވިފައި.ޒިންމާދާރުކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިހުރުމުގެ އަޙްދު ތިޔަ ވަނީ 

***** 
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 އެންމެހައި ބައިވެރިން،

އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި، ހަމައެކަނި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މި ފަންނުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ 

އެ ވަދެވެނީ ގޯސް ވިސްނުމެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެވިގެން. އެ ނިޔަތުގައި މި މި ފަންނުގެ ތެރެއަށް މީހަކަށް 

ބަހުގެ މާނައަކީ، މި  ދަންނަވާ މީހާ ވެގެންދާނީ ނާކާމިޔާބު މީހެއްކަމުގައި. އަޅުގަނޑު މި ފަންނަށް ވަންނަ 

ބަހުގެ މުރާދަކީ، މި  ދެންނެވި ނޫން. އަޅުގަނޑު މި  ހޯއްދަވާށެކޭމަސައްކަތުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނު

،  އިތުރުކުރުންކަމުގައި ވާނަމަ ސަބަބަކީ އަމިއްލަ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ވަޑައި ގެންނެވި މައިގަނޑުފަންނާ ގުޅި

 އެމީހަކަށް ގެއްލިގެންދާނެކަން. ވެސް އެކަންވެސް ކާމިޔާބު ނުވެ މި ފަންނުގައި ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު

***** 

 އެންމެހައި ބައިވެރިން،

ކޯޓުތަކަށް ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެފަދަ ޤައުމެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކޯޓުން ބޭރުގައިވެސް އެތައް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ.  ހާޒިރުވެގެން

 ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްލާނަން. އެގޮތުން

  އްޤުގައި ޙަ ގެޙައްޤު ހޯދުމަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ފަރާތްތަކު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް؛

ކަތްކުރާ މީހަކަށް ވެވިދާނެ. ނުވަތަ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ނާއިންޞާފުން އަނިޔާލިބިފައިވާ މަސައް

ފަރާތްތަކަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންމެ 

 މުޖުތަމަޢެއްގައިވެސް އުޅޭނެ ބައެއް. 

  ،ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޤާނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދެވަނަ ކަމަކަށ

ވަކީލުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު މުޖުތަމަޢުގެ 

ތެރޭގައި އުޅޭއިރު، އެފަދަ ކަންކަން މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް 

އެހެންކަމުން  ކަމުގައި ވާންޖެހޭ. ދުވެ އަޑުއުފުލާ ބަޔަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންއެންމެ ފުރަތަމަ ތެ



6 
 

ޕްރޮފެޝަންގެ އެ ސަގާފަތް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ.

  ކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމް ރައްކާތެރިކޮށް ހަރުދަނާތިންވަނަ ކަމަކަށް؛

މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. ޤާނޫނީ ފަންނު އެގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނީ ޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ 

 . ޤާނޫނޫއަސާސީން ކަނޑައަޅާ ނިޒާމް ހަރުދަނާވެ ހެޔޮގޮތުގައި އެ ނިޒާމް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން

ނޫނީ ފަންނަށްވެސް ކުރާނެ. ދުސްތޫރީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ކޮންމެކަމެއްގެ އަސަރު ޤާ 

އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީން އެކަށައަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ ނިޒާމް ނެގެހެއްޓުމަށް މިންނަތާއެކު 

 މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މުޖުތަމަޢުގައި ރޯލް މޮޑެލުންގެ 

މީހަކަށް ވުމަށް. ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާމެދު އުފެދިފައިވާ ނުރަގަނޅު ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކޮށް، މި ޕްރޮފެޝަން 

ކުރިއަރުވައި މި ފަންނުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ ހަމަ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށްވެސް 

 ފަރުދީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.

***** 

 އެންމެހައި ބައިވެރިން،

މިއަދު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ހާސިލުކުރެވިގެން ތިދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ އިމްތިހާނުތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު އޭގެ 

ނީ ވަކީލަކަށް ވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޢިލްމު އެކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ މޮޅު ޤާނޫ  ކާމިޔާބީ

ތިމާގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމުގެ އިތުރުން ، އެހެންނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިހާސިލުވެފައިވާ ބައެއްކަން. 

ކުރެވިގެންދާނެ ކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ.  ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަންވެސް އިމްތިހާނު 

އިރު ދަސްނުކުރާ ފަދައިން، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ ކޮލެޖްގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދިޔަ ދެންނެވިކުރިންވެސް 

 އް ތަރައްޤީކުރާ ބައެއް.އެތައްކަމެއް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަސްކޮށް އައު ހުނަރުތަ
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މިގޮތުން ތިމާގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުން މުހިންމު އެއް ދާއިރާއަކީ މީހުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ދާއިރާ. 

. ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވާންވާނީ ވާހަކަ ދެކެވޭ ދޫ ހަލުވި ބަޔަކަށް

އިތުރުން ކަނުލާ އަޑުއެހުމުގެ ޤާބިލުކަންވެސް ހުރި ބަޔަކަށް. ޝަރީޢަތްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިމަތީގައި 

ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ސާފުސީދާކޮށް ބުނުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި 

. . އެހެންކަމުން، ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގ ސްކިލްސް އަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށްވުމަށްޓަކައި މުހިންމުކަމެއްބަޔަކަށް

ގޮތެއްގައި ހުށަހަޅައިދިނުމުގެ އަދި ހަމައެއާއެކު، ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެނަލައިޒްކޮށް ޚުލާޞާ 

ހަކަތައް އަޑުހައި އެކަންކަން ކަންވެސް ހުންނަންޖެހޭ. އަދި މުވައްކިލުންނާއި ހެކިވެރިންގެ ވާރުވެރިނަހު

 ފުރިހަމަގޮތުގައި އެނަލައިޒްކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ.

އެ މައްސަލައެއް ނިމިގެންދާނެގޮތް  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ، މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު

އަންދާޒާކުރެވޭ ބަޔަކަށްވުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއް. މައްސަލައެއްގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކިތައްމެ 

މަދުނަމަވެސް، އެ މައްސަލައެއް ނިމިގެންދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި ބަޔަކަށް 

، ނެގަނެއާއެކު، ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ތެރެއިން، މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެވާންޖެހޭ. އަދި ހަމައެ

އެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤަބޫލުކުރެވޭ ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި 

 ބަޔަކަށް ވުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއް.

ކަންވެސް ހުރި ބަޔަކަށް. ކަންކަން ބަލައި ރުވެރިނަހުގެ ދިރާސާކުރުމު ން ވާންވާނީ، ލު ވަކީ، މީގެއިތުރުންވެސް

ދިރާސާކޮށް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ބަޔަކަށް. މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި 

މަސައްކަތުގައި ދެމިހުރުމުގެ  ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކާއެކުވެސް ދެގޮތެއް ނުވެ އެއް ރޫޙެއްގައި ތިމާގެ

 ހިތްވަރާއި އަޒުމު ހުރި ބަޔަކަށް. 

***** 

 އެންމެހައި ބައިވެރިން،
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 އެއް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.، އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެކުރިން

އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކާ ގުޅި ލާމެހިގެން ކުރެވޭ  ކަމަކީޤާނޫނީ ވަކީލު

މަސައްކަތެއް. މިބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދެމި ތިބޭއިރު، މަސައްކަތްކުރަންވާނީ 

 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިޙްސާންތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން. ތިމާގެ 

އެއްފަރާތްކޮށް، އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން. ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް 

 ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުން. ތިމާގެ އަމާޒަކަށްވާންވާނީ ރޫލް އޮފް ލޯ ނަގަހައްޓައި އިންޞާފު 

މިއްލަ ފައިދާއަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ދުރުހެލިވެ، މުވައްކިލުންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޒާތީ ތަޢައްޞުބާއި އަ

ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުންމަތީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ، ޙައްޤުތަކާމެދު ސަމާލުވެ

 މަސައްކަތްކުރުން. 

ބޭފުޅުންނަކީ މި ޕްރޮފެޝަން ކުރިއަރުވައި ތިޔަ އެންމެ ، އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސްއަކީ އަދި ނަޞޭހަތަކީ

ޢަމާނާތްތެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބެވުން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވައި މި ޕްރޮފެޝަން އަށް هللا އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި 

 ހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.އަދަށްވުރެ ފަ

ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަންއާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަރުޙަބާ 

 ދަންނަވަން.

 އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން.

 ވަ ބަރަކާތު.هللا ވައްސަލާމް ޢަލައިކުން ވަރަޙްމަތު

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

 


