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 الّرحوـن الّرحيــنبســن اللّـه 

އެކަލާނގެ ފޮުންއވި މާްތ  ެގ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާިއ ޝުކުރު ދަްނނަަވން.اللّـه سبحـانـه وتعـالى 

ـد صـلّى هللا علـيـه وسـلّن ނަބިއްޔާ  އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްުވން އެދި ދުާޢ ُهَحوَّ

 ދަންަނވަން.

 ، ުމޙައްަމދު އަނިލް އަލްއުސްތާޛު  ދައުލަތުގެ ަބންާޑރަ ާނިއބު

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަުތ ބިޝާމް،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަްލ 

 ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަްލ އޮީފހުގެ އިސް ެވރިްނާނއި މުަވއްޒަުފން

ނޑިާޔރުން އަިދ ވަަޑިއގެން ތިްއބެިވ  ނޑިޔާުރގޭގެ އިއްޒަތްތެިރ ފަ ވަަޑިއގެންތިްއބެވި ފަ
 އެންމެަހއި ހާޟިީރން،

 

 وبـركاتـه، اللّـه ورحـوــة عليــكن الّســالم

 އާދެ، މި ރަސްމިއްޔާތަީކ ޕްރޮސިކިއުޝަން އާކަިއވްސް ިއފްތިތާހް ކުރުުމެގ ރަސްމިއްޔާތެެވ. 

ޕްރޮސިކިއުޝަންސް އޮީފހުގެ ަމޢުލޫމާތާއި ރިކޯްޑސް ފަސޭހަިއން ލިޭބނޭޮގތް ހަމަޖެއްސެވުުމެގ 
މަސައްކަތް ަވރަށް ފުރިހަމަކަާމއެުކ  ގޮތުން ވެބްސަިއޓް ަފރުމާކޮށް މައުލޫމާތު ެއޅުމުގެ

 ގެ ާއއި ޕޮޮރސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލް  ފުރިހަަމެވފަިއވާކަން ފާަހގަކޮށް، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް
އޮފީުހގެ އިސް ވެރިްނާނއި މުވައްަޒފުން އަދި ވަކިން ާހއްސަކޮށް މިކަމުގައި ަހރަކާތްތެރިިވ 

 ަނވަން.ކުބާދީ ަދންއްަޒފުންނަށް ތަުހނިާޔއާއި މުާބރިމުވަ
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މައުލޫމާތާއި ރިޯކޑުތަކަކީ ކޮންމެ ކަމެއް ުކރުުމގަިއވެސް ެއންމެ މުިހްއމު އެއް މަސްަދރު، 
ނޑުމެްނ އާދަވެ ފަރިަތވެަފއިާވގޮތުން، ވެބްަސއިަޓީކ އަށް އިްނފޮމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ  އަޅުގަ

ަވރަށް މުިހއްމު އެެހންނަަމވެސް މިކަުމގަިއ އެފަަދ މައުލޫމާތު ިހއްާސކުރުމުގެ އެްއ ވަސީލަތް. 
ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ވާކަން ަހނދާންކުަރންޖެހޭ. އޭެގ ތެރޭގައި ފުިރހަަމ 
ޞައްޙަ އަދި ހަީޤޤަތާއެްއގޮތް މައުލޫމާތު ިހމެނުމާއި، މައުލޫމާތުތަްއ ދުވަުހން ުދވަހަްށ 

މިކަމުގައި ފަސްނުޖެިހ ކުރިއަށް ިދއުމަށް ކަމާެބހޭ މުަވއްޒަުފންނަށް އަޕްޑޭޓްުކރުން ހިމެނޭ. 
 އިލްތިމާސްކުރަން. 

ބައެްއ ިނންމުންތަކާިއ، ދަުއވާތަކާއި، ަޝރުއީ ކޮެމންޓުތަކާއި  ޕްރޮސިކިއުޝަންސްގެ 
ކޯޓުތަކުން ޤަޟިއްާޔ ނިމުނު ގޮތުގެ ލޯ ޕްރެސިެޑންޓް ޤާއިްމވުުމގައި  ޙުކުމްތަކަކީ،

ރަސްމީ ުނވަތަ ދާޚިީލ  ،ބަެއއް ފަހަރަށް ަތފާތުތަކެއް ުހރި ކަުމގައި ވިަޔސް ރިޕޯޓިްނގާއއި 
ކަންތައްތަކެްއ، ިނންމުންތަަކކާއި ވެދާނޭ  ތަކަކަށް ސަވާބިޤުތަކަކަށް ނުވަަތ ޕްރެސިޑެންޓް

 އެްއވަްއތަރެއްެގ އެއްާބވަުތގެ އެހެންކަުމން ިމފަދަ ަސވާބިޤުތަކަކީ ްޕރޮސިކިުއޓަރ އިްނނަށް 
އިެޑންސް ުނވަަތ ެއއް ުއޞޫލަކަށް ނުވަތަ އެްއ ުއޞޫލަކުން އަމަލުކުރުމަްށ ގަ  ގައި މައްސަލަތަކު

 އިރުޝާދުތަކަކަށް ވެާދޭނ ކަންތައްތަްއ،

ކިހިެނއްކަްނ، ޔާ ހިލާފު ކުށެއްގެ މައްސަަލއެްއގައި އަމަލުުކރެިވަފިއވަނީ އާދަ މިސާލަކަށް،
އިްނޑެކްސް ޕްރެސިޑެްނޓްތަކާއި ރިކޯޑުތައް ަތޢާަރފުކުރުުމގައި ެއންެމ އިސްކަންދޭންޖެެހނީ 

ޝަީރޢަތް ހާއްަޞގޮތެްއގަިއ ސިސްޓަމް ފަސޭަހ ާސދާ ސިސްޓަމްއަކަށް ުވމުގެ ަމއްޗަށް، 
މައްސަލަެއއްަގިއ މިކަމުގެ މުިހއްމުކަްނ  ެނތްނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯުޓތަކަކުން ެފންނަްނ 

 ، ބޮުޑވެދާނެ 
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ވަކީުލންާނއި ހަސްމުންނަށް އަިދ ަމއުލޫމާތު އިްނ އާ އިްނފޮމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީފަދަ ޒަިރއް
ަރއްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްޤުތަކާިއ ޤާޫނނުެގ އެންމެހާ ރައްޔިތުްނނަްށ، ލިޭބގޮތްވުމަކީ، 
ނަަމވެސް  ލިިބެގންދާނޭ ވަޞީލަތެއްަކްނ ކަށަވަރު.ޙުކުމްތައް ނެެގހެްއޓުމުަގއި ފަސޭހަތަކެއް 

މިފަދަ ކަމެްއ ތަާޢރަފުުކރާއިުރ، ރައްޔިތުްނގެ ާޒތީ މިނިަވންކަމާއި ްޕރަިއވަސީ ހިމާޔަތްކުރުުމެގ 
ީމހުްނގެ މަޢުމޫލާތުތައް ޕަބްލިކް ރިކޯޑަށް ވިަޔނުދީ، މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުަރންެޖހޭ، ެއގޮތުން 

 ާޤއިމުެވަފއި ޮއންނަންެޖހޭ، މީހުންގެ އަިމއްލަ ސިއްުރތައް ހިެފހެްއޓޭފަދަ ގޮތަަކށް، މި ނިޒާމު

 

ނޑު ާވހަކަ ނިންމާލުމުގެ ުކރީަގއި، ިދވެިހރާއްޭޖެގ   ޕްރޮސިކިއުޝަންސް އާދެ، އަޅުގަ
އާއި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހްނ  ހަރުދަނާުކރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް 

ިއ ވެދެްއާވ ކުރަްއވަމުްނގެންަދވާ ަމސައްކަތްޕުޅަށާއި އަިދ ޝަރުީޢ ާދއިާރގެ ކަންކަމުގަ
ދުލުެގ ޢަ އީާއއި ޖިނާސްައދި ޕްރޮސިކިއުޝަން އެހީތެރިކަން ފާަހގަކޮށް ޝުކުރު ދަންަނވަން.

 ގެ ދާއިާރއަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން  ެގ ފަރާތްޕުޅުންނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްަޓކައި، ބަްނޑާރަ ާނއިބު 
ކޮށް އެމަނިކުާފނަްށ ލިބޭ އިރުޝާދުތަކާއި ައދި ޝަރުޢީ ދާއިާރއަށް ދެއްވާ އެއްާބރުލުން ާފަހގަ

  ޝުކުރު ދަންަނވަްނ.

ނުޑގެ ާވހަކަ ިނންމާލާނީ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަްލގެ ޮއފީުހގެ ެއންމެހައި ބޭފުޅު ޅުއަ ންނަްށ ގަ
ާލގެ ޢާތަهللا ކަތްުޕޅުތަކުގައި ަބރަކާތްލެްއުވންއެދި އެބޭފުުޅންެގ މަސައް ތަހުނިޔާ ދަންަނވަުމން،

 ރަތުަގއި ދުާޢ ދަްނނަވަމުްނ.ޟްހަ

 ވަަބރަކާތޫ.    هللا ވައްސަލާްމޢަލައިކުމް ވަަރޙުމަތު
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