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 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ( 4ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް( ުބރާސްފަތި)  2021 މޭ 6

 

  :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:

އިްއޒަތްތެރި    4  ތިއްބެވީ  އިސަލާމުަގ  . ބަރުންތެރި މެންއިއްޒަތް  67  ތިއްބެވީ  ވަޑައިެގންހާޒިރުވެ   ށްސާއަޖަލްމި ވަުގތު  

އި.  ންމެންބަރު ދެ  މެންބަރުކޮރަންޓީނުަގއި  އި  .ންއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  ދަތުރުފުޅެއްަގއި  މެންބަރަރަސްމީ  ކު އްޒަތްތެރި 

 ނެތް. 

 

 ން ރު ކުން ޢުލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހު ވަ ދު  .3

 

 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

    .4/ޚޞ /2021/ޖއ  އަކީއެޖެންޑާ މިއަދުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .  4

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އެޖެންޑާަގއި   ރައީސް  ރިޔާސަތުތީ  އޮ މި  މިއަދުެގ  ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  އެކަނި.  އެންުގމެއް  އަންާގ  ން 

މި ރޭ   ބާރުކަށް  8:30މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް  ހިނުގމުަގއި  ޮގްއވާހާއިރު ނީލޯފަރު  ެއއްޗެއް  ހަމަލާާއ  ަގދަ  ލަިއ ދެވުނު 

މަޖިލީހުގެ ވާދެމުން.  ށް ލިބިވަޑައިެގންނެވި ޒަޚަމުތަކަށް ިމހާރު ދަނީ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލްަގއި ފަރު ުގޅިެގން އެ މަނިކުފާނަ

ނަޝީދު މުޙައްމަދު  ރައީސް  ފުރައީސް،  އަެގ  ހަމަލާ  ޓެރަރިސްޓު  ދީފަިއވާ  ރޭ  މި  އަާމޒުކޮށް  ޅުަގނޑުެގ  ރާނަފުޅަށް 

ހު ތިޔަ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ނަމުަގާއއި،  ރައްޔިތުންެގއަމިއްލަ  ނަމުގައާިއ،  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި    ރިހާ 

ނަމުގައިމަޖިލީހުެގ   އިބާމުވައްޒަފުންެގ  ހަރުކަށި  ހަމަ  ޓެރަރިސްޓު  ފިނޑި  މި  ކުށްވެރިކުރަން.   އްޔިތުންެގރަލާ  ރާތުން 

ހަމަރިކުރަކުށްވެމަޖިލީހުން   ެއ  ލިބިވަޑަިއެގންނެން.  މަނިކުފާނަށް  އެ  އޭ.ޑީ.ކޭ ލާަގއި  އަނިޔާތަކަށް    ގެ ޑޮކްޓަރުން  ެގވި 

ންދަނީ ފަރުވާދެއްވަމުން. ެއ މަނިކުފާނުެގ ޞިއްޙީ ހާލަތާ ޓީ ޓީމަކުން މިހާރު ެގޕެޝިއަލި ސް، މަލްޓިޚާއްޞަ ޓީމަކުން

ޑޮކްޓަރުން ޮގތުން  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  ޓީމުން  މިންވަރަކުންެގ  ހިއްސާކުރާ ހިއްސާކުރަްއވާ  މަޢުލޫމާތު  ހޮސްޕިޓަލުން   ،

އި ތިޔަ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ެގންދާނަމިންވަރަކުން  ހިއްސާކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން  މެންބަރުންނާ  ން. ްއޒަތްތެރި 

އިން މިކަން މިހާރު ެގންދަނީ ތަޙުޤީޤުކުރަމުން. ފެންސް ފޯސް ޑިޚިދުމަތުންނާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލްދިވެހި ފުލުހުންެގ  

މިންވަރަކުން ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  މަޢުލޫމާތު  ތަޙުޤީޤުެގ  އަޅުަގނޑު    އަދި  ން.  ެގންދާނަހިއްސާކުރަމުން 

ަގސްތުކުރަނީނަޝީދު  ރައީސް އަޅުަގނޑު  ލިބެންދެން  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ުގޅޭ  ހާލުކޮޅާ  ޞިއްޙި  ޖަލްސާ  ެގ  މި   

ަވުގތުަގއި   އެްއވެސް ކަހަލަ ބަހުސެއް ހިންާގކަށް.   ނިންމައިނުލާ ކުރިއަށްެގންދަން. އަޅުަގނޑު ަގސްތެއް ނުކުރަން މި 

ނަޝީ ރައީސް  އަދި  ތަޙުޤީޤުންނާއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރު  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތުން  ުގޅޭ  ހާލުކޮޅާ  ޞިއްޙީ  ދުެގ 

ފުރިހަމަ އަދި  އަޅުަގނޑު    މަޢުލޫމާތު  މިންވަރަކުން  ލިބުނު  ފަހުމަޢުލޫމާތު  އަދި  ެގންދާނަން.  ެގ  ހިއްސާކުރަމުން 

ކަމަކު އަދި ެއއްފަހަރު ންދާނަން. މި ވަުގތު މެދުކަނޑައިލާނަން. އެއަށް ެގލްސާ ކުރިޖަެވސް އަޅުަގނޑު    ވަުގތެްއގައި

ތަކުރާރުކޮށްލަން  ވެ ައޅުަގނޑު  ރަްއޔިތުންެގ  މި  ބޭނުން،  ސް  ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ނިންމައެއްނުލާނަން.  ޖަލްސާ 

ަގނޑުމެން މި ޖަލްސާ  އަޅުިވޔަސް،    ކަމުގައި  ން ޖަލްސާަގއި ތިއްބަވަން. މެދުކަނޑާލިރުމަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނެއްކާވެސް ފަށާނަން  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އައިތުރު ކްރިޓިކަލް މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އަޅުަގނޑު  ނިމުމަކަށް ނުެގންނާނަން.

 ޖަލްސާ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވަުގތަށް މެދުކަނޑައިލާނަން. 

 

 { އަށް 2:13އިން  23:28 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން}

  (هللاނަިއބު ރައީސް ީއވާ ޢަބްދު ؛ވީނެ ންއިތުަގއި ސަ)ރިޔާ
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ނަޝީދު`.   މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  އޭ.ޑީ.ކޭ  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ހާލުކޮޅާ  ެގ ޞިއްޙީ 

ނީ، އެ މަނިކުފާނުެގ ޒަޚަމުތަކާ ުގޅިެގން އިތުރު ސާޖަރީތަކެްއ  ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ޑޮކްޓަރުންެގ ޚާއްޞަ ޓީމުން މިހާރު މި ަވުގތު ެގންދަވަނީ މި ވަުގތަށް އެންމެ މުހިންމު ސާޖަރީތައް 

ލާަގއި އެ މަނިކުފާނުެގ ށް މި ރޭ ދީފައިވާ ހަމަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދަކުރަމުން.  

މަނިކުފާނު   ،އިތުރުން ނޭއެ  މޯލްޑިވްސް  ކަމުަގިއވާ،  ހަށިފާރަވެރިން  ތިން  ތިން  ެގ  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް  ޝަނަލް 

އޭ.ޑީ އޮފިސަރުންނަށް  ދެ  ޭއެގތެރެއިން  އަނިޔާވެފަ.  ވަނީ  ވެސް  ހޮސްޕިއޮފިސަރުންނަށް  އަދި   ޓަލުގައި.ކޭ  ފަރުވާދީ، 

ން އޮފިސަރުން ވެސް އިރާދަކުރެްއވީތީ މިހާރު ވަނީ ތިންވަނަ އޮފިސަރަކަށް އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުަގއި ފަރުވާދީ، މި ތި

ރައްޔިތަ އިނިގރޭސިވިލާތުެގ  ހަމަލާަގއި  ެއ  އަދި  ދޫކޮށްލާފަ.  ހޮސްޕިޓަލުން  ދިނުމަށްފަހު  އަނިޔާ  ކަށް  ފަރުވާ  ވެސް 

ލިބޭ.  ލިބިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އަވަނަޝީދަ  ރަީއސްވާކަުމެގ  މިންވަރުކުށް  ޝިފާއެއް  އި، ރެްއވުމަށާސް 

ސް ޝިފާެއްއ  ވި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ައވަރައްކާތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ހަމަލާަގއި ޒަޚަމު 

ދުޢާމިންވަރުކު ފަރާން.  ދަންނަވަ  ރެްއވުމަށް  ރައްޔިތުންެގ  އަދިވެހި  ރަތުން  ނަޝީޅުަގނޑުމެންނަށް،  ދަށް އީސް 

ން އެބަދޭ. އެ މެސެޖުތަކަށް އަޅުަގނޑު ރަްއޔިތުންެގ  މުބެެގ މެސެޖުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިވާ ހެޔޮ ދުޢާކުރަްއވާފައި 

ން. އަދި އަޅުަގނޑުެމން އެންމެނަށް ވެސް އެނޭގ، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް  އި ޝުކުރު ދަންނަވަމަޖިލީހުެގ ނަމުަގ

ތި ވެސް  ވެސް،  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންެމ  އަޅު ބޭފުޅުންެގ  ދަތިކަެމއްަގއި  ،  ދިމާވާ  ެވސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ަގނޑުމެންެގ 

ބޭފުޅަކީ ެގންދަވާ  ބައްލަވަމުން  ކަންކަން  ާގތުން  އެންމެ  ނަޝީ  ،އެހީތެރިވެދެްއަވއި  ައވަހަށްރައީސް  އެންމެ    ،ދުކަން. 

މީހަކަށް ކޮންމެ  ައވަހަށްއަޅުަގނޑުމެން  އެންމެ  ކަމެްއަގއި  ދިމާާވ  ވެސް  ނަންަގ    ފިޔަވަޅު  ފިޔަަވޅު  އިސްވެ  ަވއި، 

ބޭފުނަން ރައީަގވާ  ކިޅަކީ  ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހި  އަދި  ނަޝީދުކަން.  މެސެޖުތަކުން ސް  ލިބެމުންދާ  މި  މިއަދު  ބައިން 

ނަށް އެކަން އިހުސާސްެވ ކުރައްވާ ހެޔޮ ވެހި ރައްޔިތުންސާފު ދި  ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

ެއކަމަށްޓަކައި  ކަންދުޢާ އެހެންވީމާ،  ސާފު.  ވަރަށް  ައޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަމުަގއި  މަޖިލީހުެގ  ަގނޑު  ރައްޔިތުންެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ    ، ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެންދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

އެހެންނަ ސާޖަރީއަމެދުކަނޑަ   ،މަވެސްނިންމައެއްނުލާނަން.  މަޢުލޫމާތު އިލާނަން.  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހު  ށް 

ޅުަގނޑު ޖަލްސާ ށް އަރެއްވިްއޔާ ައޅުަގނޑު ދެން މާދަމާެގ ވަުގތެއްަގއި ޖަލްސާ ބާއްވާނަން. މި ވަުގތަލިބުމުން އިރާދަކު

 ރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑު ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ން އިބުނުވަރަކުމެދުކަނޑައިލާނަން. ވީހާވެސް މަޢުލޫމާތު ލި

  . ޝުކުރިއްޔާ.ހިއްސާކުރަމުން ެގންދާނަން
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