ނޫސްބަޔން
ާނ
ްނވި ރައްޔިތުންގެ
ނ
ދވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޤާއިމްވަމުންދާ ޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަފަހަރަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެނ ެ
ި
ިޝނުން
ޝ
މަޖްލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމ ަ

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޢެކު ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ .އާ މަޖްލިހުން

ަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން ފައްޓަވާ ހިނދު ،ޤާނޫނު
ުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި މަތިވެރި މސ
އިސްލާމްދީނުގެ މާތް އަސާސްތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާ އސ
އަސާސީ އިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި އަމާން ވެއްޓެއްގައި ލިބިދެ ޭ
ވނެ ޤާނޫނުތަކެއްގެ
ަސްލަޙަތު ކުރިއަށް
ރ ،އެންމެ ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގެންް ،ޤައުމުގެ މސ
މުހިންމުކަން މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބނ
ޭނުންވެފައި ވާއިރު
ނެރުއްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ެ
ީނ ކުރަމެވެ.
ނ
ަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ޔަޤ ް
ހވާއި ލާބައަށް މސ
ަސް ކަމާއި ،އަމަން އަމާން ކަމާއި ،އިޞްތިޤްލާލް
މި ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހަކީ ޤައުމުގެ ޞުލްޙަ މަސަލސ
ުސލު ހިފެހެއްޓެވުމުގައާއި ،ޤައުމަށް ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޛީބު ގެންނެވުމުގައި އިޤްތިޞާދީ
ސ
ދެމެހެއްޓެވުމުގައާއި ،އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ޝޫރާ ގެ މަތިވެރި އ ޫ
ޫލއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި ޤައުމުގެ
ލ
އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލު އަދާ ކުރައްވާނެ މުއައްސަސާއެވެ .މި ބުރަ މަސްއ ި
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާ ު
ާރޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް
ރލުން ހޯއްދެވުމާއިި ،ސިޔާސީ ޕރ
ދެމެހެއްޓޭނެގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރެއްވުމާއި ،މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކުރެއްވުމާއެކު ހިތްވަރުދެއްވުމާއި ،ސަރުކާރަށް
ަސއްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ސ
އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާއެކު ،ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައިގެން މ ަ
ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ ޅަފަތުގެ ދުވަ ް
ަރުދަނާ ކުރުމަށާއ،ި،
ސތައް ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ،މިހާރު އެޅިފައިވާ ޑިމޮކްރަސީގެ ބިންގާ ހރ
ރާއްޖެއަށް ު
ކރިމަތިވެފައިވާ ގިނަގުނަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ފަންނީ ،ތަޢުލީމީ ،ހުނަރުވެރި ،އަދި ޤާބިލް ހުރިހާފަރާތްތަކެއްގެ
އެއްބާރުލުމާއެކު ،ރާއްޖެއަށް ހެވާ ލާބަ އެދޭ އެންމެން ،އެއްރޫޙެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ

ނ ކުރިއަށް ދެވޭނީ
މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ .އަދި މިގޮތު ް

ޙަސަދައާއި ފިތުނައިގެ ހުޅުރޯނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރަަނގަޅު ސިފަތައް ހަރުދަނާކޮށްގެންނެވެ .އަދި އެކަކު
ލހުން ޤާނޫނުތަކުގެ
އޙްތިރާމް ކުރާ ރޫޙެއް މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވިގެންނެވެ .މިހެންވެ ،ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖް ި
އަނެކަކަށް އިތުބާރުކުރުމާއި ި
މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ޤައުމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައި ކަންކަން ނިންމަވާއިރު ،ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަށް
އެންމެ ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގެން ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  75ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ
ިޝަނުން ޔަޤީން ކުރަމެވެ.
ލާބައާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭ ކަމުގައި މި ކޮމޝ
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