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 بســم الّلـه الّرحمـن الّرحيــم

 وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 أجمعين
 

 (ޑެޕިއުޓީ ގަވަރނަރ)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ

ނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޖުޑީޝަރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަ

 މި ސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްަތއް 

 މިސެމިނަރ ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޢޮލާ އޭ ނޫރު

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރިން 

 وبـركاتـه، الّلـه ورحـمــت عليــكن الّســالم

ނޑިޔާރުންނާއި  ނޑުމެން މި އިފްތިތާޙުކުރާ ފައިނޭންސް ލީސިންގ ސެމިނަރ އަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ފަ މިއަދު އަޅުގަ
ދަނީ ޝަރީޢަތްތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަްށ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ސެމިނާރ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްތްރޭޓުންަންށ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަ

 9002މި ވޭތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ ެދހާސް ދޭއްގައިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންސް ލީސިންގ . އެއް
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސްވެރިކަމާއި ދަތުރު ފަތުރުގެ  މީގެ.ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުވަ ސަތޭކައެއްހައި މުޢާމަލާތް ހިންގިފައިވޭ

 ތަރައްޤީއަށް ހިންގިފައިވާ މުޢާމަާލތްތަކެއް

މިއަދު އިފްތިތާޙް ކުރެވޭ މި ސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓ 
ނޑު . ގެ ސައުތު އޭޝިއާ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަޔާ ގުޅިގެންއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިޭންނސް ކޯޕަރޭޝަން އަޅުގަ

މިފުރުސަތުގައި ސުޕްރީމްކޯޓާއި ގުޅިގެން މިސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރައްވައި ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްަތކަށް މަރުހަބާ ދެްނނެވުމާއެުކ 
ތެރިކަން އެއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި އެފަރާތްަތކުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ އާއި އެހީ . ޝުކުރު ދަންނަވަން

މިއަދު މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެހެންކަމުން . ގުޅިގެން ހިންގޭ ޝަރީޢަތް ތަކަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބައެއް
ނޑު ސެމިނަރގެ . މާތެއްކަން ަޔޤީންފަރާތްތަކަްށ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަަރށް ބޭނުންތެރި ަމޢުލޫއެންމެހާ  އަޅުގަ

ށް ހުރިހައި ބައިވެރިންގެ ކިބައިން ެއދޭ ކަމަކީ މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިއްޕަވައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަ
 .ބޭނުންފުޅުވާނެ ހުރިހާ މަުޢލޫމާތެްއ ލިބިވަޑައިގަންނަވާތޯ ބެްއލެވުން

 !އެންމެހާ ހާޒިރީން



 

3 
 

ޢަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަްށ އިނޭންސް ލީސިންގ ފަދަ އިޤްތިސާދީ މުހިންމު މަޢުޟޫއަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ޝަރީފަ
ޝަރުޢީ ނިޒާމް އަލުން އިންތިޒާމްކުރެވި އާ މަރުހަލާއަކަށް . މާތު ދެވޭގޮތް ވީކަމީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތް ހަމަޖެހޭކަމެއްމަޢުލޫ

ނޑިވަޅު މިފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ދެވޭގޮތްވީކަމީ މި ދާއިރާގެ އިންސާނީ މުއްސަނދި ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކު ރެވޭ މި ދަ
 .ހެޔޮ ފާލެއްކަމަށް ދެކެންކަމަށް 

ނޑާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ މަރުހަބާ ދެންެނވުން ކަމަްށ ވެފަިއ މިހާރު ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮްށ މިޖަލްސާގައި  އަޅުގަ
އެހެންކަމުން މި ސެމިނަރ ގައި އެކިއެކި ހައިޘިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ . އްކިއްޖެކަމަށް ދެކެންދެ ވާހަކަ

ނޑު ނިންމާލަމުންވެސް ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ އަރިހުން . ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކީ މަރުހަބާ ދަންނަވަން އަޅުގަ
ރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބޭނުްނވާނެ ހުރިހާ ރޮނުގ އެދޭ ކަމަކީ އެންމެ ފުޅާ ދާއި

 .ހުރިހާ ޭބފުޅުންަނށް ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން. ރޮނގުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުން


