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  މާ ތައް ތަންފީޒުކުރު ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ޕްރ ގްރާމް   ގުޅިގެން  އާ ރޯގާ  19-ވިޑްކ  
  މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ އް ޅުންތަދުންތަކާއި ހުށަހެ ގެ ކ މިޓީތަކުގެ ހޯ މަޖިލީހު   ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގ ތުން 

    ފި ވައިއަރު   ސޯލިޙަށް   މުޙައްމަދު   އިބްރާހީމް  ޔާ މްހޫރިއް ޖު ރައީސުލް ،  ރައީސް
 
 

ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ސަަބުބން ށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަރުނަ ނުދިނުފެތު ރޯގާ 19-ކ ވިޑް
ން ދެޭކގ ތް މަޖިލީހު މަށްފީޒުކުރުތަން ތައްޕްރ ގްރާމް ވާއިފަްނ ނިންމާން އަރަިއގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގަަބދަލުތަކު ނުރަނގަޅު

 މައްސަލައާ  މަށްފަހު، އެރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކ މިޓީތަކުްނ ިދރާސާކުރު ސަލައްމަ ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ުހށަހަުޅއްވި
  ރައީސް  ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ންގެޔިތު ރައްވޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލެއް ޅުްނތަކާއި ހުަށހެހޯދުންތަށްފައިވާ ފާހަގަކ  ން މިޓީތަކުކ  ގުޅޭގ ތުން
 ދެންނެވި ރިޕޯޓު އިސްވެވެ. އިފިއެވަ އްއަރު މިއަދު ށް ސޯލިޙަ މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަޝީދު މުޙައްމަދު

ހީމް އިްބރާ ހޫރިއްޔާސުލްޖުމްރައީ ހުގައި އ ފީރިއްޔާގެ ދު މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫއަމިފައިވަނީ އަރުއްވާރިއްޔާއަށް ޖުމްހޫއީސުލްރަ
 މުގައެވެ.ރެއްވުއްދަލުކުޭބއްވެވި ަބޝީދު ސް މުޙައްމަދު ނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީޔިތުންގެ ލިޙާއި ރައްއްމަދު ސޯޙަމު

ޙާލަތުން އަރައިގަުތމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން  އ ތްމިހާރު  އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ 19-ކ ވިޑް މަކީ،ޭބނު ޓުގެޕޯމި ރި
 ވެ.ދެންނެވުމެ އިަސރުކާރުގަ ލަފައެއް ފެންނަ މަޖިލީހަށްންގެ ރައްޔިތު ގުޅޭގ ތުން ދުކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާސްކުރައްވަން ޤަ

އިޖްތިމާޢީ   އަދިދީޞާތި ޤްއި ،ލީމާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަގުތު  ޅުންތަކުގައި،ަތކުގެ ހުށަހެމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ 
އަްނނާނެ  އަށްދަނީލަތުގެ އާމްއުދަ ،ވަރާއި މިންަލުތގެ އާމްދަނީ ހުރިއުދަ އަދި، އިތަފްޞީލާ ުކގެގ ތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަ

 މީގެއިތުރުން، އެވެ.ވާފައިވެނުއްހިމަ ފުސީލުކާއި އެކަމުގެ ތަގ ތްތަ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭނީއަށް ވެގެންދާނެލަތުގެ އާމްދައުަބދަލާއި ދަ
ންދާޒާކުރެވޭ ގެއްލޭނެ ކަމަށް އަ ވަޒީފާ އަދިއި މިންވަރާ ނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭވަޒީފާ ގެއްލޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،

 އެކަންަކން އި،ވަރާމިން ނެޯބހިޔާވެހިކަްނ ގެއްލޭކާއި، މައްސަލަތައިޖްތިމާީޢ ތުރު ، އެކަމުގެ ސަަބުބްނ ކުރިމަތިވާނެ އިފަރާތްތަކާއި
ދުވެފައި ތިިބ ަބން ރަށުގައިރަށްއާއި އެހެން މާލެ، އަދި ވެ.އިވެއެފަހިމަނާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ދިރާސާތައްވެސް ގ ސްދާނެ މިސްރާަބކާގުޅޭ

  ަލފައެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.ނެ ގ ތުގެދާވެވިއެހީއްލޭ ަފރާތްތަކަށް ޯބހިޔާވެހިކަން ގެ ގެއްލޭ ފަރާްތތަކާއި،ޒީފާ ވައި، މީހުންނާ
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ށްދެއްވި މި ބުރަ  މެންަބރުން ކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައީސްއާއިގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު މި ަބއްދަލުވުމުގައި
 ރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. ޝުކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސައްކަތައް 

ޙައްމަދު  ރައީސް މު  ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް،ރައްޔިތުން ކުރެއްވުމުގައިދަލުަބއް ވިހުގައި ޭބއްވެމްހޫރިއްޔާގެ އ ފީރައީސުލްޖު
 މަޖިލީުހގެ ރައްޔިތުންގެ ،ޝާއާއިޔު ންުމ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަުތ ނިޢާ ން އަމީހުގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޝީދުގެ އަރިނަ

 ދީދީ މަދުއަޙު ޤިއްޔާރު ިބއުރޯ އ ފް ފްޗީގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތުންޔިއްރަ ،އާއި ިފލްޒާމަތު ފާތިކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
 ވެ. އެޑައިގެންނެވިވެވައިވެރިަބ

  
       ______________ 

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 

 
 ކޭޝަން | ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އެންޑް ކ މިއުނި މީޑިއާ، ޑިރެކްޓަރ، ލް ޙަސަން ޒިޔާޢުޟިއަލްފާ

 media@majlis.gov.mvއީމެއިލް:  3312107މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯން:  ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު
 mvpeoplesmajlis@މަޖިލިސް ޓުވިޓަރ: 

mailto:media@majlis.gov.mv

