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    ކައުދްސިލްގެ އިދާރާތ. ދިޔަމިގިލީ 

                        N/PR/2012/001-4ދަދްބަރ:                            ދިޔަމިގިލިކ ދިވެހިރާއްޖެ.     

Fax: 6780004) –(Phone: 6780004       dhiyamigili@thaa.gov.mvAddress:  
 

 ދޫސްބަޔާދް

 ފް ތާއިދުކޮފްކ ގެދްދަވާ މަސައްކަތަސަރުކާރުދް ކުރަމުދް ހަމަމަގަފް އެޅުވުމަފް  ޝަރުޢީ ދިޒާމް

 ހަތިޔާރެއްސިޔާސީ ފަސާދަކުރުމަފް މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމްދީދް  ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް މި ރާއްޖެއި

 ހުއްޓާލުމަފް ގޮވާލަދް.ކުރުދް ބޭދުދް ގޮތުގައި 

 

ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާގެ ދަމުގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް މާލެތެރޭގައި މިހާރު ބާއްވަމުދް ގެދްދާ އެއްވުދްތަކުގައި 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާދޫދު އަސާސީއާއި ޤާދޫދު ސަރުކާރުގެ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލަފް ގެއްލުދް ދެމުދް ގެދްދިއުމަކީ ދިވެހި

ތަކާއިކ މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަދްގަވާފައިވާ އިމުގެ ބޭރުދްކ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް ހިދްގަމުދްދާ ދޭއްގާދީ 

ދުދް މިހިދދަފް އެކަދްކަދް ކުއްވެރިކުރާ ހާލު އެފަދަ ޖަރީމާތައް ހިދްގުދް މިހިދ މާއެއްކަދް ފާހަކޮފް މިކައުދްސިލުދްޖަރީ

  ހުއްޓާލުމަފް ގޮވާލަމެވެ.

އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުދް  ޓުވުމަފްއްހު ޕުޅުމަސައްކަތްގެދްދަވާ ސަރުކާރުދް ކުރަމުދް ހަމަމަގަފް އެޅުވުމަފް  ޝަރުޢީ ދިޒާމް

ކޮފްފައިވާ  ވެރިކަމުގައިއަހަރުގެ  30 ތާރު ވެރިޔާގެ ދިގުޙްވެރިކަދްކުރި ހުދުމު މަސައްކަތްކުރަމުދް އެގެދްދަދީ މިގައުމުގައި ކުރިދް

   ފޮރުވުމަފެވެ. ކޮރަޕްޝަދްގެ އަމަލުތަކާއި ހިދްގާފައިވާ ޖަރީމާތައް

 މިގައުމުގައި ކުރިދް ،ދަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔާރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްއިސްވެރިޔާ އެދްމެ މި ގައުމުގެ 

 އިދްސާދީ އަސާސްތައް ލިއްބައިދީކ ވެފައިވާ ،ލިބެދްދެތް ވެރިކަމުގައިއަހަރުގެ  30 ދިގުތާރު ވެރިޔާގެ ޙްވެރިކަދްކުރި ހުދުމު

ރާއްޖޭގެ ރަފްތަކަފް ގެދުވި ތަރައްޤީގެ ބޮޑު މަދްޒަރުތައް  ދުތައް ފުއްދައިދިދުމުގެ އިތުރުދް މިވީ މަދު ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައިޢުވަ

  .އެވެކެތްދުކުރެވިގެދް ދިޔަ ކަމެއް ކަމުގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހިތްތަކަފް ދުކުމެތިބިދް ބޭދުދްވެގެދް ވެރިކަ ފެދުދްމިވީކ

ފަސާދަކުރުމަފް މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމްދީދް ހިތުހުރި  މިހެދް މިކަދް ހިދގަ ހިދގައި އޮއްވައިކ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް މި ރާއްޖެ

ކުރަމުދްދާ ފް ޢީ ދިޒާމް ފުދޑު ފުދޑުކޮފްލުމަމާދަކޮފްގެދް ޝަރު ގާދޫދު ފުރަގަހުދް  ކަމުގައި ބޭދުދްކޮފްކ ގޮތަކަފް ހަތިޔާރެއް

 ތައް ވަގުތުދް ހުއްޓާލުމަފް ގޮވާލަމަވެ.މަސައްކަތް

އެޅެދްހުރި އެދްމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިދެއްވައިކ  ކަދްމިހެދް އޮތުމާއި އެކުކ ޝަރުޢީ ދިޒާމް ހަމަ މަގަފް އެޅުވުމަފްޓަކައި

މިއިދާރާއިދް ކަމުގައި މި  ޝަރީޢަތުގެ އިތުބާރު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ މަދިކުފާދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ދިވެހިރައްޔިތުދްދަފް

 ޤަބޫލްކުރަމެވެ.



Fax: 6780004) –(Phone: 6780004       dhiyamigili@thaa.gov.mvAddress:  
 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިދިވަދް މުޖްތަމައުގެ އަސާސްތައް ދެގެހެއްޓުމަފްޓަކައި އަޅަދްޖެހޭ އެދްމެހައި 

 އަޅުއްވައި ދެއްވުމަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަފް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.ޅުތައް ފިޔަވަ

ތަކުދް ބުދާ ބުދުދް އިދިކޮޅު ފަރާތްދީދީ ބައެއްކަމަފް ސަރުކާރަކީ ލާ ގެ މެދްބަރުދްދާއިޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް 

އި ސަރުކާރާއިމެދު މެދުގަ ދުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރައި ރައްޔިތުދްގެ ސަރުކާރާއިމެދު ސާބިތުފްވެރިކުރަމެވެ. ކައުދްސިލުދް ކުމި

ޙައްޤު އަދަބު ދިދުމަފް ދިވެހި ސަރުކާރަފް މިކައުދްސިލުދް ބަލައި ފަރާތްތައް އްދުމަފް މަސައްކަތް ކުރަމުދްދާދަފުރަތު އުފެ

އެކު ކުރިޔައްދާ ތަރައްގީގެ  ކަމާއިވިމިގައުމުގައި ހަލު ހުދް ދަގާލާގައުމުގައިވާ ހަމަޖެގޮވާލަމެވެ. އަދި މިކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ 

ހަގީގަތެއްދެތް ވާހަކަ  ލުއިފަސޭހަތަކުގެ ވާހަކަ އޮއްބާލުމަފް ފަތުރަމުދްދާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކ ރައްޔިތުދްދަފް ލިބެމުދްދާ

 .ތަކެކެވެ

ހިފަހައްޓާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު އަސާސީ ހިމާޔަތްކޮފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުދްގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ މަސްލަޙަތު 

ރުދް(ކ އިސްލާޙްކު ޝަރުޢީ ދާއިރާދެގެހެއްޓުމަފް ދަޢުލަތުގެ އެދްމެ މަތީވެރިޔާ މިހާރު ކުރައްވަމުދް ގެދްދާ ކަދްތަކުގައި )

  ފާހަގަކުރަމެވެ.ކައުދްސިލުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދުއޮތްކަދް މިފުރުޞަތުގައި ރައްޔިތުދްދާއި ދިޔަމިލީ ދިޔަމިގިލީ 

  މިކައުދްސިލުދް އަބަދުވެސް އެދެދީ މިސަރުކާރަފާއި ދިވެހި ޤައުމަފް އުފާފާޤަތިކަމުގެ ދުވަސް ތަކެވެ.

 1433 ރަބީޢުލްއައްވަލް 03

 2012ޖެދުއަރީ  22

 

 ވަދަ ޖަލްސާއިދް ފާސްކޮފްފައެވެ. 2012/2ވަދީ ދިޔަމިގިލީ ކައުދްސިލްގެ   ދޫސްބަޔާދްމި

 

 މަދު ރިޔާޟްއަޙް                                                               

 ދިޔަމިގިލީ ކައުދްސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސް                                                      

 

 މުޙައްމަދު މުދީރު / ކައުދްސިލްގެ ދާއިބު ރައީސް

 

 އާދަމް ޝަފީޤް / ކައުދްސިލް މެމްބަރ

 

 މުޙައްމަދު ވިޝާމް / ކައުދްސިލް މެމްބަރ

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު / ކައުދްސިލް މެމްބަރ


