
   

 

 ޮވޑިގަތުެމއް ނެތި، ިޖންސަށް ބަްއލަވާ އިންސާުނންނަކީ ހަމަ ަހމަ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ަހއްދަަވއި، 

ސުބްާޙނަޫހ هللا ގަދަ ކީރިިތވަންތަ  ،ކޮންމެ ިއންސާނަކުވެްސ ކުރާ ޢަމަލަކަށް ަޖޒާދެއްވާ 

ވަތަޢާާލގެ ހަޒްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުުކރަން. މުއުމިނުްނގެ ެތރެއިްނ އެންމެ ޚުލްގު ހެޮޔ 

މީހުންނަކީ އަންެހން ަކނބަލުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މީހުން ކަމުަގއި ިއުރޝާދު ދެއްވާ އެކަމުަގއި 

އަށް  ملسو هيلع هللا ىلصهللاނަިބއްޔާ މުަޙއްމަުދއް ރަސޫލު  ޢަމަލީގޮތުްނ ނަޫމނާ ެދްއކެވި، މި އުންމަތުެގ މާތް 

ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެްއވުން ެއދި ދުޢާ ކުަރން. މި ދުޢާަގއި އެކަލޭެގާފނުގެ މާތް ސަޙާބީްނނާިއ 

 ތާބިޢީން ޝާމިލްކުަރން. 

ރެެހންިދ  މާހާ ލޭފަވެތި  ގެޖޭއްިދވެިހ ރާ ، ހެާމންޝަަރފުެވރި މެިޢއްޒަތްތެރި މި ހަފްާލގެ 

ބަްނޑާރަ ނައިުބ، އަލްއުސްތާޛު މުަޙންމަދު  ަދއުލަުތގެ .ދީދީ ފާތުމަތު ިއބުރާހިމްއަލްފާޟިލާ 



މެނޭޖިްނ ޑިރެކްޓަރ މިސްަޓރ މެކްައރ ރެންސް އެން ޖޯންްސގެ  ،އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރުން ،އަނިލް

 ،ޫއރީދޫ ގެ ީޗްފ ެއގްޒެކަޓިވް ޮއފިސަރ މިްސޓަރ ވިކްރަްމ ސިންހާ ، ނަރެންުދރަ ޖަޔަސިރިޔާ 

 ަބއިެވރިވެ މި ކޮްނފަރެންްސގަިއ  ،އޮން ބޯރޑްސްެގ އެގްޒެކެިޓވް ކޮިމޓީެގ މެމްބަރުން ވިމެން 

 هللا.އެންމެާހ ބަިއވެރިްނ، އައްސަލާްމ ޢަލައިކުމް ވަަރޙްމަތު  ވަަޑިއގަންަނވާ

ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ޖަމްއިއްާޔގެ ތަމްރީްނ އާއި ހޭލުންތެރިކަްނ ިއތުރުކުރުމަށް ާރވާަފއިާވ 

ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްަތކުގެ ުފރަތަމަ ޕްރޮްގާރމް ފެށުމުެގރަސްމިއްޔާަތށް ވަަޑއިެގންތިއްެބވި 

 އެންމެހާ ބޭފުުޅންނަށް ަވރަށް ހޫނު ަމރުޙަާބއެއް ދަންަނވަން. 

އަމާޒަކީ ރާއްޭޖގެ އެކި ަކންކޮޅުތަކުގައި ިތއްެބވި ޢިލްީމ،  ވަތަ ވޮްބގެވިމެން އޮން ބޯރޑްސް ނު

ޤާބިލް، ިހްނގުންތެރި ައދި ހުނަުރވެިރ ައންހެން ކަނބަލުން މި ަޤއުުމގެ ތަރައްީޤގެ މަގުާޗުޓގަިއ 

ބާުރއެޅުން. އަިދ  ކުުރމަށްމިސްރާުބ  ށް މަގަކާލާތުކޮށް، އެހިއްސާެވ، ޝާމިްލ ުކރުވުމަށް ވަ

 ޯބޑުތަކުަގ ާއއި ަދއުަލތުގެ މަތީ ަމގާމުތަކުަގއި ކުްނފުނިތަުކގެ ށް ކޯޕަޭރޓް ާމހައުލުަގއި،ޚާއްސަ ކޮ



ަފއިތިލަ ސާބިތުކޮށްދީ  ަގއި ރު ކުރުމަްށ ވަކާލާތުކޮށް، އެަމގު އަންެހން ކަނބަުލންެގ ޙިއްސާ އިތު 

 ުކރުމަށް ބާުރއެޅުން. އެހީެތރިވެޭދނެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާަލއި ތަންީފޛު ކުރިޔަށް ދިއުމަށް

އަދުެގ ޒަމާނީ ވިާޔާފރިތަކުގައި ނުވަތަ މުިޅ އިގްތިސާުދގެ ކަންކަްނ ހިންގުުމަގއި، އާބާީދެގ  

ފަންސާސް އިންސައްަތ ޙިއްސާކުރާ އަްނހެން ަކނބަލުން ތަމްސީްލވެެގްނ ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުެމން 

ެގ ދިރިއުޅުުމގަިއ ިނންމާ ދެކޭގޮތުަގއި، މިއަުދ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަެމްއ. އަުޅގަނޑުމެން 

ނިންމުންތަުކގެ ަފންާސސް އިންސައްތަ އަސަުރކުރާ ބަޔަކީ ައންހެްނ ކަނބަލުން. ެއއީ އަިމއްަލ 

ދިރިއުޅުން ކަުމގަިއވިަޔސް، ޢާއިލީ ދިިރއުޅުްނ ކަމުގައި ވިޔަސް، ައދި ޕްރޮފެޝަނަލް ުނަވތަ 

ވިޔަސް، އަންެހން ކަނބަލުްނނަކީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުުލަގއި ނިންމާ ިނންމުންަތކުގައި ކަމަށް

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދިރިއުޅުުމގެ ަފންސާސް އިންސައްތަކަމީ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަީގގަތެްއ. 

ނިންމުންަތއް ިނންމުމުަގއި، އަންެހްނ ކަނބަލުްނގެ ދަުއަރކީ  މި ކަންމިހެން ުހރިިއރު

ވިޔަާފރިާއއި ުގޅުންހުރި ާދއިރާތަކުަގިއ އެކަހެރިކުެރޭވނެ ދައުެރްއ ނޫން. ާޚއްސަކޮށް އިްގތިސާދާއި 

 އަންެހން ކަނބަުލންެގ ިޙއްސާ އިތުރުުކރަންޖެޭހ. 



މުހިންމު.  ަވރަށް އަންހެުނންގެ ަދއުރު ެވސް އިޖްތިމާއި ހަމަތައް ގާއިމުުކރުމަށްޓަކައި

ދިާމާވ އަންެހނުންނަށް  ދީ"އަްނހެުނން ބާުރވެރިކޮްށ، ވަޒީާފގެ މާަޙއުުލގަިއ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި

ޖެހޭކަްނ"  ގެވެށި އަނިާޔއާ ދެކޮަޅށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ާބރުެވރިކަން އެަފރާތްތަކަށް ހޯދައިދޭން 

ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދިެވހިރާއްޭޖގެ ިއއްޒަތްތެރި  މިނިވަންކަުމގެ ަރްނ ޔޫބިލް

ވިދާުޅވެަފިއވާތީ  ަޤއުމާ ުމާޚޠަބުކޮށްޔާމީން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ، ޢަބްދު

ދުނިޔޭެގ  ާހސިލްކުރުމަށް ިމ ތަސައްަވރު އެކަން އުފަާލއެކު ާފހަަގކުރަން. ިދވެިހ ސަރުާކރުގެ

އެހެްނ ަގއުމުތަކުަގއި ިމފަދަ ކަންަތއްތަްއ ކޮށް އުޅޭ ބީދަިއން ރާއްޭޖގެ ގާޫނނާިއ ަގާވއިދުެގ 

ިވގެން ާދނެކަމަށް އޮިނގަނޑުެގ ތެރެިއްނ އަންެހނުން ބާުރެވރިކުރުމަށް މަުގފަހި ކުރެ

  .އުންމީދުކުަރން

ވިމެން އޮން ޯބރޑްސް ގެ ވެސް ތަސަްއވަެރއް އެބައޮްތ، އެ ތަސަްއވުަރކީ ހަމައެކަނި މާލެއަްށ 

އަމާޒުކުރެވޭ ތަސަްއވުެރއް ނޫން. އަޅުަގނުޑމެންގެ ތަސަްއވުރަކީ ޤައުމީ ތަސައްުވރެްއ. 

ދާރީ ައދި އިޖްތިާމއީ އެކި ދާިއރާތަކުަގއި ދިވެހިާރއްޭޖގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަކުގައި، ވިޔަާފރިާއ، އި

ވަރަށް ާޤބިލް ައންެހްނ ކަނބަލުްނ ތިއްެބވިަކމީ ވިމެްނ ޮއން ޯބރޑްސް ިއން އުފަާލއެކު 



 ންތީންފަމަތީ  ގެފާަހގަކުރާ ހަޤީޤަެތއް. މިފަރާތްތަކުގެ ައގުުހިރ ޚިދްމަތް، އެކި ދާިއރާތަކު

ބޭނުްނާވ ލަނޑުަދނިޑއެްއ. އަިދ  ހާސިލްކުރަންފެިނގެން ދިޔުމަކީ ވިެމން ޮއން ޯބރޑްސް އިްނ 

އެމްޕަަވރމެންްޓ “މިލަނޑުދަނޑި ހާސިލްުކރުމުގެ މަޤްސަުދަގއި، ވިމެން އޮން ބޯރޑްސް ގެ 

އޭޖަންުޓން އަތޮޅުތެޭރެގ އެކި ރަށްތަކުން ހޮވާލުުމގެ މަސައްކަތް ” އެްނޑް ައއުޓްރީޗް 

އަތޮޅުތެޭރގަިއ ތިއްެބވި ގާބިލް އަންެހްނ ، އަޅުަގނޑުެމން ވަނީ ފަާށފަ. އަޅުަގނޑުެމްނގެ ައމާޒަކީ

ނައްާތލައި، އެބޭަކނބަލުްނނަށް އް ުހރަސްތަ ކަނބަލުންާނއި އެކިއެިކ މަޤާމުތަކާ ދެމެދުަގއި ޮއތް 

ހައްުޤވާ ފުރުސަތުތަްއ  ހޯދާެދވި، މަތީ މަޤާުމތަކުގައި އެބޭކަނބަލުްނެގ ހިއްާސ އިތުުރެވގެން 

 ދިޔުން. 

 

 އިއްޒަތްތެރި ހާޒިރީން 

 12ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުްނ، ކޯޕަރޭޓް ޯބރޑްތަުކގަިއ އަންެހނުްނގެ ނިސްބަތަީކ ގާްތގަނޑަކަށް 

އިންސައްތަ. އަދި ޯބރޑްތަކުގެ ޗެައރޕަރސަްނގެ މަގާުމަގއި އަްނހެްނކަނބަލުން، ިމއަދު ތިިބ 



ނަށް ަތފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާުލމުން އަުޅގަނޑުމެން  އިންަސއްތަ. މި  4ގާތްަގޑަކަށް  ނިސްބަތަކީ 

އެނގޭ ެއއްކަމަކީ، މުިޅ ދުނިޔޭގެ އާބާީދގެ ެދބައިކުޅަ ެއއްބަޔަކީ އަްނހެން ކަބަލުްނ ކަމުަގިއ 

ވީނަަމވެސް، އަުޅގަނުޑމެންެގ ވިަޔފާިރ ސިާނަޢތާއި ގުޅުންުހރި ކަންަކން ިނންމުމުަގިއ ުނވަތަ 

 މަދުަވރަށް  ކޯޕަރޭޓް ޕޮލިސީ ލެވެްލ ގައި ިމއަދުވެސް އަްނހެން ކަނބަުލންގެ ޙިްއސާކުރަނީ

 މަސައްކަތް ނިސްބަތެއްކަްނ. އަިދ ިމހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން އަްނހެނުްނ ކުރަންޖެޭހ 

 ިގނަ ަވރަށް ޓަކި ަޖހަންޖެޭހ ދޮރުތައް  ަވރުގަަދ.ަވރަށް ގިރާކުަރްނޖެހޭ އޮޅިތަްއ  .ވަރަށް ގިނަ 

 .ކަންަވރަށް ުއސްއަޅުަގނޑުެމން ައރަންޖެޭހ ހަރުފަތްތަްއ ައދި   .ކަން ބިޔަވެަފއި 

މިގޮންޖެުހންތައް ުހިރ ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ެފނިެގންދާ މަންޒަރަކީ، އަވަްށޓެިރ 

ކޯޕަރޭޓް ބޯރޑް ތަކުަގއި  ،ގާނޫުނން ލާޒިމުކޮށް މެލޭޝިޔާ ފަދަ ަގއުމުތަކުަގއިވެސް  ،އިްނޑިާއއި

 2016ިމގޮތުްނ ައވަށްޓެިރ މެލޭޝިޔާގައި،  .ކަނޑައަާޅފަިއވާ ަތންއަންެހން ކަނބަލުންނަްށ ކޯޓާ 

 30ގެ ނިޔަލަށް، ޕަބްލިކް ުކންފުނިތަުކގެ ޯބުޑގަިއ ައންހެްނ ކަނބަލުްނެގ ހިްއސާއަކީ މަދުެވެގން 

އަދި ިޒްނމާ އެްއ. ިއންޑިާޔއަށް  .އިންސައްތަ ކަުމގަިއ ވާންޖެޭހ. ެއއީ ގާޫނީނ އަމާޒެއް

ުކންފުނިތަުކގެ ޯބުޑގައި މަދުވެެގން އަންެހއް ަކނބަލަކު ިއންަނވަންެޖހޭ.  ބަލާލާއިުރ، ޕަބްލިކް



ޔޫރަޕަށް ބަލާލާއިުރ، އިޓަލީ، ްފރާންސް ައދި ފިންަލންްޑ ފަަދ ގައުމުތަުކގަިއ، ކޯޕަރޭްޓ 

ބޯޑުތަކުަގއި ައންހެްނ ކަނބަލުންގެ ޙިްއސާ އަކީ ވިހި ިއްނސައްތަ. އެއީ ގާޫނުނން 

. ދިވެިހރާއްޭޖަގއިވެސް ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް ކުްނފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަުކގަިއ ކަނޑައަާޅފަިއވާ ޢަދަެދއް 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަަނންސް ކޯުޑގައި  އިންސައްތަ ކަމަށް 30އަންެހނުން ިހއްސާާވންެޖހޭ  އަދަދަކީ 

ކަނޑައެިޅފަިއީވނަމަވެްސ، މިވަގުތު ލިސްަޓޑް ކުްނފުނިތަކުގެ ޯބޑުތަކުަގއި ހިއްސާވާ އަންެހނުްނގެ 

.  ވުމާއެުކ ަޑިއވާސިީޓގެ ސަަބބުްނ ވިަޔފާރިަޔށް ލިބޭ ފައިާދ ގަބޫުލ ވަަރއް ދަށް ތްނިސްބަ

ޕަސަންޓުގެ ޓާެގޓަށް  30ދަށް ވެެގން ގެ ނިޔަލަށް  2016ކުރެވި ިދވެިހރާއްޭޖގަިއެވސް 

ިމ  ވާސިލުވުމަށް ސަރުާކރާިއ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުިޅގެން މަަސއްކަތްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން.

ވަޒީާފ އަދާކުިރއިުރ  އަުޅގަނޑު ވެލޮޕްަމންްޓ އޮތޯިރޓީަގއި ޓަމަކީ ކެޕިަޓލް މާކެޓް ޑިސިސްކޯޓާ 

އިްސެވފެށި މަސައްކަތެއް، ވުމާއެުކ މިކަން ކާމިޔާބު ކުރުމށްޓަކައި ެވވެން އޮތް  އަޅުަގނޑު

 ާވނަން  އަުޅގަނޑުކޮންމެ ގުުރބާީނއެއް 

 



 އިއްޒަތްތެރި ހާޒިރީން 

ަދތުރުކުރާ މިސްާރބުްނ، ައޅުގަނޑުމެްނ މި އެދޭ ޮގތަށް ގައުީމ ތަަރއްީގެގ އަޅުަގނޑުެމން ިމއަދު 

ޭއގެ އެންެމ އެެދވޭ ާމަނއިަގއި ޙާސިލުކުރެޭވނީ،  ،ހަަމހަމަކަން މަސައްކަތުގަިއ ދެ ިޖްނސުގެ

އަޅުަގނޑުެމން މަސައްަކތްކުރާ ނިޒާމުން، އެކަަމށް ތަރުހީބު ީދގެންަކން. އަޅުަގނުޑ މިދަްނނަާވ 

ައންހެނަކަށް ވީީތ، ވަިކ  .ކުުރންވާހަކައަީކ، ތަޢުލީާމއި، ތަޖްރިބާާއއި ގާބިލުަކން ވަޒަން 

އޭެގ ބަދަލުަގއި  ަގއުީމ ތަރަްއގީެގ ެއންމެހާ  ކުރުްނ. ނުފުރުސަތުތަކަކުން މަްޙޫރމް 

ފިިރހެނުްނނާ ެއއްަވރަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތްަތްއ  ވެސްށްމަސައްކަތްތަކުގައި ައންހެުނންނަ

ައދި ސަރުކާާރއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަްއ   .ރުންކު ބަްއޓަންއިެދވޭނެ ގޮތަކަށް ަގއުމީ ނިޒާމް ހޯދަ

   .ިދނުންކޮށައިގުޅިެގން ެއފުރުސަތްތައް އަންެހން ކަނބަުލންނަށް ލިބޭނެ މަގުތަށް 

މިކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހާސިލުކުެރވިދާެނ ެއއް ގޮތަކީ، ައންހެްނ ކަނބަުލންނަީކ 

އިގްތިސާީދގޮތުން ފުދުްނތެރި ބަޔަކަށްެވ، އަިދ ިއގްތިސާދުެގ އެިކ ޙަރަކާތްތަކުަގއި އެިކ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރެގއި ާޤބިލު   .ހެދިެގންުމގެ ފުރުސަތުލިބޭ ބަޔަަކށް ފެްނވަުރގަިއ ބަސްކިޔު



އެހެންެމ އަންެހން ކަނބަލުްނ ަމދެއްނޫްނ. ަތޢުލީމީ އަްނހެން ަކނބަލުްނވެސް ަމދެއްނޫްނ. ހަމަ 

ތަޖްރިބާއަށް ބެލި ކަމުަގއިވިޔަސް، އަޅުަގނޑުެމން ދިވެިހންގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް ތަޖްރިބާކާުރ، 

 ފާަހގަކޮށްލެވޭ ައންެހން ކަނބަލުން އެބަތިްއބެިވ. 

ކުންފުނިތަުކގެ ބޯޑުތަކުަގއި އަންެހން ަކނަބަލުްނގެ ޙިއްާސ އޮތުމުްނ ނުވަތަ އިތުުރ ކުރުުމްނ 

މިއީ ތިަޔއިގެ ތެެރއިްނ ބަެއއް ބޭފުޅުްނގެ ހިތްޕުޅުަގއި  ަތ ގެއްުލންތޯނީ ަފއިދާތޯ ުނވަލިބެ

ދިރާސާތައް ދައްކާ ޮގތުން، ކުްނފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކުަގއި ައންހެްނ  އުފެދިާދނެ ސުވާެލއް.

ޖިންސުގެ ހަމަހަމަަކން ބޯޑުތަކުަގއި ދެ ކަނބަލުްނގެ ޙިއްސާ ޮއތުމަކީ ނުވަތަ އިތުރު ުކރުމަކީ 

އިުތރުްނ، ކުންފުީނގެ ުކރިމަުގ ބިާނ ކުރުމުަގއި އެންެމ މުިހންމު ރޯެލއް އަދާ ކުާރ، ގާއިްމވުުމގެ 

ކުންފުީނގެ ޯބޑުގެ ވިްސނުްނވެސް ފުޅާެވެގން ާދ ކަމެއް. އަދި މި ޑަިއވަރސިީޓގެ ސަބަުބން، 

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ރާްއޖޭގައި ވެސް ކޯޕަރޭްޓ  ވިޔާާފރީގެ ުދވެލި އިތުުރ ވެެގންދާ ކަމެއް. ވީާމ،

އިންސައްތަ ައކީ އަންހެން ަކނބަލުްނ  30ޑުތަކާއި އިސް މަގާމް ތަކުގައި ެއންމެ ދަށްެވެގން ބޯ

  ސަބަެބއް ނެތް.އެްއވެސް  ަނހަދަްނވީތަމްސީލުކުރާ ގޮނޑިތަކެއް ކަމުަގއި 



އަޅުަގނޑުެމންެގ މިއަުދެގ އަމާޒަކީ، ަތޢުލީމީ، ާގބިލް އަދި ތަްޖރިބާކާރު އަންެހން ކަނބަލުންނަްށ 

ާދއިާރއަކުްނ އެކަށީގެްނވާ ފުރުސަތުުތތައް ހޯަދއިދިުނން. ައދި ދިވެިހ ައންހެން ހުރިހާ 

  ހެުދން.ނަމޫާނ ބަެއއްކަމުަގއި  ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގައިވެސް ،ކަނބަލުންނަކީ 

ައމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށް، ދިވެހިާރއްޭޖގެ ުހރިހާ ަރއްޔިތުންެގ ބަިއެވރިުވން  މިއަޅުަގނޑުެމންެގ 

ިތރާމް ނުދޭ ެއްއވެސް ަޤއުމެްއގަިއ، ތަރަްއީގގެ ޙުދެިޖންސަށް ދޭންޖެހޭ ލޯތްބާއި އި ބޭނުްނވޭ.

ދެކޮުޅގަިއ، ދެިޖންސުެގ ބަިއވެިރުވން ވިދާލާަފއި ުނވާކަން ައޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަްނ.  މަގުގެ 

 ތިރާާމިއ ލިބެންޖެހޭ ުފރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް ދިނުުމގެ ޙުއަންެހން ބޭކަނބަުލންަނށް ދޭންޖެހޭ އި

މަދަރުސާއަީކ، ކޮންމެ އާއިލާެއްއގަިއވެސް، ބެލެިނެވރިން. އަދި، މިުފރުޞަތުަގއި،  ފުރަތަމަ

މިއަދަށްުވރެ ފަހި މާަހއުލެްއ، ދިެވހި އަްނެހން ކަނބަލުްނނަށް ހޯަދއިދިނުމަށްޓަަކއި، ކޮންެމ 

 ދު ގޮވާަލން. އަުޅަގނޑު ިމއަ އިުޚލާޞްތެރިކަމާއެކުބެލެނިެވރިއަކު މަަސއްކަތް ކޮށްދިނުމަށްވެސް، 

 

 



 އިއްޒަތްތެރި ހާޒިރީން 

 އެކު  ގިނަަފރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާ ކާމިޔާބަކީހާސިލުކޮށްފައިވާ  ހާަތނަށްމިޖަމިއްޔާ އިން މި

މިޖަމިއްޔާ އުފެުދނީއްސުރެ މެދުނުެކޑި   ޙާޞިލް ކުރެވިަފިއާވ ކާމިޔަބުތަކެއް.

 އެހީެތރިކަމާއި ވެެދއްވާ  ފާތިމަތު އިްބރާީހމްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާެގ އަނބިަކނބަލުން އަްލާފޟިލާ 

 ނަމުަގއިއަމިއްލަ  ެއްގޒެކެޓިވްކޮމިީޓއާއި އަުޅަގނުޑގެ އެއްާބރުލުން ފާަހގަކޮށް ވިމެްނއޮންޯބޑްސްގެ 

 ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަަދބުވެރިކަާމއެކުވަރަށް  އެކަމަނާއަށް

ާރވާ  އޫރީޫދ އަށާިއ މި ކޮންފަަރންސްކޮންަފރަންްސގެ ްސޕްންސަ  މެމްަބރުްނަނށާއި މިޖަމިއްޔާގެ

ހިންގުުމަގއި އެހީތެރި ެވދެއްވި ުހރިހާ ަފރާތްތަކަށް ވިމެން އޮން ޯބޑްސްެގ ފަރާތުްނވަރަށް ޚާއްަސ 

ގެ ބަިއވެރިްނނަށް ިގނަުގަނ މައުލޫމާތް ތަކެއް ލިބި ކޮންަފރަންސް އަދި މިޝުކުރެއް ދަްނނަަވން. 

 – ޝުުކިރއްޔާނެ ކަމަށް   ޔަގީންކުަރން. އަުގހުރި ތަޖްިރބާތަކެއް  ހިއްސާ ކުެރވޭ

 هللاވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 
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