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ުންގެނެވި ރައްޔިތ
ް. ވެ އާ މަޖްލިހުން

ނދު، ޤާނޫނުވ ހި
ވނެ ޤާނޫނުތަކެއްގެ

ަތު ކުރިއަށްސްލަޙ

މއި، އިޞްތިޤްލާލް
ވމުގައި އިޤްތިޞާދީ
އްވުމުގައި ޤައުމުގެ
ތބާރާއި އިޙްތިރާމް
ވމާއި، ސަރުކާރަށް

ުރުމަށާއި،ރުދަނާ ކ
ހުރިހާފަރާތްތަކެއްގެ
ނ ކުރިއަށް ދެވޭނީ

އަދި އެކަކު. ނނެވެ
ލހުން ޤާނޫނުތަކުގެ

ފައިދާވާނެ ގޮތަށް 
ޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ

ޚާބު ވެވަޑައިގެންނ
ބާއެއް ދަންނަވަމެ
ރައްވަން ފައްޓަވާ
އޓެއްގައި ލިބިދޭެވ

ން، ޤައުމުގެ މަސ
  

މަން އަމާން ކަމާ
 ތަހުޛީބު ގެންނެވު
ލިއްޔަތު އަދާކުރެއް
އސަސާތަކުގެ އިތު

ރުދެއްވުއެކު ހިތްވަ
  . ދެކެމެވެ

ރަސީގެ ބިންގާ ހަރ
 އަދި ޤާބިލް ހު

އަދި މިގޮތްުނ. ވ
 ހަރުދަނާކޮށްގެން

ޖްލިހުއްޒަތްތެރި މަ
 ޤައުމަށް އެންމެ

 ޤައުމީ މަޞްލަޙަ

މަފަހަރަށް އިންތިޚާ
ާ މޢެކު ހޫނު މަރުޙަ
ސައްކަތްތަކެއް ކު

ވެއް ގައި އަމާން
ޅން ގުޅިވަޑައިގެން

.  ން ކުރަމެވެ

ލސް ކަމާއި، އަމަ
ރައްޤީ އާއިށް ތަ

މި ބުރަ މަސްއޫލ 
 މިނިވަން މުއައް
 ވަޒަންކުރެއްވުމާއެ

މުހިންމު ކަމުގައި

އެޅިފައިވާ ޑިމޮކްރަ
ލީމީ، ހުނަރުވެރި،
މހިންމުކަން ބޮޑެވެ
ރަނގަޅު ސިފަތައް

ހންވެ، ތިޔަ ޢިއް
ން ނިންމަވާއިރު،

ގޮތުގެ މަތިން ވާ
  . ކުރަމެވެ

  ޔން
 ދަށުން ފުރަތަމަ
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ގައި މަތިވެރި މަސ
ނސާފުވެރި ގޮތެއް
ރ، އެންމެ ބޭފުޅު

ކޮމިޝަނުން ޔަޤީނ

 ޞުލްޙަ މަސަލަސ
ވމުގައާއި، ޤައުމަށް

.މއައްސަސާއެވެ
ވރާ ހޯއްދެވުމާއި،
ރާ މަަސައްކަތްތައް

ް މު އަށް ގެންދެވުން

ރެއްގައި، މިހާރު 
ގ ފަންނީ، ތަޢުލީ
ތް ކުރުމުގެ  މު
އި ޑިމޮކްރަސީގެ ރަ

މިހެ. ނވިގެންނެވެ
ކރައްވައި ކަންކަން
ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޝަނުން ޔަޤީން ކު

 

    

 

ނޫސްބަޔާނ
މިޤްރާޠީ ނިޒާމުގެ
ޝަނުން  ވަރަށް

ސޫލުތަކުގެ މަތީގަ
ހަމަ ކަމާއި އިން
ނުންވެފައި ވާއިރު
ވާނެ ކަމުގައި މި

ޖްލިހަކީ ޤައުމުގެ
ޫސލު ހިފެހެއްޓެވު
އަދާ ކުރައްވާނެ މު

ޝްވަރޓީތަކުގެ މަ
ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރާ
ސައްކަތްތައް ކުރިއަ

ރމުންދާ ދުވަސްވަރެ
މަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ
ޙެއްގައި މަސައްކަ
ވެތި އުސޫލުތަކާއި
ޢުގައި އަށަގެންނެ
ކާމެދު މަޝްވަރާކު

75 އަސާސީގެ

 ކަމުގައި މި ކޮމިޝ

E 1430  

    2009 

ނދާ ޒަމާނީ ދިމި
ން ރައިޓްސް ކޮމިޝ
ސީގެ ހަރުދަނާ އުސ

މިނިވަންކަން ހަމަ
ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނ
ސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖް
ރާ ގެ މަތިވެރި އުސ

މެ އިސް ރޯލު އަ
އި، ސިޔާސީ ޕާރ
ވުމާއި، މަދަނީ ޖަ

 ކުރުވައިގެން މަސ

ސތައް ތަޖުރިބާކުރަ
ލަތައް ޙައްލުކުރުމަ
އެންމެން، އެއްރޫޙެ
ތިން އިސްލާމީ ރި

 ރޫޙެއް މުޖުތަމަޢު
ކިއެކި މައްސަލަތަކާ

ޤާނޫނު ،ބާރާއެކު
އްކަތް ކުރައްވާނޭ

24 E
މެއި  19 

ހާރު ޤާއިމްވަމުން
ބަރުންނަށް ހިޔުމަން
ސތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ
ދޭ ޙައްޤުތަކާއި މ
ރައްޔިތުންނަށް ވަ

ހވާއި ލާބައަށް މަސ

ޤބޫލުކުރާގޮތުގައި
 ދީނުގައިވާ ޝޫރާ
ންމެވުމުގައި އެންމެ
ރލުން ހޯއްދެވުމާއި
ގެ ބޭނުން ކުރެއްވު

ޖަވާބުދާރީރުކާރު 

މ ޅަފަތުގެ ދުވަްސ
ގުނަ މައްސަލަގިނަ

ހެވާ ލާބަ އެދޭ އެ
ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތި

ިއޙްތިރާމް ކުރާ
އުމަށް ދިމާވާ އެކި
ނ ފުރިހަމަ އިތުބާ
ދއްވައިގެން މަސައް

    
    

ާ ދވެހިރާއްޖޭގައި މި
ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަ
ގެ މާތް އަސާސް
ން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ
 މިހާރު ދިވެހި 
ނ ރައްޔިތުންގެ ެހ

ޫ  ކޮމިޝަނުން ޤަ
ގައާއި، އިސްލާމް

ޢީ ކަންކަން ނިން
ތތަކެއްގެ އެއްބާުރ

ގތަށް އެފަރާތްތަކުގެ
 ދެއްވުމާއެކު، ސަ

މޮކްރަސީގެ އެންމެ
ކރިމަތިވެފައިވާ ގި
ކު، ރާއްޖެއަށް ހެ
ފިތުނައިގެ ހުޅުރޯނު
އިތުބާރުކުރުމާއި އ
ކގެ އިތުރުން ޤައު
ޅން ގުޅިވަޑައިގެން
ނފާއަށް އިސްކަންދެ

  
  

ދިވެ
މަޖްލިސްގެ ޢި
އިސްލާމްދީނުގެ
އަސާސީ އިން

މުހިންމުކަން
ނެރުއްވައިގެން

މި
ދެމެހެއްޓެވުމު
އަދި އިޖްތިމާ
ހުރިހާ ފަރާތް
ދެމެހެއްޓޭނެގޮ
އެއްބާރުލުން

ޑިމޮ
ރާއްޖެއަށް ުކ
އެއްބާރުލުމާއެ

ދައާއި ފިޙަސަ
އަނެކަކަށް އި
މަސައްކަތްތަކު
އެންމެ ބޭފުޅު

ާ ލާބައާއި މަން

 
 

  

  


