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 ( ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއީސްރަ މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ( 6ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް( ހޯމަ) 2021  ޑިސެންަބރު 20

 

 ދުޢާ .  1

 

  :ންވާހަކަދެއްކެވު ރިޔާސަތުން

الر   الر  بسم هللا  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالس  الة والحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށުނީ

 

 ވުން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ދުވަސް. މިއީ    16ަވނަ އަހަރުެގ ޖުމާދަލްއޫލާ މަހުން    1443ދުަވސް.    ހޯމަ  ވީ  2021ބަރު  ސެންޑި  20  މިއީ

ނަކަތުން   އި  11މުލަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަސް.  ދައުށީވަނަ  ތިބީ  މި  ބޭރުނދެ  ވަނަ   6  ޚާއްޞަ  ބާއްވާ  ން ރުން 

ަވުގތު  ޖަލްސާަގއި.   މެންިއއްޒަތް  40  ތިއްބެވީ   ވަޑައިެގން  ށްސާއަޖަލްމި  އިްއޒަތްތެރި   3ަގއި  ސަލާމު  . ބަރުންތެރި 

 ކު އެބަވޭ.  މެންބަރަ

 

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

 

 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

    6/ޚޞ /2021/ޖއ  އަކީއެޖެންޑާ މިއަދުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .  4
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 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ވަނަ    29ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ    ،ތިބީ  އަޅުަގނޑުމެން އިށީނދެ މި ޖަލްސާަގއި މި -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

ފުރަމާނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބޮޑުވަޒީރު  ބަންްގލަދޭޝްެގ  ބޭއްެވނީ  މި  ޖަލްސާ  މި  ތެރޭަގއި.  ހަމަތަކުެގ  ބުނާ    މާއްދާަގއި 

ދަތުރުފުޅެއް  ދަތުރުފުޅެއް، ދަ  ރަސްމީ  ވަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރާއްޖެ  ައރުއްވާފަވަތުޢުކުރަްއވަން  ބޮޑުވަޒީރު   .

ދަަގންނަވަިއެގން  ވަޑައި ވާހަކަދެއްކުމުެގ  ވަޑަިއެގން  މަޖިލީހަށް  މި  ތެރޭަގއި  ރަސްމިްއޔާތުތަކުެގ  ވަތެއް ޢުއަދާކުރަްއވާ 

ަވނަ   29އޮތީ. ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއި    ކުރެވިފައި މިބޮޑުަވޒީރަށް އެރުވުުމެގ މަްއސަލަ މިއަދު އެޖެންޑާ

އޮންނަނީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުެގ މޭޒުން. މި މައްސަލައާމާއްދާަގއި މިފަދަ މައްސަލަތަްއ   ހުށަހަޅަން    ުގޅޭ   މަޖިލީހަށް 

އެ ޕާޓީެގ ފަރާތުން   ލީޑަރަށް ނުވަތަ ެގރީ ްގރޫޕުކުރުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެ ޕާޓީެގ ޕާލަމެންޓަޮގތުން ބަހުސް

ފުރުޞަތު މެންބަރުންެގ  ވާހަކަދެްއކެވުމަށް  އިއްޒަތްތެރި  ނިޞްބަތްވެވަޑައިނުަގންނަާވ  ޕާޓީއަކަށް  ަވކި  އަދި  ައރުވާނަން. 

ފުރުޞަތު ވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެތެރެއިން  ައޅުަގނޑުމެންެގ   ،އަރުވާނަން.  ބަންްގލަދޭޝްއަކީ 

އެކުވެރި، އްއަވަ  ޤައުމު.    ޓެރި،  އެްއ  ތެރެއިން  ޤައުމުތަކުެގ  ވަފާތެރި  އަދި  ިގނަ    250ރަޙުމަތްތެރި  ވުރެ  މިލިއަނަށް 

ޖީ.ޑީ.ޕީއަކީ   ބަންްގލަދޭޝްެގ ޤައުމީ އުފެްއދުންތެރިކަމަކީ، އެއީ ކޮވިޑުެގ އަހަރު   ،ވަނަ އަހަރު  2020މީހުންެގ ޤައުމެއް.  

ޖި.ޑީ.ޕީައކީ،    310 ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޑޮލަރު.  ޔޫ.އެސް  އަހަރު    2019ބިލިއަން  ޑޮލަރު.   5ވަނަ  ޔޫ.އެސް  ބިލިއަން 

ވަުގތު އެންމެ ބޮޑަށް ދުނިޔޭަގއި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުެގ ތެރެއިން އެއް ޤައުމު. އަދި   ބަންްގލަދޭޝްއަކީ މި

ބަންްގލަދޭޝްެގ    ،ެއއް ޤައުުމ. ބަންްގލަދޭޝް ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަވަނީތަރައްޤީވާ  ސްޕީޑުަގއި  އެތެރެވަރީަގއި އެންމެ ބާރު  

ެއއ45ީބޭރުެގ ދަރަނި މި ސަރަޙައްދުަގއި ެއއީ އެންމެ ކުޑަ ޤައުމު. ބަންްގލަދޭޝްެގ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ %   އެ   ެގ ނިސްބަތް 

އޭ   ،މީހުންެގ ދަރަނި.  ބޭރުެގ  ޤައުުމެގ  އެެގެއ  ަވކި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ބޮޑު  ތެރޭަގއި  އޮތް  ދަރާފައި  ޤަުއމަކަށް  ްއ 

ވާދަވެރިކަމުަގއި  އަންނަ  ިމ  އުފެދެމުން  ކަނޑުަގިއ  އިންޑިާއ  ނެތް.  ބަންްގލަދޭޝްަގއި  ދަރަންޏެްއ  އެްއވެސް 

. މި ހުއްޓުމުަގއި ދިވެހިން އަކަށް ހުއްޓެންޖެހިފައަނޮގޅި ްއސާސް އަދި އެހާމެ ނާޒުކު ހަތަރުޚަވަނީ    ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި

އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ައަވއްޓެރި    ،ުގޅުން ބަދަހިކުރުން. އެްއެވސް ޤައުމެްއެގ ދައުރު  ނުމީ އިތުރު ރަޙުމަތްތެރިންނާ ބޭ

އެތެރެވަ  ތެރެއިން  އަޅުަގނޑަށް  ޤައުމުތަކުެގ  ހަމައެކަނި  ބުނުމަކީ،  ކަމަށް  ނެތް  ރާއްޖޭަގއި  ދައުރެއް  ޤައުމުތަކުެގ  ރި 

ޙަޤީޤަތާފެންނަ ލިބޭނެޚިލާ  ފެނުމުަގއި  ނިކަމެތިކަން  ދިވެހިންނަށް  އެހާމެ  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ޮގތްތަްއ    ،ފު  ދެރަ 

ބުނުމެއްމެދުވެރި ދިހަ  ،ފިކުރެއް  ،ކުރާނެ  ބޮޑު.  ވަރަށް  ކަނޑުަގިއ  އިންޑިއާ  ދައުރު  ދިވެހިންެގ  ހާހަށް    ފަލްސަފާއެއް. 

މި އަބަދުވެސް  ދިވެހިން  ިގނަ  ވުރެ  ހާހަށް  ފަންސާސް  އުޅަނދުަގއި  ިގނަ  ދަތުރުކުރާނެ.    ވުރެ  ކަނޑުަގއި  އިންޑިއާ 

އް މި ެގތަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން. ިމ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރިޒުހަލަސްދިވެހިންެގ އެންމެ ބޮޑު މަ

 ލިބެނީ މި ކަނޑުން. 
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

ފުރުޞަތު މި  މިހާރު  އަިއޓަމް  އަޅުަގނޑު  އެޖެންޑާ  ދަތުރުފުޅެއްަގ5.1އަރުވަނީ،  ފުރަމާނަ  ދަށުން  ރާއްޖެއަށް  ެގ  އި 

ޝަ އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ބޮޑުަވޒީރު  ބަންްގލަދޭޝްެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ރައްޔިތުންެގ  ޙަޚް  އިޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް  ސީނާ 

ޮގތުން   ުގޅޭ  އެރުުމެގ މައްސަލައާވަތުޢުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި ތަޤުރީރުކުރެްއވުމަށް ދަ  އިމަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަ 

މެޖޯރިޓީ  ޕާލަމެންޓަ  މަޖިލީހުެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަދި  ްގރޫލީޑަރު،  ޢާޡިމަޕުރީ  ޢަލީ  ލީޑަރު  ޕާލަމެންޓަށްެގ  ްގރޫޕު.   ެގރީ 

 ލީޑަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްޝުކުރިއްޔާ  މަޖިލިސް    19ލިސް  މަޖި؛ އިްއޒަތްތެރި  ތަފާތުވާނެ.  ވެސް  ،  19އަބަދު 

ވާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް މި ތިބެނީ ޤައުމަށް، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ، އަދި ދިމާނޑުމެންެގ މި މަޖިލިސް އަބަދު ވެސް  އަޅުަގ

ދައްޗަކަށްތައްޔާ ދިމާވެދާނެ  ެއއިރެއްަގއި  ނުކުމެރަށް.  ެއއިރެއްަގއި  ތިބެނީ  ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އުނދަުގލަކަށް  ދާނެ 

ދޫ ތަންތައްޔާރަށް.  އެހެންނަމަވެސް،  ދޭންޖެހޭ  ޮގތަށް.  ދޫދޭ  ތިބެނީ  ވެސް  ައބަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ތަނުަގއި 

އަޅުަގނޑުތަންޖެހޭ  ކޮށްލަންވާން ވާންކޮށްލަން.  ތިބެނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މި  މެތަނުަގިއ  ވެސް  ން  ޔަީގނުން  ހަމަ  ޤައުމު 

ފުއޮ ނުޔާދާކަށް  ބަލާކަށް  ޤައު   ތިބޭނަން.ރުޞަތުދީެގން  ދައްކަންއަދި  ސިފަ  ތަނެއްަގމެއްެގ  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑު  ޖެހޭ  އި 

ކަ  ަގބޫލުކުރާ ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެވެން  ދަްއކަން  ސިފަ  ޤައުމެއްެގ  މަޖިލީހުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން ޮގތުަގއި  ންތައްތަކެއް 

ބޭރުަގއި  ރުން  ދައު؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެ ދޫދީެގން މިތާނަގއި ނުތިބޭނަން.  މިތާނަގއި ކުރަމުންދާނެ

ޖަލްސާއަކީ،  އަޅުަގނ  ބާއްވާ  މި  ޕްރައިމް  ޑުމެން  ބަންްގލަދޭޝްެގ  ކަުމަގިއާވ،  ޤައުމެއް  އަަވއްޓެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޝަމިނިސްޓަރ   އެކްސެލެންސީ  ބޮޑުވަޒީރު  ސީނާޙަޚް  އިހަރ  ޝަ،  އެކްސެލެންސީ  ރާއްޖެ ސީނާ  ޙަޚް  އިހަރ 

ދަތުރުފުޅެއްަގއި  ފުރަމާ  ،ވަޑައިެގން  މި  ރާއްނަ  އަދި  ވަޑައިެގން  ޒިޔާރަތްކުރަްއވަޖެ  މިއި މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހުަގއި   ، 

އެތަޤުރީރުކުރު ޮގތުން  ުގޅޭ  ޖަލްސާއެއް.  ރެވިެގންޖެންޑާކުމާ  ރަީއސް  ބާއްވާ    ަވޑަިއަގންނަާވނެ އެނިގ؛ އިްއޒަތްތެރި 

އް،  ށް، މި ރާއްޖޭެގ ކުރިމަަގށް ވަރަށް ިގނަ ޚިދުމަތްތަކެ ކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް، މި ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަބަންްގލަދޭޝްއަ

ިގނަ   ޤައުވަރަށް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ތައެހީތެރިކަެމްއ  ޢުމްރާނީ  ރާއްޖޭެގ  އެތަކެއްއެތަކެއް  ެމއް.  ިގނަ ރައްޤީއަށް 

އުސް    މިހިރަ  އިފުރަމާލޭަގމި  ކީ މި ރާއްޖޭެގ  ބަންްގލަދޭޝްއަ  ކޮށްދެްއވާފަ.  މި ވަނީބަންްގލަދޭޝްިއން  އް  ޚިދުމަތްތަކެ
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ަގބޫލުކުރާނެޅުަގނޑުމެން އެތްކަން އަވާ ފަރާެގ ޙަޤީޤަތުަގއި ފަހަތުަގއި ތްތަކު އިމާރާބޮޑެތި   އްޖޭެގ  . މި ރާ ންމެން ެވސް 

ަގއި ހެދި، މި ުގންނަށް މި އަމި ރިސޯޓުތައް އަޅުަގނޑުމެ ޙަޤީޤަތުަގިއ    ދުެގ ލޭނާރު ކަމުަގިއވާ ފަތުރުވެރިކަން،ޞާއިޤުތި

ދާއަުގަގއި   މި  ވިްއކެމުން  ފުރަަގހުަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހަތުަގއިވާދިޔުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ފަރާތަ  ،  ވެސް  ކީ 

ެއހީތެރިކަމާ އެކުަގިއކަން. މި   އެ ފަރާތުެގ  ، ނޫނީރިންކަންބަންްގލަދޭޝްެގ މަސައްކަތްތެ  ކުރާނެއެންމެން ވެސް ަގބޫލު

މި  ރާއްޖެ ހިމާތަމަވެރި،  ދިމާާވ  ދިމާވާ  ރާއްޖެ އަށް  ދިމާާވ  ރާއްޖެުއނދަޫގ،  އަށް  ދަނޑިަވޅެްއަގިއ  އަށް  ކޮންމެ  ދަތި 

އިޝާރާތް ތި  ދެންމެ  ފޯރުރައީސް  އެހީތެރިކަން  ޤައުމަކަށް  ކުރެްއވިހެން  އެްއ  ތިބޭ  ޑުމެން ައޅުަގނ ކޮށްދޭން 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބުރި ބަލައިލާއިރުަގއި ސުނާމީަގއި  ފަހަތް އެނކަން.  ދު ވެސް އޮތް ބައަ  ަގބޫލުކުރަންވާނެ ބަންްގލަދޭޝް

ައޅު އެއީ  އެހީތެރިކަން  ނޫންަގނޑުމެންވެދިން  ދުވަސްތަކެއް  ހަނދާންނެތޭނެ  ރަްއޔިތުން  ނޫން. ެގ  ވެސް  ކަމެއް   ،

ތަކުެގ  އި ފެނުެގ ދަތިކަން ދަތިކަން ދިމާވެެގން އެންމެ ކުރިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ޤައުމުލޭަގއެއަށްފަހު މި ފުރަމާ

މަޑުކަމުަގއި އެންެމ ށް ދިމާވެެގން މި އުޅޭ ކޮވިޑުެގ ބަލިމިހާރު މުޅި ދުނިޔެއައުމު ބަންްގލަދޭޝްއަކީ.  ޤަ  ން އެއްތެރޭ

އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ބަންްގލަދޭޝްކަން. ން އަނެއްކާ ވެސް ދާ އެއް ބަޔަކީ  ރުކޮށްދެމުބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯ

ވެސް  އަދި   އިތުރުން  ކަންތައްތަކުެގ  ދުނިޔޭަގބަންްގލަދޭޝްމިދެންނެވި  ކުރިއަރަމުޞާއިޤުތި   އިއަކީ،  އެންމެ ންދާދު   ،

ކުރި ބާރަށް  ތެރޭއަރަމުބޮޑަށް  ޤައުމުތަކުެގ  ެއއް  ންދާ  އަޅުަގނޑުމެންއުމުކަޤަން  އިއްޒަތްތެރި   ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.  ން 

އެ ކަމަނާ  ސް، އަބަދު ވެސް ދިވެހީން ލޯބިވާ، ދިވެހިން  އަކީ ިމއަދު ވެ ސީނާޙަޚް  އިހަރ އެކްސެލެންސީ ޝަ ؛ރައީސް

އާ ުގޅޭ  މި މައްސަލަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބޭނުންވާ ދިވެހިންތަކެއް ތިބި ޤައުމެއް، ބޮޑުވަޒީރެއް.ކެލަން  ދެއަބަދު ވެސް  

ރާތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ އަވަހަށް އެ ކަމަނާއަށް ދަޢުވަތުދީ އަދި ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަޮގތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ

ޒިޔާރަތްމި   މި  މަޖިލީހަށް  ތަޤުރީރުކުރުކޮށް،  އަޅު މަޖިލީހުަގއި  ވަަގނޑުމެންގެ މަކީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެދުމެކޭ.  ،  ބޮޑު  ރަށް 

ން ޚާއްޞަކޮށް އެދުމެކޭ. އަދި ވަކިއެމް.ޑީ.ޕީެގ    މަކީ ންުގ ކަމަނާއަށް އެއެ ވަހަކަށް  އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ވީހާެވސް އަ 

އެރަ ޝަ  ،ނިގވަޑައިަގންނަާވނެއީސަށް  އެކްސެލެންސީ  ލިބޭ  އަކީ  ސީނާ ޙަޚް  އިހަރ  ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާ  މޫސުީމ 

މަސައްކަލުންތަގެއް ފޫބެއްދުމަށް  ބޮޑުަވޒީރެއް  ރައީސަކީ.  އް ތްކުރަްއވާ  ކީ،  ސަ ރައި  ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއެ؛ އަދި 

ފޯރަމްކްލައި)ސީ.ވީ.އެފް   ަވލްނަރަބަލް  އެމްބެސެޑަރ.  (މެޓް  އެްއ  ވެސް ެގ  ޔަީގނުން  ހަމަ  އެހެންކަމުން، 

ރިޔާސަތު އަޅު މަޖިލީހުެގ  މި  ރައީސް  ވަޑައިެގން  މަޖިލީހަށް  މި  ަވޑަިއަގތުމުން  ރާއްޖެ  ކަމަނާ  އެ  ަގނޑުމެންނަށް 

ެގންދަވަނިކޮށް   ވެސް  ބަލަހައްޓަވައިދެްއވަމުން  ޔަީގނުން  ނުދީ ހަމަ  ކަމަނާއަށް  އެ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެންދޫކޮށްލުމަކީ މި    ކޮށް،  ކަމެމަޖިލީހުން  ނޫން.  ެގންވާނެ  ރައީސްއް  ވާހަކަ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުެގ 

ބޭފުޅަކު ނެވި  ންސްކަން ކޮށްފައި ހުއައިސް ނޫނީ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހަކުން ފެށިެގން ކުރީަގިއ ރައީނިންމައިލާނީ ފަހަކަށް

ރައްޔިތުންނަށް،  މަުގމައް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުކުެމވަޑައިެގން  ނިކަމެތި  އަޅުަގނޑުމެންެގޗަށް   ރަްއޔިތުންނަށް  އާދައިެގ 
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އު ތަކުލީފެްއ،  ޢަމަލުތައް  ދަތިކަމެއް،  ޮގތަކަށް  ފަދަ  އުފުލަންޖެހިދާނެ  ޢަމަލުތައް، ބަްއޓަނދަުގލެއް  ންކުރަްއވަމުން، 

ޙަޤީ  ންކުރަްއވަމުން ބަްއޓަބަސްތައް   ދަންނަވަމުން.  ވާހަކަ  ކަންބޮޑުވާ  ައޅުަގނޑު  ެއކަމާ  ެއ ެގންދަވާތީ  ޤަތުަގިއ 

 ން ކުރާ ކަެމއް ނޫން. ޔާސީ ފައިދާެއއް ނަަގރަކަށް ޖެއްސުމެއް ނޫން، ސިކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާމަނިކުފާނު އެ ކުރަްއވަނީ

ކުރަްއވަނީ އެ   އެ  ރައްޔިތުންނަށްަގނޑުމެންއަޅު   މަނިކުފާނު  އާދަިއެގ  އެ  ؛ ންދަތިކަތަކުލީފެއް،    ، ނދަުގލެއް އު  ެގ 

ވިސްނުމުަގއި  ކަންތަ ެއ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަސަްއކަތްތަކެއް.  އް  ެގންދަވާ  އެ ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެކުރަްއވަމުން   ،

ިގނަ  ނަމަނިކުފާ ތަފާތު  ކުރެވެމުންކީ  ވެސް  މިހާރު  ތަތުހުމަތުތަކެއް  ތަދާ،  އަދި  ނިމި ކޮށް  ޙުޤީޤުޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ، 

ބައިޝަރީޢަތަށް   މަްއސަލަތައް  ނެރުވަފޮނުވާފައިވާ  ދަންނަާވކަށް  އަޅުަގނޑު  ނޫން.  މަދެއް  މައްސަ.  ކޮން  ލައެއް  ތިން 

އެފަދަ  ވަނީކީ.  ފޮނުވިފައި ޝަރީޢަތަށް  ންެގކޮށް ނިމިޙުޤީޤުތަނީ، ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަެމއް  ޙުޤީޤުކުރެވެމުންދަތަ  ކަމެއް

، ށް ދިޔަނުދީތަނަެގ ރައްޔިތުން އެ ތަންއި، އަޅުަގނޑުމެން  ދޭދޭ ޤައުމާ ދޭތެރޭ ޖައްސަފަރާތެއް ނުކުމެ އަޅުަގނޑުމެންެގ

އެ   ހުއްޓުަވއި،  ލިބުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚިދުމަތްތަްއ  ޤައުމުތަކުެގ  ެގންދަވަނީ  އެ  އެ  ކުރަްއވަމުން  ކަންތައްތައް 

ދަންޤަތުަގއި  ޙަޤީ ދަައޅުަގނޑު  ދަށު  ެވސް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް    ޖައިެގރަނަވާނީ،  ޮގތުަގއޭ  ޢަމަލެއްެގ  ވިޔާނުދާ 

؛  ޢަމަލުތައް ހުއްޓައި އަދި މީެގ ކުރިން ކޮށްފައިވާއެފަދައި ވެސް  ަގމި ފުރުޞަތު  ންލަ ޮގވާއަޅުަގނޑު.  ނީސިފަވެެގންދަ

ކޮމަމިސާލަކަ ޤަށް  އެހެން  އަދިެވސް  ވަކިވުން،  ައޅުަގނޑުމެންގެ   އުމުތަކާންވެލްތުން  ރަްއޔިތުންނަށް ދުރުވުމުން   

ދަތިއުނދަޫގ، ނިކަެމތި ކަންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްވާނެ ޮގތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭތީ އެފަދަ  ލިބިފައިވާ  

 . ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާތޯ ރައީސް. ވަދެއް ކަންކަން ނުކުރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަރާތުން  ޕާޓީެގ  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 ރިޔާޟަށް.  هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ވާހަކަދެްއކެވުމަށް ތިމަރަފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ،  (އެމް.އެން.ޕީ)  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ  `. ޝުކުރިއްޔާ

ޤައުމުތަކަކާ ހުރިހާ  މުސްލިމު  ،ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  ުގޅުމެއް    ޤައުމުތަކާ  ވަކިން  އެކުވެރި  ާގތް  ވަރަށް 

ޚާ   ،އޮންނަންޖެހޭނެކަން އޮންނަންޖެރިއެ  ެއޮގތަށް  ސިޔާސަތު  ަގބޫލުކުރަނީ.  ޖީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ހޭނެ 

އިމުކޮށްފަިއވާ ޤައުމެއް.  ގާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް    ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ދިވެހިރާްއޖެއާ  1978ބަންްގލަދޭޝްއަކީ  

އިންޑޯ ޕެސިފިކުން  އޭޝިާއ  ދަނީ  މި  ބަދަލުވަމުން  ސްޓެރެޓެޖީ  ސްޓޭޓްސްެގ  ޔުނައިޓެޑް  މިހާރު  ސަރަޙައްދުަގއި    މި 
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ބަދަލުވެެގންދާއިރު  މިަގއި  ޕެސިފިކަށް  ބައިވެރި  ބަންްގލަދޭޝް  މުހިންމު  ވަރަށް  އޯޝަންެގ  ޔަވަނީ  އިންޑިއަން  ކަށް. 

ކީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމަށް،  އިން މިހާރު ވެސް ެގންުގޅޭ އެއް އިނީޝިއޭޓިވަ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުުމަގއި ބަންްގލަދޭޝް

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ބަންްގ  އިފަިއޓްކުރުުމަގ  އެކްސްޓްރީމިޒަމާ މިހާރު  ެގންދޭލަދޭޝް  ބުނަމުން  އެބަ  މި   ،އިން  އެއީ 

ެއކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ކައުންޓަރ  ސަރަޙައްދުަގއި ވެސް ރީޖަނަލް މޮޑެލެ ެގންުގޅޭ ޤައުމެއް ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮށް  އް 

ަގއި. އެހެންވީމާ، އަދި ބަންްގލަދޭޝް  ކުރުމުޓެރަރިޒަމް އިނީޝިއޭޓިްވެގ ތެރެއިން ދޭދޭ ޤައުމުތަްއ ެއކުަގއި މަސަްއކަތް

އާބާދީެގ   ދުނިޔޭެގ  ދަނީ  މި  ވެސް  8ވެެގން  ޤައުމަށް  ބޮޑު  އެންމެ  އާބާދީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނައަށް    ގެ މެ. 

ބަންްގލަދޭޝްއާ ެއބަ  ދިވެހިރާއްޖެާއއި  ުގޅުމެއް  ާގތް  އަދަދެއްެގ    ވަރަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ެވސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮތް. 

މަސަްއކަތް  ބަންްގލަދޭޝްެގ ފަންތީަގއި  ެއކި  ޤައުމުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިކޮނޮމީއަށް،  ރައްޔިތުން  އެބަދޭ.  ކޮށްދެމުން 

ބަންްގލަދޭޝްއަކީ، ޓެރަރިޒަމަށް ވެސް  ؛ ތެރި ރައީސް ކުރަމުން އެބަ ެގންދޭ. ިއްއޒަތްއިޤުތިޞާދަށް އެކިއެކި މަސަްއކަތް

ވަރަށް ާގތް ުގޅުމެްއ އޮންނަ ޤައުމެއް.  ހަމަ  އެކުަގިއ ވެސް    ސް، ޗައިނާއާވެ  ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ދޭ ޤައުމެއް. އިންޑިއާއާ 

ބޫމް ހަމަ  ެވސް  އިކޮނޮމީ  ސަރަޙައްދުަގިއ  މި  ދަނީ  މި  ފެނިެގން  ޮގތުަގއި.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޤައުމެއްެގ  ަވމުންދާ 

އަޅުަގނޑުމެން    އެހެންވުމާ ުގޅުމު  1978އެކުަގއި  ާގތް  އޮތް  މި  ފެށިެގން  އަހަރުން  އެ  ވަނަ  މިހާތަނަށް  ތެރޭަގއި  ެގ 

ނެތުމަކީ، މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ދެރަވާ ކަެމއް. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ  ފުރުޞަތު ބަންްގލަދޭޝްެގ ބޮޑުވަޒީރަށް ލިބިފައި

މުެގ  ބުކޮށް، ތަޤުރީރުކުރެްއވުޠަމުޚާ  ބޮޑުވަޒީރަކަށް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނާ  އެްއވެސް ޤައުމެްއެގ

ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން ޤަުއމަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް އެހީތެރިކަމެއް ދެްއވާ ެއއް ޤައުމު   ފުރުޞަތެއް ދެްއވަން ަގސްތުކުރާ

ފު އެ  އެހެންވީާމ،  އެމް.އެން.ޕީންރުބަންްގލަދޭޝްއަކީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ފެންނަ  ދޭން  މި ދެ  ޞަތު  ކޭކަން 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ! އިލާނަހިސާބުން އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަ ނިންމަފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! މިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު.  އާދެ!   ިއްއޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ  ޝުކުރިއްޔާ  ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން  މަޖިލީހަށް  ވަުގތު  އިްއޒަތްތެރި    44މި 

އިދާރީ    ،ންމު އަރިހުންޢާ  ކުރަނީ މި މައްސަލަިއަގއި ޯވޓަށް އަހަން. ައޅުަގނޑު އަީމންތު މެންބަރުން. އަޅުަގނޑު ަގސް

އިރާެގ  އިހަވަންދޫ ދާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މޭޒުން އަޅުަގނޑު ވޯޓުެގ ރަނަގބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އެދި ދަންނަވަން.  

 އެބަ އެދިވަޑައިަގންނަވާ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެްއ އަރުވާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްޗެްއ ވިދާޅުވާން  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
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ރައީސް.   ހިތަށްޝުކުރިއްޔާ  މަޖިލީައޅުަގނޑު  ރައްޔިތުންެގ  ކަމެްއަގއި  މުހިންމު  މިފަދަ  ހުރިހާ   ހަށްއެރީ  ނިސްބަތްވާ 

ލަން. ހަމަ ޕާޓީތަކެްއެގ ލީޑަރުން ވެސް ެއއްޗެއް ވިދާޅުވުަމކީ ވަރަށް ުމހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭތީ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާ

 ން މި ދިޔައީ.  އެންމެ ދެ ޕާޓީއެްއެގ ބަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވިެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި  ިމ   ޝުކުރިއްޔާ  އަދި  ުގޅިން.  ފޯނުން  ލީޑަރުންނަށް  ޕާޓީތަކުެގ  ސިޔާސީ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު 

މަޢުލޫމާތު އެރުވިން. މި ތަނަށް ވަޑަިއެގންނެީވ، ިމހާރު މި ވަުގތު ވަޑައިެގން    ށްބައްދަލުވުމާ ުގޅޭ ޮގތުން އެ ބޭފުޅުންނަ

ދެން   ،އާއި ޕީޕަލް ޕްރޮްގރެސިވް ޕާޓީއާއި މި އިންނެވީ ހަމައެކަނި އެންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ފަރާތުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ވާނީ ދަންނަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ވަުގތު   އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގައި  ،ޕީ.އެން.ސީއާ 

ިއންކާރުކުރަްއވާފަެއއް  ވަޑައިެގންނެވެން ޮގތުން  ުގޅޭ  ބޭްއވުމާ  ޖަލްސާ  މި  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  ިމ   ނެތީ.  ނުވޭ. 

 ، މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި  ެގަވޒީރުން  ،އަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއިޖަލްސާ

މިނިސްޓަރުންެގ    ،އަދި ދައުލަތަށް ިގނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އަށާވީސް ބޭފުޅަކާއި 

ޤައުމީ   ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށާއި ޗީފް އޮފް ޕޮލިސްއަށާއި  ،ފުޅަކަށާއިފެންވަރުެގ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އަށް ބޭ

ސްކޫލުން ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ދެ   21އަދި މާލޭ ސަރަޙައްދުެގ    ، އި ވައިސް ޗާންސެލަރޔުނިވަރސިޓީެގ ޗާންސެލަރއާ 

ވަތުއެރުވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ޢުށް ދަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ބޭފުޅުންނަލަ  ދަރިވަރުންނަށް ދައުވަތުއެރުވޭނެ. މުޅި ޖުމު

ބޭފުޅުން ޖަލްސާއެއް  ނަށް ހުރިހާ  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ވަޑައިނުެގންނެވިދާނެ.    ،ފަހަރަުގއި 

 ލާ ކުލަަގދަ ޮގތެްއަގއި ފާހަަގކުރެިވެގން ެގންދެވޭނެ.  ޙަފުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލެންސީ  ހަރ ެއކްސެ  ،ލަދޭޝްެގ ބޮޑުވަޒީރު ްގތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަންފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަ

ތަޤުޙަ  ޚްއިޝަ މަޖިލީހުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ޒިޔާރަތްކުރައްވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ރީރުކުރެއްވުމަށް  ސީނާ 

 ން އެދެން. ވަތުއެރުވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއވުޢުދަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމު

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

  23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ފާސް        ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޒިޔާރަތްކުރެ  ރާއްޖެއަށް  ދަތުރުފުޅެއްަގއި  ހަރ އްވުފުރަމާނަ  ބޮޑުވަޒީރު،  ބަނުގލަދޭޝްެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ަމށް 

  ރީރުކުރެްއވުމާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި ތަޤު  އިސީނާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވަޙަޚް  އިލެންސީ ޝަ އެކްސެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.   45ހާޒިރުވެ ތިއްބެވީ  . 87 ؛ުގޅޭ ޮގތުން ނެުގނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުލަ އަދަދަކީ

ޮގތަކަށް    44ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 

ބައިވެރިެވވަޑައިަގތީ  ެމންބަިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓުނުދެްއވާ   ވޯޓުަގއި  ނެތް.  ވެސް  މެންބަރުން.   44ރަކު  އިްއޒަތްތެރި 

އެހެންކަމުން، ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުަގއި ރާއްޖެއަށް  މި މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ.    ،ޯވޓު. ވީމާ  23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ  

ބަން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޮޑުަވޒީރުލަްގޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް  އެކްސެ  ،ދޭޝްެގ  ޝަ ހަރ  ރައްޔިތުންެގ  ޙަޚް  އިލެންސީ  ސީނާ 

 ވަތުއެރުުވމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ޢުށް ދަރީރުކުރެްއވުމަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި ތަޤު  އިމަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަ 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ގައި.   4:00 ީވރުހަ ެގދުވަހު ބުރާސްފަތިވާ  2021  ޑިސެންބަރު 23ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
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 މަޖިލިސް ނިމުނީ. لمينالعا رب   هلل  الحمدو

___________ 




