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ދިވެހިާރއްޭޖގައި ޤާނޫީނ ވަކީލެްއގެ ަހއިސިއްޔަތުްނ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ުހްއދަ ދިނުމުެގ 

ނޑިާޔރު ޑރ. ައޙްމަދު  ގޮތުން ޭބްއވުނު ރަސްިމއްޔާތުގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ އުއްތަމަ ފަ
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 الّرحيــنبســن اللّـه الّرحوـن 

 نبينا هحود سلين والور األنبياء أشرف على والسالم العالوين والصالة رب هلل الحود

 أجلوعين وصحبه آله وعلى

 

ނޑިޔާރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

 ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް 

ނިޑޔާރުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީުލންޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ   ފަ

 ވަ ބަަރކާތުހهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު

 

މި ރޭގެ މި ަޖލްސާގައި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަވީކލުންގެ ޕްރޮފެޝަނާ ގުޅިަވޑައިގަތުމަށް ޓަކައި

ނޑުގެ އަިމއްލަ ނަމުގައި އަދި  ،ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އެންމެހައި ބޭފުުޅންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ވަރަްށ އުފާވެރި  ،ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ ނަމުގަިއ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ިމ ރެއަީކ އަޅުގަ

ޤާނޫނީ  ،ޢުލީމުގެ މަރުޙަލާ ކަޑަްއތު ކުރައްވައިއަދި ވަރަށް ޚާއްޞަ ރެެއއް. ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ތަ

ވަކީލުކަމުގެ ދާއިރާގައި ިޚދުމަތް ކުރެއްުވމުގެ މަގުަގއި ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ރޭ ތިޔަ އެޅުއްވީ އެންމެ 
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ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު. އަޅުަގނޑުގެ އުއްމީދަކީ ކުރިޔަްށ ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅުއްވާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ ވެްސ 

އިޚްލާޞްތެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެއްގެ މިްޞރާބަށް އަޅުއްވާ ސީދާ  ،ނަލް ކެރިއަރަކާއިކާމިޔާބު ޕްރޮފެޝަ

 ފިޔަވަޅަކަށް ވުން. 

 01މި ިދޔަ ޖޫން މަހުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނީ ަވކީލުން ހުވާ ކުރިތާ

އަހަރަކީ ކުރު  71އި އަހަރު ފާއިތު ވެގެން ގޮސްފައި. ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގަ 71ވަނީ  ،އަށް

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަން ވަނީ  ،މުއްދަތެއް ނޫން. މި ިދގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާޞިުލ ކޮށްފައި. އެހެން ނަމަވެްސ ތަރައްޤީ އާއި ކުރި އެުރމަކީ ވަކި ހިސާަބކުން 

މި ރޭ ތިަޔ ެދމިގެން ދާ ކަމެއް.  ކަމެއް. ހުއްޓޭ ކަންކަމެއް ނޫން. އެއީ ހިނގަހިނގައި އޮންނަ

ބޭފުޅުން ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާން ވާނީ ވެސް މި ޕްރޮފެޝަން އިތުރަށް ކުރި އަރުވައި 

މި ޕްޮރފެޝަނުގެ ޚިދުމަތްތައް ިއތުރަށް ހަރުދަާނ ކުުރމަށް ޓަކައި އެކަށީގެން ާވ  ،ތަރައްޤީ ކުރުމާއި

އި ހުރި ރަނގަޅު ރުގަަދ ޢަުޒމާ އެކު. މި ޕްރޮފެޝަުނގަގޮތެއްގައި ޙިއްޞާ ވެވަޑައިގަތުމުގެ ވަ

ކުރާން ޖެހޭ ކަންކަން ަރނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި ިބނާ ކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ަމސައްކަތް ކުރެއްވުުމގެ 

 ޢަޒުމާ އެކު.

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފޯރު ކޮށްދޭ ޚިދުމަަތކީ ޤައުީމ މަޞްލަޙަތާއި ޢާއްމު ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި 

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮްށ ރައްކައުތެރި ކުުރމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ޚިުދމަތެއް. ރައްޔިތުންެގ 

އެ ނޫން ޙައްޤުތައް ވެްސ ަރއްކައުތެރި ުކރުމަށް ޓަކަިއ އަސާސީ ިޚދުމަތެއް.  ،އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި
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ރާއާ އަލަށް އެ ދާއި ،އެ ޚިުދމަތުގެ ދާއިރާގައި ުއުޅއްވާ ބޭފުޅުންނާއި ،އެހެންކަމުން

ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް އެންމެ އިސް އެްއ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެެކވަޑައިގަންނަވާން ޖެހޭ 

ގެ މިނިވަންކަމާިއ ޝަރުޢީ ދާިއރާކަމަކީ ެތދުވެރިަކމާއި ޒިންމާދާރުކަާމ އެކު ޚިދުަމތް ކުރެއްވުން. 

 ،ލުންގެ ދައުރު ަވރަށް ބޮޑު. ހަމަ އެހެންމެޙުރުމަތާއި އިތުބާރު ދެމެެހއްޓުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނީ ވަކީ

ޢަދުުލ އިންޞާފަށް ވާޞިލު ވެވުން ފަސޭހަ ޮކށް ކަށަވަުރ ކުުރމަށް  ،ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ަވރުގަދަ ކޮށް

މި ކަްނކަްނ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ ވަކީލުންެގ މަސައްކަތަީކ ޚުޠޫރަްތތެރި މަސައްކަތެއް.  ،ޓަކައި ވެސް

ޕްރޮފެޝަނަކަށް ވެގެން. ހަރުަދނާ ސުލޫކީ އަދި އަޚްލާޤީ  ނަކީ މިނިވަންޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޕްރޮފެޝަ

ނޑެއްގެ މަތީގައި ސާބިތު ވެ ޤާއިމު ވެފައި ވާ ޕްރޮފެޝަނަކަށް ވެގެން. ރައްޔިތުންނާއި  މިންގަ

ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ އިުތބާރާއި ޔަޤީންކަން އެ ޕްރޮފެޝަނަކަށް ދެވޭ ޕްރޮެފޝަނަކަށް ވެގެން. ިމ 

ޞަދުތައް ާޙޞިލު ނުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދައުަލތުގެ މުހިއްމު މަޤް

 މަޤްޞަދުަތކަށް ބުރޫ އަަރއިގެން ދާނެ ކަމެއް. 

ނޑުތައް ވަނީ އެކަށައެޅިފައި. އެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑައަޅާ ެއކި ފެންވަރުގެ އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާރ  ހުރޭ.ސްްޓރޫމެންޓްތައް ކަންކަން ކަ

ނޑުތައް  އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާުތން އެކުލަވައިލައްވައިފައި ވާ ޤާނޫނީ ވަީކލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

އްގައި ވެްސ އެ ޤައުމެއްގެ ބާރގެ ޤައުމެކޮންމެ ފަދަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުޞޫލުތައް އެބަހުރި. އަދި 

މި އުޞޫލުަތްއ  އެކުލަވައިލައިފައި ހުރޭ.އުޞޫލުތައް  ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ކަންކަން ތަންޒީމު ކުރާ 
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ެއ  ކުރުމުގައިޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ިޚދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތް  ،ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމާއި

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ޖެޭހ  އުޞޫލުތަކަށް ުފރިހަމަޔަްށ އިޙުތިރާމު ކުރުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުގައި އެޅޭ ވަރަްށ ބޮޑު އަމާނާތެއް. އެ އަމާާނތަށް ތެދުވެިރ ވުމަކީ މެއް. ކަ ޤާނޫނީ ަވކީލުަކމަީކ ކޮ

 ވާޖިބެއް ކަމުގައި މެނުީވ ނުވާނެ.  ،ދީނީ ނަޒަރަކުން ބެލިޔަސް

ނޑުގެ އިލްތިމާސަީކ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ކަންކަމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައިވަޑައިގަތުން.  އަޅުގަ

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ަވީކލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުްނ  ،ަކމަށް ަފރުވާތެރިަކން ބެހެއްޓެވުމާ އެކުމި ކަން

ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ  ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ުހއްދަ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިުދގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ނޫނުތަކަށް ޤާ ،ދިވެހި ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށާއި ،މަސައްކަތުގައި އިސްާލމީ ޝަރީޢަތަށާއި

ފުރިހަމަޔަށް އިޙުތިރާމް ުކރައްވާން ވާނެ. އަދި މި މުހިއްމު އަސާސްތައް ެނގެހެއްޓެވުމަށް ޓަކައި 

 އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ުކރައްވާން ވާނެ. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ފަަދ ޕްރޮފެޝަންތަކަކީ ޢިްލމާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާ ވެފައި ވާ 

ންތަކެއް. މިފަދަ ޕްރޮފެޝަންތަކުގައި މަސަްއކަތް ކުރައްވާ ބޭުފޅުންގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޕްރޮފެޝަ

އެ ޕްރޮެފޝަނެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތް ކުރުަމށް ޓަކައި ބޭނުން ވާ  ،ޒިންމާ އަކީ

އައު  ،ތަކާއިޢިލްމާއި ހުނަރު ފުރިހަމަަޔށް ހޯއްދެވުން. ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޢިލްމަކީ އަުއ ދިރާސާ
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ތަަރއްޤީ ވަމުން އަންނަ  ،އައު އިޖުތިހާދީ މަސައްކަްތތަކާ އެކު ފުޅާ ވަމުން ،ވިސްނުންތަކާއި

ނޑުެމން ހެއިލުންތެރި ވާން ެޖހޭ. ހަމަ އެފަދައިން ،ޢިލްމަކަށް ވާ އިރު  ،ެއ ކަންކަމަށް ައޅުގަ

ޮކލެޖުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީަތކުން ލިބުނު ޢިލްމުގެ  ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ަތޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި

ނޑުމެން ކުރާން އިތުރު މަޢުލޫމާާތއި ހުނަރުތައް ހޯދައި ލިބިގަންނާން ޖެހޭ.  ،މައްޗަށް އެގޮތުން އަޅުގަ

ޢިލްމީ ިދާރސާ ޖާނަލްތައް ފަދަ  ،ޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ގިނަ. އަލަށް ޝާއިޢު ކުެރވޭ ފޮތްތަކާއި

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ އެކިއެކި ދާއިރާަތކުން ބޭއްވޭ ޢިލްމީ ން ޖެހޭ. ތަކެތި ކިޔައި ބަލާ

ކޮންިޓނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެިރ ވާން ޖެހޭ. ލޯވ  ،މަހާސިންތާތަކާއި

ކިެޔވުމުގެ ދައުރު ނިމުން ކަމަށް ބަލައިގެން ފަުރ ޖެއްސޭކަށެއް ެންތ  ،ސްކޫލް ނިމުަމކީ

ނޑުމެ ސަރކިުޔލަރއިން  SC/2015/11ންނަކަށް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ޤާއިމު ކުރެއްވީ ވެސް މި މުހިއްމު ބަހާއަްށ ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުަމށް 

 ،ްއ ނެތިވަިކ ފަރާތަަކށް ބުރަ ވުމެ ،އެ ސަރކިޔުލަރގަިއ ބަޔާން ކުރައްވައިފައި ާވ ފަދައިންފަހު. 

އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ  ،އަވަސްކަމާއި  ،ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،މުސްތަޤިއްުލކަމާއި

ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޤާނޫީނ ވަކީލުންނަށް ވެްސ  ،ޙައްޤު ކަށަވަރު ކުރުމަްށ ޓަކައި

ނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް  ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހި ކޮށްދެވެން ޖެހޭ. އަޅުގަ

ދުިނޔޭގެ ކުިރ އަރައިފައި  ،ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ެއަކޑަމީ ތަރައްީޤ ކޮށް ،ޔަޤީންކަން އަރުވަނީ
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ވެސް ެއފަދަ މުއައްސަސާަތކުން ަވކީލުންނަށް ލިބިދެޭވ ތަމްީރނާއި ކޮންޓިނުއިންގ  ވާ ތަންތަނުގައި

 އެޑިޔުކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ވެސް ފޯރު ކޮްށދިނުމަށް ަޓކައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ަކމަށް.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަްށ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ެއަކޑަމީން ހިންގަވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ 

 ،ޢަމަލީ މައިދާަނށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަްއޔާރު ކުރުމަށް ޓަކައި ،ދެންނެވި ގޮތުެގ މަތީން ވެސް މި

ނޑުގެ މުހިއްމު ހުނަރުތަކެއް ަދސް ކޮށްދިނުމުގެ ަމްޤޞަދުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއް.  އަޅުގަ

 އުއްމީދަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ނިޒާމުތަކުގައި ވެސް ހިންގާ މި ބާވަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އެއް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޕްރޮފެޝަނަލް މައިދާނުގައި އަޅުއްވާ ުފރަތަމަ ފިޔަވަޅު ހެޔޮ  ،ފެންވަރެއްގައި

ގޮތުގައި އަދި ރަނގަޅަށް އެޅުއްވުމަށް އެހީތެރި ވެ ދޭ ޕްރޮގްރާމަކަށް މި ޕްރޮގްރާމް ވުން. އެ ކަމަށް 

ނޑުމެން ކުރާން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ިރހަމަޔަށް ކުރާނެ ކަމުެގ ގެ ވާގިފުޅާ އެކު ފުهللا ޓަކައި އަޅުގަ

 ޔަޤީންކަން ތިޔަ އެންމެ ޭބފުޅުންނަށް އަރުވަން. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!

-SC/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ަނންބަރު  ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން

RU/03 ްޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޕްރޮފެޝަނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ،އިނ

ޤާނޫީނ  ،ކުރައްވާ ަކމެއް ަކމަށް ހަމަޖެހިފައި. އެއީ މިނިަވން ޝަރުޢީ ނިޒާމެްއ ާޤއިމު ކޮށް

ވަކީލުންގެ ޕްރޮފެޝަން ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮތް ގޮތަށް ޤާއިުމ ކޮށްފައި ބޭއްވުމަްށ 
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ޝަރުޢީ އަދި  ،އެ ބަދަލު ގެނެވުނު ފަހުން ވެއަތު ވެދިޔަ ތަނުގައި ،އި. އެހެން ނަމަވެސްޓަކަ

ޤާނޫނީ  ،ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުެގ ދާއިާރއިން ކިޔަވައިވިދާޅުވެގެްނ ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ޭބފުޅުންނަށް

ނޑުމެންނަށް ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ނުުކރެްއވެވި ދުވަސްތަކެއް ފާއިުތ ވެގެން ދާ ކަމުގެ ޝަުކވާ އަޅުގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ އިދާރީ ބައެއް ދަތިތަާކ  ،ވަނީ ލިބިފައި. މި ފުުރޞަތުގައި އަޅުގަ

ކުރިޔަްށ އޮތް ތަނުގައި އެ މައްސަލަ  ،ހުރެ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ ކުރީން ކަްނކަން ވެފަިއ އޮތަސް

އެޅިފައި. އިރާދަ ކުރެއްވިއްާޔ  ވިޔަނުދިނުމަށް ޓަަކއި އަޅާން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް މިހާރު ވަނީދިމާ 

އަލަށް ގްރެޖުއޭޓް ވެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ަލސްތަނެއް ނުވެ ހުވާ  ،ކުރިޔަށް އޮްތ ތަނުގައި

  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަެޖހޭނެ. 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި  ،ރުމަތްތެިރކޮްށ ހިއްތެވުމާއިދީނަށް ޙު

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 އެޅުއްވި އެންމެ މުހިއްުމ ޒިންމާތައް. ކީިރތިވަންަތ 

އެ ހުވާ އަބަދުވެސް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުމީ ތިޔަ  ،ރެއްވުމަށް ފަހުބަރަކާތާ އެކު އެ  ހުވާ ކު

ނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު  ބޭފުޅުންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވާޖިބު. އަޅުގަ
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އެއް ނަސޭހަތަކީ މި ވާޖިބާ މެދު ފަރުވާތެރި ވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވައި އަރުވާ ނަސޭހަތް. މި 

ތިޔަ ޭބފުޅުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަނުގެ ފަޚުރުތަކަކަްށ ވާޭނ  ،ތާ އެކުނަސޭހަ

ނޑުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އޮތް ާވހަކަ ދަންނަވައިލަން.   ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކަމާ މެދު އަޅުގަ

ނޑުެގ ވާހަކަ ުކރު ކޮްށލުމުެގ ކުރިން އި ޤާނޫނީ ިމ ރޭގެ ަރސްމިއްޔާތުގަ ،މި ހިސާބުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަރުޙަބާ އާއި  028ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރެްއވި 

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

ވަރު ކޮށްދެއްވުން. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ިމންهللا ދާއިރާގައި ކާމިޔާބު އަިދ ފާގަތި މުސްތަޤުަބލެއް 

 އާމީން!  

 هللا ވައްސަލާމް ޢަލައިކުްމ ވަ ރަޙްމަތުއް

 

 

  

 


