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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއެގންދެްއވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި   `. ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީެގ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މަޝްަވރާކޮށްލަން މި ަގސްތުކޮށްފައި މިއޮތީ، ފަލަސްޠީނުެގ ރަްއޔިތުންެގ މައްސަލައާ ުގޅިެގން  

ނިންމެވުން. އަޅުަގނޑު މާ ދިުގ ވާހަކަ    ސަޢުދު ޙުސައިން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލައާމެދު ޮގތެއް

ފުރުޞަތަށް    ނުދައްކާ މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

 އެދިަވޑަިއަގންނަވަމުން ެގންދަާވ. ޝަހީމް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާންތޯ. ޚައިތަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތަމްއަޙްމަދު ޚައި ޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަން

ޝުކުރިއްޔާ   އާދެ!  ކަންނޭނެގ.  ނުފެންނަނީ  އެ  ދެން،  މިއިނދީ.  ހަދައިެގން  ހޭންޑު  ރެއިސް  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުެގ    2020ރަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނެ ވާހަކައަކީ، އަސްލު މި ޤަރާ

ސަބްމިޓުކޮށް  1 ދުވަހު  ދިޔައިރު  ވަނަ  ދުވަސްެވެގން  މިހާ  ދެން،  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ަގރާރެއް  އޮތް  ފައި 

އޮންނަނީ  މި  ބުނެފައި  ދީބާޖާަގއި  އަސްލު  ަގރާރުަގއި  މި  ނިންމާނުލެވި.  އެއްކޮށް  މިއޮތީ  މީތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހުއްޓުވު މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ވެރިެވަގތުމަށް  ބިންތަކަށް  ފަލަސްޠީނު  ފަލަސްޠީނު އިޒުރޭލުން  ޮގވާލައި  މަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު އަނިޔާތަްއ ކުށްވެރިކޮށް، އެ އަނިޔާތަށް ހުއްޓުވުމަށް ޮގވާލައި އަދި  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ޮގވާލައި،  މުޖުތަމަޢަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަލަިއަގތުމަށް  ދައުލަތެއްކަމުަގއި  މިނިވަން  ފަލަސްޠީނަކީ 

ަގރާރު.ރައްޔި ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުން  ހާމަކުރުމަށް  ދެކޭޮގތް  މަޖިލީހުން  އަޅުަގނޑަށް    ތުންެގ  މުޤައްރިރު،  އިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުެގ  ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ސްޓޭންޑް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސާފުކަންނޭނެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ހީވަނީ 

އަދި   ރައްޔިތުން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ސްޓޭންޑާއި  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ތިއްބަވާ  މަޖިލީހުަގއި  ސްޓޭންޑާިއ، 

މިހާރަށް  ރައީސުލްޖު އަޅުަގނޑުމެން  ހަަމ  ީމަގއި  އެއީ  ސާފުކަންނޭނެގ.  ވަރަށް  ވެސް  ސްޓޭންޑު  މްހޫރިއްޔާެގ 

ބަލާލައިފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ިއޒްރޭލަކާ ެއްއވެސް ކަހަލަ ޓްރޭޑު ެއއްޗެއް ކުރިއަކަށް ނުެގންދޭ. އިޒްރޭލުަގއި އުފައްދާ  

ންެވފަ. އަދި މީެގ އިތުރުން އިޒްރޭލް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓެްއ  މުދާ މިކޮޅަށް އެތެރެއެއްނުކުރެވޭ. އޭތި މި އޮންނަނީ ބޭ

މިކޮޅަކަށް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ބަލާލައިފި ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބައިވަރު މެޝަރސްތަކެއް 

ދެންނެވޭނެ   އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ުގޅިެގން.  ކަންތައްތަކާ  މި  ިއޒްރޭލްެގ  ހަމަ  ހުރީ  މި  މީަގއި  ނެިގފައި  ވާހަކައަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން މިޮގތަށް ހަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ގޮވާލުމަކުން އެްއވެސް ަމއްސަލައެއް ނެތްކަުމަގއި. އެީއ  
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ދީނަކާއި   ވަރަކަށް  އެްއވެސް  މީެގން  ކަމުަގއި  މި  އަނެްއކާ  ޢަމަލުތަކެއް.  ލާިއންސާނީ  ހަމަ  ކަންތައްތަކަކީ  މި 

ނޫން ކަެމއް  އަދި ުގޅިފައިހުރި  ފަލަސްޠީނު  ހަމަ  ެއއީ  ކަމެއް.  ުގޅިފައިހުރި  އިންސާނިްއޔަތުކަމާ  މިއީ  މިއީެއއް.   

ވެސް  މީހުން  އިޒްރޭލް  ކުށްވެރިކުރޭ.  އެބަ  މީަގއި  ވެސް  ޖޫއްސުން  ހަމަ  ޖޫއްސުން،  ުއޅުްއވާ  އިޒްރޭލްަގއި 

ކުށް  ވާހަކައަކީ  ިއޒުރޭލުަގއި  ހަމަ،  އެބައުޅޭ  މީެގތެރޭަގިއ  އެބަތިއްބޭ.  ކުށްވެރިކުރާކަމެއް  ވެސް  މީހުން  ވެރިކުރާ 

ވެއްޖިއްޔާ   ފެންނަޮގތުން  އެއްޗިހިން  ޓީވީންނާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޢަމަލުތަކަކީ އަސްލު  މި  އެހެންވީމާ، 

ެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްތަކެއް ހިނަގިއެގން   10އިހަކަށް ދުވަހު ވެސް ެއ ދިޔައީ ރޯދަމަހުެގ ފަހު  

 ކެނޑިނޭޅި. އަނެއްކާ ަމރާލެވުނު އެހެންނޫނިއްޔާ ޭއެގތެރޭަގއި ތިންބަިއކޮށްފައި ދެބަިއ ކަންނޭނެގ، އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ

ފަސްދޮޅަސް   ފުދޭވަރަކަށް،  އެހެންވީމާ،  އޭެގތެރެއިން.  ކުޑަކުދިން  ެއއީ  ވަރެއް  ކޮންެމެވސް  ފަސްދޮޅަސް  ހީވަނީ 

ހަނދާންވަނީ   ކުޑަކުދިންނޭ  ވަރަކަށް  ެއވަރަށް  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖިްއޔާ.  އިންޮގތުން  ރިޕޯޓުަގިއ  އެ 

ކުޑަކުދިންނަށް ެވސް އަނިޔާ ލެބެމުން އެބަދޭ މީަގއި. އަނެއްކާ ތަނެއް ދޮރެއް ނުބަލާ ހަމަ ރެޒިޑެންޝަލް އެރިއާތަކަށް  

އެ ޓުީވޓާއާ  ފޭސްބުކާއި  މަޢުލޫމަތުކަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  ހަދާ.  އެބަ  ވެސް  އެހެން  އަޅައި  އެްއޗިހީަގއި  ބޮން  ކަހަލަ 

އެއީ   މީޑިއާތަކުން،  ހަމަ  ބޮޑަށް  އެްއޗިއްސަށްތުރެން  ހުންނަ  ޝެއަރކޮށްފައި  މީޑިއާަގިއ  ސޯޝަލް  އަސްލު 

މިއަކު  އެހެންވީމާ،  ހަމަ.  މިއީ  ެއއްޗިހި  ކަވަރކުރާ  ވެސް  މީޑިއާތަކުން  ބޮޑެތި  ކަހަލަ  ބީ.ބީ.ސީ  ސީ.އެން.އެން، 

ކަ ެއއްވެސް  ހިެއއްނުވޭ  ތަފާތުވުމެްއ  އަޅުަގނޑަކަށް  ޚިޔާލު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޚިލާފެއް  ބުނަންޏާ  އަނެއްހެން  ހަލަ 

އެއާ  އެހެންނޫނީ  ޢަމަލުތަކެއްނޫންތޯ.  ލާއިންސާނީ  ޢަމަލުތަކަކީ  ހިންާގ  އެ  އިޒުރޭލުން  އެ  އޮންނާނެހެންނެއް، 

 ޝުކުރިއްޔާ. ދޭތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިޮގތަށް ބަލައިަގންނަން އަޅުަގނޑުމެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާފުކޮށް ވިދާޅުވޭ. ؟ ޚައިތަމް ތި ހުށަހެޅުއްވީ މި ަގރާރު އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރައްވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް ޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަން

ަގރާރު   ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  މުޖުތަމަޢަށް  އާދެ!  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަޅުަގނޑުމެނަށް  މަޖިލީހުން  ހަމަ  އޮތްޮގތަށް 

 ޮގވާލަން އެ ހަމަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކެއްކަމުަގއި އެ ހިންާގ ޢަމަލުތަކަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބޭފުޅަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރު ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރ މެންބަރު. ދެން، އެހެން  ާވނަން މިހާރު 

ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ   ެއޮގތަށް  ފާސްކުރަން.  އޮތްޮގތަށް  ަގރާރު  މި  މިއޮތީ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މިއޮތީ، 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު    ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. އަދި ެއއްވެސް މެންބަރަކު،

އާދެ! ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އަދި  ؟ ށް އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ތަނެއް ނުއެއް ފެނޭ. އަޅުަގނޑުެގ އަޑު އެބަ ލިބޭތޯފުރުޞަތަ

 ރެސްޕޮންޑްނުކުރަްއވާތީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިނުަގންވާތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް ޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަން

ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ ިގނަދުަވސްީވ ކަންނޭނެގ ޮއންލައިންކޮށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށްނުެގންދާތާ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑަށް  

 ނުފަރިތައީ ކަންނޭނެގ ތަންކޮޅެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، އަދި ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޚައިތަމްެގ ަގރާރަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާޅުވާން   އެްއޗެއް  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  ތާއީދުކުރައްަވއިފި.  ޢީސަ  ަގރާރަށް  ޚައިތަމްެގ  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

 ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަޅުަގނޑު ދެ މިނިޓެއްވަރު މަޑުކޮށްލާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް ޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަން

 މިއީ އަޅުަގނޑުެގ ަގރާރެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ވެސް ދެންމެ މި ަގރާރަށް ވާހަކަ މި ދެއްކީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ޚައިތަމްެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ިއޒުރޭލުން 

އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުެގ ސްޓޭންޑަކީ ވެސް، އެ ހިންާގ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމު ޤައުމެއް އަދި  

ހަމަ  ބޭރުެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީަގއި ސަރުކާރުެގ ސްޓޭންޑަކީ ވެސް  މި ދެންނެވީ އަނެއްހެން ރާއްޖެއިން 

 ރަން. އިޒުރޭލުެގ އަނިޔާވެރިކަން ކުށްވެރިކުރުން. އެހެންވީމާ، ޚައިތަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނެޓެއްވަރު.   ބޭނުންފުޅުތޯ  ވިދާޅުވާން  ެއއްޗެއް  ބޭފުޅަކު  އެހެން  މަޑުކޮށްލާނީ  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  އެދިަވޑަެއއްނުަގންނަާވ.  ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅަކު  ެއްއވެސް  އެހެންވީާމ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ދަން އިްއޒަތްތެރި ވޯޓަށް  ފާސްކުރުމަށް  ޮގތަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް،  އޮތްޮގތަށް  މި  ަގރާރު  މި  ނަވާލާނަން. 

ޮގތަށް  ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ  ޢީސަ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރު  ހުށަހަޅުއްވާ،  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާ

 މުޤައްރިރު، ވޯޓިންގ ކޯރަމް ހަމައެއްނުވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވޯޓިންގ ކޯރަމް ހަމައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ވޯޓިންގ ކޯރަްމ ހަމަނުވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ މިނެޓެއްވަރު  

އެހެ ައޅުަގނޑުމެން  މަޑުކޮށްލާފައި  ޖަލްސާއަކަށް  މަޑުކޮށްލާނީ.  ހަމަވާ  ކޯރަމް  ވޯޓު  ހުށަހެޅުއްމަށް  މި  ދުވަހަކަށް  ން 

ވިދާޅުވާން   އެއްޗެއް  ޚައިތަމް  ނިންމާލާނީ.  ޖަލްސާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލައިލާފައި  މިނެޓެއްވަރު  ފަސްކޮށްލާނީ. 

 ؟ބޭނުންފުޅީތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް ޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަން

 ؟އަޅުަގނޑަށް އަތް ނެިގފައިތޯ އިނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 މިހާރު އަތް ނަާގފައި އިނީ. 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެއއްޗެކޭ ބުނެލަން އިނޭގތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝަހީމް ވިދާޅުވޭ. ވިދާޅުވޭ. 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މިއީ  އިންނަނީ  މި  ކަމަކަށް  އެއް  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަމެއް  ދެ  އެބަޮއތް  ަގރާރުަގއި  މި  މިހާރު 

ދައުލަތެއްެގ  ލާ މިނިވަން  ފަލަސްޠީނަކީ  އިންނަނީ  މި  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ކުށްވެރިކުރުން.  ެއކަން  އަނިޔާ،  އިންސާނީ 

ޮގތުަގއި ބަލަިއަގތުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން އެ މަުގން ކަންނޭނެގ އެ  

ޮގތު  ދައުލަތެއްެގ  މިނިވަން  ފަލަސްޠީނަކީ  ދެން، ދަނީ.  އޮތީ.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބަލައިަގނެފައިހެން  ަގއި 

ދެން  ބަލަިއަގތުމަށް.  ޮގތުަގއި  ދައުލަތެއްެގ  މިނިވަން  ޖެހެނީ  މި  ޮގވާލަން  ވެސް  ސަރުކާރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޫ މީަގއި.  ކުރަންޖެހޭތޯ  މަޝްވަރާތަކެއް  އިތުރު  ވިސްނުންހުރީ  ކިހިނެއްތޯ  މެންބަރުން  ދެން  ނީ  އަޅުަގނޑުމެން، 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކޮށްފަިއ ތަޅުމަށް ފޮނުވާނީތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދޭތެރޭަގއި  މިއާ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރަށް  އެްއކޮށް  ނެތުމާ  ވެސް  ކޯރަމް  ވޯޓިންގ  މިއަދު  އެހެންވީމާ، 

އްޔާ ސަރުކާރު މިކަމުަގއި ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  ވިސްނާލަްއވާފަިއ، ދެން އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅި

 ޮގތެއް ވެސް ސާފުކޮށްލެވިދާނެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވަިއެގން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެނަށް ފުރުޞަތުދޭ ކަމަށް    އަޅުަގނޑަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ ކަމެއް

މިނިސްޓްރީން   ފޮރިންގ  ކޮބައިކަން  ޕޮލިސީއަކީ  ފޮރިންގ  ސަރުކާރުެގ  ުގޅޭޮގތުން  ކަމާ  މި  ސަރުކާރުެގ،  ވަންޏާ 
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ފަސޭހަވެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ނިންމަން  ޮގތެއް  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ެގންދާނެ ސާފުކުރެްއވުން 

 ކަމެއް އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް ޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަން

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަ އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ތާއީދު އިނޭގތޯ. ހަމަ 

 އެ ޮގތް ބަލައިލުން އެއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅު ތި  ނިންމާލާނީ.  މިހިސާބުން  ޖަލްސާ  މިއަދުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  އިޢުރިރާޟުނުކުރަްއވާކަމުަގއި  އެހެންވީމާ،  ން 

ސާފުކޮށްލަން.  ލިޔެެގން  މިނިސްޓްރީއަށް  ފޮރިންގ  ކޮބަިއތޯ  ކަމުަގއި  މި  ސިޔާސަތަކީ  ސަރުކާރުެގ  ވަނީިވއްޔާ 

ކުރިއަށް  މިކަން  ސާފުކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ  އެ  ކުރިއަށްދާނީ  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތުެގމަތިން  އެހެންވީމާ، 

އި ހުށަހެޅި  ވޯޓަށް  ެގންދަން  އަޅުަގނޑު  ޖަލްސާއެއްަގއި  އަންނަ  ދެން  ޮގތަށް  ތާއީދުކުރައްވި  މެންބަރުން  އްޒަތްތެރި 

 .السالم عليكم وދަންނަވާލާނަން. މިހިސާބުން މި ޖަލްސާ ނިމުނީ. 

 

_______________ 


