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ނޑާ  ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ-ޖެނެރަލް ދަ ރައިޓް  އޮނަރަބްލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލަންޑް ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަ

 ފޯނުން ގުޅުއްވައި، 1 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީގޮތުން ކޮމަންވެލްތުގެ 54 ވަނަ މެންބަރު-ދަޢުލަތުގެ

ނޑާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ރާއްޖެ  ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބަލައިގަނެފައިކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަޅުގަ

ނޑު އެކަމަނާއަށް  ގުޅުމަށް ސެކްރެޓަރީ-ޖެނެރަލް ފޯރުކޮށްދެއްވި އެހީތެރިކަމަށާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އަޅުގަ

     ޝުކުރު އަދާކުރީމެވެ. އަދި، ކޮމަންވެލްތު ޗާޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތައް ރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރާނެކަމުގެ

ޔަޤީންކަން އެރުވީމެވެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި، ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމް ނަގަހައްޓައި، އިންސާނީ

ނޑިނޭޅި  ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމަށް ކެ

 މަސައްކަތްކުރި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުނުކަމުގެ ޚަބަރު މިއަދު މިޙިއްސާކުރަނީ ނުހަނު

އުފަލާއެކުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤަބޫލުކުރާ މިދަފަ ކަންކަމަކީ ކޮމަންވެތުންވެސް ޙާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއްދޭ ކަންކަމެވެ

 މިސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، ކޮމަންވެލްތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި

 ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ކުއްލިގޮތަކަށް ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމާއެކު، ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމުންއައި ގިނަގުނަ ފައިދާތަކަކުން

 މަޙްރޫމްވެގެންދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމާއެކު، ތަޢުލީމާއި، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި، ކުޅިވަރާއި،

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތުތައް

ނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. މިމޭރުމުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، ކޮމަންވެލްތް  ހުޅުވިގެންދާނެކަން އަޅުގަ

 ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ދިވެހިންނާ ދެމެދު އޮންނަ މުޢާމަލާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންގޮސް، އިންސާނީ

ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައްދަލުވެ ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެވެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި އަދި ކޮމަންވެލްތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޤަދަރުވެރި އަދި ބަސްބުނާ މެމްބަރަކަށްވުމަށް

ނޑުމެން ފެށި ދަތުރަށް އިތުބާރުކުރެއްވި އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ހަމަ  އަޅުގަ

 އެހެންމެ، ކޮމަންވެލްތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ބައިވެރިވުމަށް މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޝާހިދާއި

ނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުން ދެއްކެވި އިސްނެންގެވުމާއި އަވަސް މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

 ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ

 ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައިއާއި އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ

 ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް، ލަންޑަނުގައި ހުންނަ ކޮމަންވެލްތުގެ މައި

އިދާރާ ކަމުގައިވާ މާލްބޮރޯ ހައުސްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 ކޮމަންވެލްތުގެ ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ ފަޙުރުވެރި ދަޢުލަތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މި ޤައުމުގެ ތަރައްޤިއަށް ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި

ނޑުގެ އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތެވެ! ދިވެހިރާއްޖޭން އެދުނު އެދުމާ އެއްގޮތަށް  ފައިދާތައް ލިބިގަންނާނެކަމާމެދު އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ވެދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއި ތަރުހީބަށް އަޅުގަ


