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 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 )ކުރިއަށް ެގންދެވުން(  (4ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް(  ހުކުރު) 2021 މޭ 7

 

  :ންވާހަކަދެއްކެވު ރިޔާސަތުން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށުނީ

 

 ވުން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅު  ެގންަގ`.  ކުރިއަށް  ފަށައިެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ރޭަގއި  ެގންދަނީ،  މި  ކުރިއަށް  ވަުގތު  މި  ދިޔަ  ނޑުމެން 

ންދިޔަ ޖަލްސާ. ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ން ކުރިއަށް ެގަގނޑުމެން ރޭަގއި ފަށަިއގެ އަޅުަގއި    2021މޭ    6ޖަލްސާ.  

 .ންންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެ  42

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .  4

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ެގ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު  ންޑާަގއި މި އޮތީ، ހަމައެކަނި ރިޔާސަތުން އަންާގ އެންުގެމއް.  މި ވަުގތު ވެސް ޖަލްސާެގ ެއޖެ

ވި އަނިޔާތަކަށް ލިބިވަޑައިެގންނެ ަގއި  ލާށް ރޭެގ އިރާކޮޅު ދެުވނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަޝީދައީސް، ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަރަ

. ެއޮގތުން  ެގންދެީވ ފަރުވާ ދެްއވަމުން  މަކުންއްޞަ ޓީމަކުން، މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ މެޑިކަލް ޓީރުންެގ ޚާ އޭ.ޑީ.ކޭ ޑޮކްޓަ

ންމެ މުން. ައދި އެޮގތުން ކުރެވުނު އެކުރެވެ  ޖަރީތައް ދިޔައީެގ އެކިއެކި ސާކުފާނުއިން ފެށިެގން ެއ މަނި  9:00ރޭެގ  

ުގތުކޮޅެއްެގ ކުރިން ވަނީ ނިމިފަ. މި ވަުގތު އެ މަނިކުފާނު އޮންނެވީ، އިންޓެންސިވް ކެއަރ  ެގ ސާޖަރީ ކުޑަ ވަފަހު

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ނަ އަނިޔާތަކުން އެ މަނިކުފާނު ނަުގވި ިގޔުނިޓުަގއި. ާގތުން މޮނިޓަރކުރަމުން ެގންދަނީ. ދެން އޮތީ، ލިބިވަޑައިެގންނެ 

މަނިކުފާފަސޭ އެ  މަރުޙަލާ.  ހާލުކޮ ހަފުޅުވުމުެގ  ޞިއްޙީ  ދެއްވާނުެގ  މަޢުލޫމާތު  ފަހުން  ޑޮކްޓަރުން  ޮގތުން  ބެހޭ  ނެ ޅާ 

ވި ޓީމުން  ޑޮކްޓަރުންެގ  ކުރިންކަމަށް  މިނެޓު  ވިއްސަކަށް  މީެގ  އޭ.ޑީ.ކޭއިން  ބުނެފައި   ކުރި  ދާޅުިވ.  ޓްވީޓެްއަގއި 

 ޓްވީޓުަގއި އޮތް ެއްއޗެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން.؛ ނީނައޮން

Presdent Nasheed underwent a successful final, crirtical, life-saving procedure this 

afternoon. Over the course of past 16 hours, he had life-saving surgery on injuries to his 

head, chest, abdomen, and limbs. He remains in a critical condition in intensive care.  
 

ޙީ މާހިރުންނަށް  ކާތްތެރިވި ހުރިހާ ޞިއްމި ދަނޑިވަޅުަގއި ވަރުބަލިވުެމއް ނެތި އެ މަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެްއވުމުަގއި ހަރަ

ޝު އަޅު ދަންނަވަ ަގނޑު  ތިޔަކުރު  އަދި  ނަމުގައާިއ  އަމިއްލަ  އަޅުަގނޑުެގ  ނަމުަގއި އިއް   ން.  މެންބަރުންެގ   ޒަތްތެރި 

ދަ މަނިކުފާނަށް  އަޅުަގނޑު ޝުކުރު  އެ  އަދި  ކޮށްދެއްވިކޮށްދެއްވިންނަަވން.  ނެތި  މެދުކެނޑުެމއް  ދުޢާތަ  ،  ކަށް  ހެޔޮ 

ެއއްފަހަރު ޝުކުރު   އަދިވެސް  ދަނދަހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  މި  ައޅުަގނޑު  ނަވާލަން ޑިވަޅުަގިއ ދަންންނަވަން. 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ   ،ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއި   މަޖިލީހުަގރަްއޔިތުންެގޤުަގއި  ންެގ ޙައްދިވެހި ރައްޔިތުން،  ބޭނު

ެގންދެ ކުރައްވަމުން  ހައިސިއްޔަތުން  އިރާދަކުރެއްިވއްބުރަ،  ިވ  ރައީސްެގ  މަސައްކަތް  މަޖިިއޚުލާޞްތެރި  މި  ލީހުން ޔާ 

ައޅުަގނޑު ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  ދަންނަވަންން  މެހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ެގންދާނެ  ކުރިައށް  ެއ    .ބޭނުން  ބާރުައޅައި 

ހަވާލުވެަވޑަިއެގ ރިޔާސަތާ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަނބުރާ  އަލުން  ހަމަަގއިމު ންނެމަނިކުފާނަށް  އަޅުަގނޑު  ެވންދެން 

ެގންދާނަން.   ައޅުަގނޑުެގ ހުރި ހިތްވަރަކާ އެކު އެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑު އެްއވެސް ޝައްކެއް    އަދިވެސް 

އިްއޒަތްތެރި ތިޔަ  ދިވެހި ނުކުރަން،  ެގންޮގސްދެްއވާނެކަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އިޚުލާޞްތެރި  އެ  މެންބަރުން ވެސް   

އި ރަްއކާތެރިކަން ފާެއއް ިމންވަރުކުރަްއވަ ށް އަަވސް ޝިނަޝީދަރައީސް    ،ނޑުެގ ދުޢާައކީ. ައޅުގަ މުަގއި ރައްޔިތުންެގ ނަ

ހަމަވުންދެއް މި  އަދި  ފަރާ.  އެހެން  ޒަޚަމުވި  ައވަތްތަކަށް  ލާަގއި  އެދި  ވެސް  މިންވަރުކުރެްއވުން  ޝިފާެއއް  ސް 

    އޮންނާނެ ތާރީޚެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. ެގ ޖަލްސާއެއް  ދުޢާކުރުން. ދެން މަޖިލީހު

 

 ންމުން ނި
 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دملحاو
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