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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

ގައި ބޭއްވި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  2023ފެބުރުވަރީ  20ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 

 ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 

 އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

ސުބުޙާނަހޫ هللا އެއްކައުވަންތަ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވި 

ކައުއިތުރު ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ މި އުންމަތަށް ދެއްކެވި ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން.  އަށްވަތަޢާލާ

ހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. ޢަލައިهللا މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ކުރަން. ލު ލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމި އާއަދި މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު 

***** 

 އިސްމާޢީލް ވިޝާމް،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް، އަލްއުސްތާޛު 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން،ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްޒެކެޓިވް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން،

 އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ވަޒީރުން

 ރޮސް،-އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، މިސް ޑެބޮރާ އީނިކްސް
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 ން ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ގެބްރިއެލް ގްރައު،ޔޫއެސް އެއިޑްގެ މިޝަ

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން.

 ،ބައިވެރިން އެންމެހައި  ވަޑައިގަންނަވާ ބައިވެރިވެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި

 ވަ ބަރަކާތު هللا އިކުން ވަރަޙްމަތުއައްސަލާމް ޢަލަ

***** 

ބައިވެރިވެ މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ މިއަދު މި ބޭއްވޭ ރަސްމިއްޔާތުގައި 

 ޝަރަފަށް ބާ  ލިބުނު  އް. މި ރަފެތަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަވަ ކައުންސިލުން ދެއްވި ދަޢު

ލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ޚްމެންބަރުންނަށް ވަރަށް އި ބާ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، އިސްއަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ހަމަ މިއާއެކު،  ދަންނަވަން.

 ދާއިރާއާ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބާ އިމްތިޙާނު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފުރިހަމަކޮށް، 

ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުން.  އަށްކާމިޔާބީ ހޯއްދެވިތިޔަ  ޅިވަޑައިގެންނެވި ޤާނޫނީ ވަކީލުން،އަލަށް ގު 

 . މުސްތަޤްބަލެއްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތީ ބާއްޖަވެރި 

ވަރަށް ކީ ތިބުމަމި މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދާއިރު ޒިންމާދާރުކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ސާބިތުވެ 

ދަތުރުގައި ކާމިޔާބީ  އްޓެވިތިޔަ ފެތިޔަ ބޭފުޅުން  ށްއައައު ތަޖުރިބާމި އެހެންކަމުން،  މުހިންމުކަމެއް.

 ދުޢާ ދަންނަވަން. ޙަޟުރަތަށްއެދި މާތް ރަސްކަލާނގެ މިންވަރުކުރެއްވުން 

***** 
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ގައި ކަމު ރަކުފަނޑިޔާއެއީ  .ބައެއް ބޮޑުޒިންމާ މީހުންނަކީއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ  ލު ޢަދު

ވެރިކަން ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުގެ ބާރާއި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން . ސްވިޔަކު ކަމުގައި ވަކީލަ އަދި  ސްވިޔަ

 ނެގެހެއްޓުން.

 ގޮތުގައި  ކަމެއްގެއެއް މުހިއްމު އެންމެ ،ހުވާކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ވަކީލަކުވެސް މެކޮން

ވަޑައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް  ކުރިޔަށް މައިދާނުގައި ވަޒީފާގެކަމާއެކު ފަންނުވެރި ވަޑައިގަންނަވަންވީދެކެ

 ކުރިޔަށްދެވޭނެ  ގޮތުން އަމަލީ ޕަވައިއްޢިލްމުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހި ރެއްވިޙާޞިލުކު .މަށްފެއްޓެވު 

ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ  އަމިއްލަ އެއް ކަމުގައިވިއަސް. ވަޒީފާ ދައުލަތުގެއެއީ . އްދެވުންހޯ ފުރުސަތުތައް

 ތުން ށައިގަ ފަ  މަސައްކަތްއަމިއްލައަށް ވަކީލު ކަމުގެ  ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާއެއް ކަމުގައިވިއަސް އަދި

  .ގައިވިއަސްކަމު

 ކުރެވޭ  ހަވާލުތިމާއާ  ވާންވާނީ  ކަށްމަޤުޞަދަ ސް،އަކަމުގައި ވިއްވިކުރެ ޚިޔާރު މަގެއް ކޮންމެ މިއިން

ލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚްމާއި އިތްތެރިކަނާއަމާ ތެދުވެރިކަމާއި އަލީގައި ތަމްރީނުގެ މާއިޢިލް  ލިބުނު ،ގައިމަސައްކަތު 

 ގުން ނރޮ  ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އެންމެ އިރު އްވާކުރަ މަސައްކަތް  ވަކީލުކަމުގެ . ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް

 ފަރުވާކުޑަވުމުގެ. ހިތައިގެން ކަމޭ  ކަމަށް  ނީވާ އްވަން ކުރަ މަސައްކަތްއަބަދުވެސް   .ނުވާނެ ންކައްސާލައިގެ 

 އެއީ ގެއްލިއްޖެނަމަ ޙައްޤެއް މީހެއްގެނުވަތަ އަތުން ބީވެގެންދާ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން  ސަބަބުން 

ހަނދުމަފުޅު  އަބަދުވެސް ކަން ލުކުރެވޭނެސުވާއެމީހަކާ  މެދު މާންކައެކަ އަދި. ނޫން ކުރެވޭނެކަމެއް ފުޢާ މަ

 .ބަހައްޓަވަންވާނެ

***** 

ޤާނޫނީ ކީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިފައިވާކަމެއް. ވެ ކުރިއެރުވުމަ ތަރައްޤީމިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނު 

 ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ އަލަށް  މިރޭ ދާއިރާ އާވަކީލުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށްވާންޖެހޭ. މި 

 އިޙްތިރާމް  ވަކީލުންނަށް  ތަޖުރިބާކާރު  ދުވަސްވީ  ދާއިރާގައި  މި އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކިބައިން ގެ ވަކީލުން
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 ވަކީލުންގެ  ދުވަސްވީ ފަންނުގައި މި ،މިއާއެކު ހަމަ . އަދި ވަޑައިގަތުމަށްމަކީ އިސްކަމެއް ކަމުގައި ދެކެ އްވުކުރެ

 އިވަހިއްޕަ ކުރީގައި ގިލިނއި ގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން ގުޅި  އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ  ކިބައިން

އްޤީވެ ކުރިއަރާނީ އެކަކު ރަ. ޤާނޫނީ ފަންނު ތަންއްވުކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެ އިދެއްވަވައި ދައްކަ މަގު

ކަކަށް ރުގައިވެސް އެކަކު އަނެތެރޭގައްޔާއި ކޯޓުން ބޭ ގެން. ކޯޓު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް

 ގެން.ށް އަދާކުރަންޖެހޭ އިޙްތިރާމް އަދާކޮ

***** 

ވަގުތު ފަހާ  ،ހުކުރެއް ހޮނިހިރެއް ނޯންނަޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއްނޫން. 

ޑު، މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ މިއީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ބޮ ދުވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އަދި

ޙައްޤު ބައެއްގެ  މީހެއްގެ ނުވަތައިހުމާލަކުންވެސް  ކުޑަކުޑަލެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީގުޅިލާމެހިފައިވާ ޚިދުމަތެއް. 

ން ދަތި އިޢާދަކުރަ  ޒިންމާއަދާނުކޮށް ފަރުވާކުޑަކުރެވިއްޖެނަމަ،. ވެދާނެގެއްލި ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ

ގޮތެއްގައި ކަތަކީ އުޖޫރުއަކާނުލައި ދާއިމީ އްމި މަސަ އަދި. އެބައޮތްގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ޤާނޫނީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ،  ވެސް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް 

 ފައިސާ  އިންސާފަށްވުރެ އަބަދުވެސް ،ނެގިކަމުގައިވިޔަސް އެއް ފީ ކުރެވޭ ގަބޫލު  ޚިދުމަތަށް ވަކީލުންގެ 

 . އިސްނުކުރުމަށް އުޖޫރަ ކުރިޔަށް ލަޙަތުގެޞްމަ މުވައްކިލުގެ އަދި ،އިސްނުކުރުމަށް

ވަކީލެއްގެ ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ދަނީއެއް މް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރަނގަޅު އާ މި ފަންނާ 

 ބަހައްޓަވާއަޚުލާޤު   އަދިސުލޫކުޤާބިލުކަމާއި މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ އިތުބާރު ލިބިގެންދާނީ އެ ވަކީލެއްގެ 

ގޮތެއްގެ މައްޗަށް. ޤާނޫނީ ފަންނު ތަރުތީބުވެފައިވާގޮތުން އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް 

ލިބިގެންދަނީ ދާއިރާއިން ލިބޭ ތަޖުރިބާއަށްވެސް ބިނާވެގެން. މިކަންކަން މިގޮތުގައި ތަރުތީބުކުރެވިފައިވަނީ 

ޤާނޫނީ ޙަލާ ނިމިގެންދާއިރު ރު މަހުޤާއިމުކުރުމުގެ ފަޢަދުލު އިންޞާފު އެއީ، ސަބަބު ތަކެއް ހުރެގެން. 
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ޢިލްމާއި ވާނީ ގައި ވާހަކަ ދައްކައި ޚަޞްމުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވަކީލުން ނުކުތާ 

 ވާތީ.ށް ލިބިގެން ކަމަ ވެސްހިލްމުތަޖުރިބާއާއެކު 

***** 

 މައިދާނަށް  މަލީޢަ ފަހަރު ބައެއްހޭ އަނެއް ކަމަކީ، ގުޅިގެންދާއިރު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެ ފަންނާއަލަށް މި 

 އެކަމުގެ  ،އެއީ ކަން.ޖެހިދާނެ ޞިލުކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިންތިޒާރެއް ކުރަންޙާކުމެ ކާމިޔާބީ ނި

ވަރާއެކު އްހި .މަކީ ކަމުގެ ފަރުވާމަތާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބު އްހި ވުމެއްނެތި މާޔޫސް ނަމަވެސް. ތްޢަބީ ޠަ

 ދެވިދާނެ  ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތް ތިމާގެ ހިލޭސާބަހަށް ،ޙާލަތެއްގައި ދިމާވެއްޖެ މިހެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން.

މުގެ ޤާބިލުކަން ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަޑުއުފުލު ،ހައިމިސްރާބުޖަ ދިމާލަކަށްއެއިން  ،ބަލައި ކޮބައިތޯ ތަކަކީދިމާ

 ،ދޮރަކުން  އެންމެ ހުޅުވާ ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ސާބަހަށް ހިލޭ .ވިދާނެފޯރުކޮށްދެ  އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކަށްނެތް 

 ދައުލަތުގެ  ،އެދެން އަޅުގަނޑު. ހިނގައިދާނެ ހުޅުވިގެން ދޮރެއް އެތައް އިތުރު މުސްތަގުބަލަށް އެމީހެއްގެ

އިގަތް ގުޅިވަޑައަޅުގަނޑުމެންނާ އަލަށް  ،ކުންފުނިތަކުންވެސް ފާމުތަކާއި ލޯ އަދި ދާރާތަކުންއި ހުރި ގުޅުން 

 ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ދެއްވުމަށް.ވަކީލުންނަށް 

 އިން ލްމުގެ ދާއިރާޢިޤާނޫނީ  ވަކީލުންނަކީވެސް ހުރިހާ ރައްވާމަސައްކަތްކު ދާއިރާގައި ޤާނޫނީއަދި ހަމަމިއާއެކު، 

ވެސް ބަޔަކަށް  ރައްވާދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކު ކަންތައްތަކެއް އާ ،ކުރައްވައި ތަޖުރިބާތަކެއް އާ ދުވަހަކު ކޮންމެ

ގިނަބައެއްގެ މަސްލަހަތު އެކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް  ،ވަކީލުންނަކީ ޤާނޫނީ  ވާންޖެހޭ.

  މުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ރިވެތި ސިފަ އަޅުގަނޑުމެންގައި އަށަގަންނުވަންޖެހޭނެ.ކުރަން ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށްވު

ސައްކަތްކުރާ ލްމު އިތުރުކުރަން މަޢި ހޭދަކޮށް ލިބިފައިވާ  ދުވަސްތައް ކިޔުމުގެތެރޭގައި އަދި ލިޔުމާއި

 .ންޖެހޭނެބަޔަކަށްވާ

ފުރިހަމަކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވޭނީ ވަކީލުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުން ބެންޗަށް ލިބިގެން. ދެފަހަރެއްގެ 

އަހަރު އަޅުގަނޑު އިނދެއްޖައިން. އެއީ ފަނޑިޔާރެއްެގ  7މް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ 
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އަހަރު. އިރާދަކުރެއްވީތީ  3އަހަރު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގޮތުގައި  4ގޮތުގައި 

ދުވެސް ލިބުނީ ދުވަހަކުވެސް ލޯޔަރެއްގެ ފަރާތުން އިޙްތިރާމް ކުޑަ ޢަމަލެއް އަޅުގަނޑަކާ ދިމަލެއްނުވޭ. އަބަ 

އެއްބާރުލުމާއި އިޙްތިރާމް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަން މިގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް. އެކަކު އަނެކަކަށް 

 އިޙްތިރާމު ކުރުމަކީ ބެންޗުންވެސް އަދި ބާ އިންވެސް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.

***** 

ނަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ޙާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު ބާ އިމްތި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަރުދަނާކުރުމުގައި ހޯދުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް. މިފަދަ ބޮޑު އިމްތިޙާނެއް ފުރިހަމަކަމާއެކު ބޭއްވިފައިވަނީ 

ކަތްޕުޅުގެ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައް

އެމެރިކަން ބާ ސަބަބުން. އެހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށާއި، 

ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ  ކުރުމުގެ ބާރުގެމުއިއިންޞާފު ޤާ ޢަދުލުއެސޯސިއޭޝަނަށާއި ޔޫއެސް އެއިޑަށް 

 ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.

ކުރިއަރުވައި  ފަންނު ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަކީ މި ، ތަކީޙަ އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސްއަކީ އަދި ނަޞޭ

 ޢަމާނާތްތެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބެވުން. 

ށް އަދަށްވުރެ ފަހި ފަންނަ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވައި މި هللا އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި 

 އް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.މާދަމާއެ

 ކަށް އެދެން.ރެޔައެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި 

 ވަ ބަރަކާތު.هللا ވައްސަލާމް ޢަލައިކުން ވަރަޙްމަތު
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