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 (ޙް މުޙައްމަދުމަސީهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  63އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .6

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން.. ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމ6ާ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2112/2/5ކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާން -6.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -6.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 22 އަހަރުގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ 1265ގާ އެްނގުން. މިއަދަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން އަން ރިާޔަސތުން ،2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 25ވަނަ ުދވަހުގެ ގޮތުަގއި ެވގެންދާނީ އަންަނ  1އަހަރުގެ ރަަމޟާންމަހުގެ  1265ވަނަ ދުަވސް. ކަލަންޑަުރަގއިާވ ގޮތުން 

ނޑުމެންނާ، ހޮނިހިރު ދުވަސް. އެހެންކަމުން  ނިޔާ އާއި ެހޔޮ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހްބައްދަލުކުރާ  މި އަުޅގަ

އި އުޚުތުންނަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުަގޔާއި އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްަލ ންނާއެދުންތައް ދިވެހި ލޮބުވެތި ައޚު
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ޅުަގނޑުމެން އެންމެނަްށ ވާުބ އައާއި ޘަ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ ދަރުމަهللا ނަމުގައި އަރިްސކުރަން. މާތް

 ދޭ. ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން މި ކުިރޔަށް އެބަ ލުުމގެ މަސައްކަތްއެކުަލވައިމިންވަރުކުރަްއވާށި! އާމީން! ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް 

 30ވެްސ މަޝްވަރާކުރިން ައޅުަގނޑު  އިއިްއޔެގަ  ަރްއވާ. ޕާޓީތަުކެގ ލީޑަރުންނާބޮޑަށް މަަސްއކަތް އެބަ ކު ކަމުގައި ވަރަށް

އިްއޔެ  ލެޭވނެ ކަމަށް. ނަމަވެސްއްޔެ ަމސައްކަތް އެްއކޮށް ނިންމައިކަމުގައި. ައޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ އި  މި

އަޅުަގނުޑ ، އޮތް. އެހެންކަމުން ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އެބަޖަހާއިރު ކަމާ  11ނުލެވުނީ. މިައދު އެކަން ނިންމައި

ނޑާުލމަށްފަހު  ކުރަނީ އެގަސްތު ަގއި އަލުްނ  11:11ކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭން. ވީމާ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިހާރު މެދުކަ

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهުކރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކުރިޔަށް ގެންދަން މަސަްއކަތް

 35 

ނޑުްއވައިެލްއވުން: )   ައށް( 12:11އިން  10:11މަޖިލިސް މެދުކަ

 

 ނިންމުން 

 

 40 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޖާގަދީ މަސައްކަތަށް ލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާތީ އެނޑާީލ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަަވއި މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

މަަސއްކަަތށް އެހީތެރިވުމުަގއި ބޭނުންާވ  ޕާޓީތަކުން އެ ،މަސަްއކަތުަގއި ޕާޓީތަުކެގ މެދުގައި މަްޝވަރާކުެރވި އެ

ގޮުތން އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާ ން ކުެރވުނު ަމސައްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް ޓަަކއި. އާދެ! މިގޮތު

. ވަނީ ނިންމަވާފައޭ ްނ މިހާރުބެހޭ ކޮމިޓީކަތް ކަމާ ކުަލަވއިލުމުގެ މަސައްހެނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެއެކު ދަންަނވާލަންޖެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އާދެ! މި  45ތަކެއް ޖެހޭ ދަތިތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުންމަސަްއކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރުުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންެމވެސް ގޮތަކަށް މިހާރު ވެސް އެބަ ކަމުަގިއ  . މިވަނީ އެއްބަްސވެފަ މި ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަމާ އެކު ޝުކުރުަދންނަވަން. ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ ތެރިވެރިންނަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްއަޅުަގނޑު ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ އިސް

ނޑުމެން ހަމަ ސިޔާ އެކު މި ކަންކަން  އެއްގޮތަށް މި ންުގޅެންޖެހޭ ރޫހާއި އުސޫލާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގެކަންތައްތައް އަުޅގަ

ހެްނވީމާ،  އާދެ! ހަމަ ެއ ޕާޓީެއއްެގ  މަޞްލަޙަތު ެވސް ެއ ޕާީޓއަކުން ވަކާލާތުކުަރްއވަމުން ެގންދެވި. އެ، ގެންދެވި

ނޑުމެން ށް ގޮސްއެގޮތަ  50ފަހަރު  ކަމަށް ޓަކައި އަދިެވސް ެއއް މި، . އެހެންވީމާ ލެވިފައޮތީ ނިންމައި  ނަށް މިއަދު މިއަުޅގަ

ންނަށް ވަރަށް ހުރިހާ ބޭފުޅު ެދއްވި ޕާޓީަތކުގެ މުގަިއ ހަރަކާތްތެރިެވވަަޑއިގެންކަ ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުންނަށް އަިދ މި

ނޑުމެން ދެން ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބއްޭވ ެއކު ޝުުކރުދަންނަވަން. އާދެ! އެހެންީވމަ، އަޅު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ގަ

ނޑުމެ ލެވުނު ކޮމިޓީގެލުމަށް އެކުަލަވއިއެކުަލަވއި ަތއްއާެދ! ދާއިމީ ކޮމިޓީ؛ ކޮމިީޓގެ ދުވަހަކުން މި ން ރިޕޯޓް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ، އި ކުރިޔަށް ގެންދާނީ. އެހެންވީމާކުރާނަން. އާދެ! އެެޖންޑާކޮށްފައެޖެންޑާ ދެން އަުޅގަ
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 55ނިޔާ މިއަދު ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހް، ހެނދުނު ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ފަހަުރ އަޅުަގނޑު އެކު އަދިވެސް އެއްއާ އެ

ނަށް އެދުންަތއް ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން އާއި ެހޔޮ

ނޑުމެން ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ ނަވާލަންދަން ެއްއކޮށްއަރިސްކުރަމޭ. އާދެ! ެއއާ ޖޫން ވާ ހޯމަ  61ޖެހެނީ ދެން އަުޅގަ

އާދެ! ކަެރކްޝަނެއް ެއއީ. ރަމަޟާްނ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. العالمين رب   هلل والحمد ގަިއ. 0:11ދުވަހު ހެނދުނު 

 ނޑުމެންނަށް މިރަމަޟާން މަހުގެ ުދވަސްތަުކގަިއ އަުޅގަ  ؛ވާތީެވ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއ ދެން އޮންނާނީ މަސް ކަމަށް

 60 އާެދ!މި ދަންނަވާލަނީ ކަރެކްޝަނާ އެްއކޮށް. އަދިވެްސ އެއްފަހަރު ، ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ ަގއި ފަށާ 11:61އޮންނަނީ 
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