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بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ(ޑެޕިއުޓީ ގަވަރނަރ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން
ތއް
މި ސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތް ަ
މިސެމިނަރ ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޢޮލާ އޭ ނޫރު
ނ
ހާޒިރުވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ް

السّــالم عليــكن ورحـمــت اللّـه وبـركاتـه،
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި އިފްތިތާޙުކުރާ ފައިނޭންސް ލީސިންގ ސެމިނަރ އަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި
ށ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ސެމިނާރ
ށ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަދަނީ ޝަރީޢަތްތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަ ް
ނ ް
ޤާޟީންނާއި މެޖިސްތްރޭޓުން ަ
ދހާސް ދޭއްގައި .މި ވޭތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 9002
އެއް .ރާއްޖޭގައި ފައިނޭންސް ލީސިންގ ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ ެ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުވަ ސަތޭކައެއްހައި މުޢާމަލާތް ހިންގިފައިވޭ.މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސްވެރިކަމާއި ދަތުރު ފަތުރުގެ
ލތްތަކެއް
ތަރައްޤީއަށް ހިންގިފައިވާ މުޢާމަ ާ
ޓ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި ީ
މިއަދު އިފްތިތާޙް ކުރެވޭ މި ސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވަ ީ
ނސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސައުތު އޭޝިއާ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަޔާ ގުޅިގެން .އަޅުގަނޑު
ނ ް
އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައި ޭ
ކ
ނނެވުމާއެ ު
ތކަށް މަރުހަބާ ދެ ް
މިފުރުސަތުގައި ސުޕްރީމްކޯޓާއި ގުޅިގެން މިސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރައްވައި ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތް ަ
ހތެރިކަން އެއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި
ތކުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ އާއި އެ ީ
ޝުކުރު ދަންނަވަން .އެފަރާތް ަ
ގުޅިގެން ހިންގޭ ޝަރީޢަތް ތަކަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބައެއް .އެހެންކަމުން މިއަދު މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ
ޔޤީން .އަޅުގަނޑު ސެމިނަރގެ
މޢުލޫމާތެއްކަން ަ
ރށް ބޭނުންތެރި ަ
އގަންނަވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަ ަ
ށ ލިބިވަޑަ ި
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަ ް
އދޭ ކަމަކީ މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިއްޕަވައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް
ހުރިހައި ބައިވެރިންގެ ކިބައިން ެ
އލެވުން.
އ ލިބިވަޑައިގަންނަވާތޯ ބެ ް
ޢލޫމާތެ ް
ބޭނުންފުޅުވާނެ ހުރިހާ މަ ު
އެންމެހާ ހާޒިރީން!
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ށ
ފައިނޭންސް ލީސިންގ ފަދަ އިޤްތިސާދީ މުހިންމު މަޢުޟޫއަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަ ް
މަޢުލޫމާތު ދެވޭގޮތް ވީކަމީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތް ހަމަޖެހޭކަމެއް .ޝަރުޢީ ނިޒާމް އަލުން އިންތިޒާމްކުރެވި އާ މަރުހަލާއަކަށް
ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ މި ދަނޑިވަޅު މިފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ދެވޭގޮތްވީކަމީ މި ދާއިރާގެ އިންސާނީ މުއްސަނދި
ކަމަށް ހެޔޮ ފާލެއްކަމަށް ދެކެން.
ށ
އ މިހާރު ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮ ް
ށ ވެފަ ި
ނވުން ކަމަ ް
މިޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ މަރުހަބާ ދެން ެ
ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެކަމަށް ދެކެން .އެހެންކަމުން މި ސެމިނަރ ގައި އެކިއެކި ހައިޘިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކީ މަރުހަބާ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުންވެސް ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ އަރިހުން
ގ
ނވާނެ ހުރިހާ ރޮނ ު
އެދޭ ކަމަކީ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބޭނު ް
ނށް ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން.
ބފުޅުން ަ
ރޮނގުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުން .ހުރިހާ ޭ
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