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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތަރުރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )ބުދަ 2018 ޖޫން 27

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  30ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .2018/2/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އި ޝުކުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަ ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ނިމުމުން ވިދިގެން  ގަިއވާ މައްސަަލިއެގ ބަހުސ5.2ްާއއި، އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 5.1ދަންނަވަން. މިރޭގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ވޯޓު އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންަނަވން.

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޅާ ކަންކަންން ހުށަހަކޮމިޓީތަކު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ޔާރުގެ މަޤާމަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުްއތަމަ ފަނޑި 147ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

 ، މިނިވަންޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު

 ިއއްޒަތްެތިރ ަގއ2018ިޖޫން  27ހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެ

ާކ ބެހޭ  ކަންތައްތަމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ

ރަށް ތެރި މެންބަބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިްއޒަތްކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހުގެ ހާރު މަޖިލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މަސައްކަުތގެ ރިޕޯޓް މި

 އަުޅގަނޑު މި  ނަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިިބވަަޑިއގެންފަިއވާނީ.އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން

ދެއްިވ ިއގެން ކޮށްފުރުޞަތުގައި ކޮމިީޓގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވވަޑަ 

ޕޯޓް ނަވަން. ރިޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންމަސައްކަތަށްޓަަކއި އެބޭފުޅުްނނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި، ައދި އިދާރީ ބޭފު

 ހުށަހަޅައިފިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެޓު. ވަިކ މި 5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަށް 

ކަށްފަހު( ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮޅަ މިނެޓު. ފު 5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ރު ތެރި މެންބަފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަްށ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

 `. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދެންމެ 

ތުންނާިއ އެހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓާ ުގޅިެގން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ފަރާ

ޕުެގ ންޓްރީ ގުރޫ، ޕީ.ޕީ.އެްމ، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕް، ދެ ޕާޓީ ނިސްބަްތވާ؛ އާދެ

ދެ، އާދެ، އާފަރާތުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅަށް. 

؛ هللاބްދުސްތާޛު ޢަފްެލޓް، އަލްއު  310ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރުކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވާ މއ. ޭވސަިއޑް 

ގެ ނޑިޔާުރކަމުދީދީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުއއްތަމަ ފަهللاރަނގަޅަކަށް ނޫން ެދއްތޯ ިމ ކިޔުނީކީ. އާދެ، ޑރ. އަްޙމަދު ޢަބްދު

ޅެއް.  ހުރި ބޭފުމަޤާމަށް ގެންނަން އަޅުގަނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދުކރަން. އެމަނިކުފާނަކީ މިކަމުެގ ޤާބިލުކަން

ލީހުގެ އެމަނިކުފާނު ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖ17ިމަނިކުފާނާ އެކީ މަަސއްކަްތޮކށްފައިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގާތުން އެ

ެރވިފަ. ށް ސާބިތުކުމަސައްކަތްކުެރއްވި ުދވަްސވަުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަން ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަ

 ނެީގ. ށް ވެސް އެމަނިުކފާނު އަޅުގަނޑުމެންއެހެންކަމަށްވާތީ، ފުރަތަމަ އެކުަލވާލި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ބެންޗަ

ނަްނ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާުރކަމުގެ މަޤާމަށް ގެންހަމައެއާިއއެީކގަިއ، މިއަުދ އެމަނިކުފާނު 

ސާތަުކގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ފޮނުއްވި ހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންެގ މިނިވަން މުއައްސަ

އަށް މަ ފުރިހަމަހަލަހައްަޓވާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި އެހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓް އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންތައްތައް ބަ

ެގ ވެހިރާއްޖޭދީދީގެ ޤިޔާދަތުގައި ދި هللاބަލައިގަންނަ ރިޕޯޓެއް. އަުޅަގނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު

 މަނިކުފާނުއެތުބާރު ެއކޯޓަށް ލިބޭނޭ ޮގތެއްެގ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓު މިހާރަށްވުެރ ހަރުދަނާވެ، ަރއްޔިތުްނގެ އި

އްޔާ މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާނެ ަކމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރްޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނުެގ  އެމަނިކުފާއިސްނަންަގވަިއގެން ކުަރއްވަުމން މި ގެންދަވާ މަސައްކަްތ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް

ހެންވީމާ، ާމ ކުފާނަކީ. އެމަސައްކަތްޕުޅު ަބއްޓަންކުެރއްުވމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިަވޑަިއގެްނ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ެއމަނި

ްތ  ތާއީދު އޮގިނަ ވާހަކަެތއް ނުދައްކާ ެއމަނިކުފާނުގެ ތާއީދު؛ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް

ެގ ށް އޮތްކަމު މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެމަނިކުފާނަެމންގެ ދެ ޕާީޓގެ ޕާލިވާހަކަާއއި، އަދި އަުޅގަނޑު

 ޔަޤީންކަން އަުރވަމުން އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ރު ފުރުޞަތުފުޅުދެްއކެވުމަށް ައޅުަގނޑު މިހާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ވާހަކަ

 އަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް.
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 ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅު

ނޑިޔާަރކު ފަޯކޓަށް އުއްތަމަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ިމއަދަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

އަިދ ،  ދަންނަވައިއެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަްށ މަރުޙަބާޢައްޔަންކުެރވޭ ދުވަސް. އެކަާމ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު 

ލަްނ ފާހަަގކޮށް އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަްށ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ އަުޅގަނޑު

ގަިއ ޑރ. ލުކުރާ ގޮތު އާދެ، ިމއަދު މި މަޖިލީހަށް ވޯޓަކަށް އެހުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ނަންފުޅަކީ އަުޅގަނުޑ ގަބޫ ބޭނުން،

ިއ ކުރާ ގޮތުގަ ދީދީ.  ެއމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު، ތަޢުލީމީ ބޭފުޅެއް. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުهللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

 ސުޕްރީމް ވެހިރާއްޖޭގެ މަށްޓަކައި ވަރަްށ މުހިންމު ބޭފުޅެއް. ޚާއްަޞޮކށް ދިދިވެހިރާއްޖޭެގ ޢަދްލުގެ ނިޒާުމ ހަރުދަނާކުރު

މި މަޤާމަށް  ލު ބޭފުޅަކުކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުކަމުގައި ވާތީ، އެމަނިކުފާނު ފަދަ ޤާބި

ޒާމު ނިއި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުގެ އަތުެވއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާ އެކީގަ

، އަދި ގެ ފަރާތުންފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުންނާއި ޕީ.ޕީ.އެމް

 ކުރިއްާޔ.ޕީ.ޖީގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝު ޓްޖޮއިން

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ގެންނެިވ އެދިވަޑައި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަުތއަރުަވއި ނިމުމަށްފަހު.

ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުްނ ަވނަ މާއް 148 ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގ5.2ެއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

 ޅުއްވުމަށްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުރުމަށްޓަކައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެ

ސަސާަތކުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަްއސަލަ، މިނިވަން މުއައް

ންބަރުންނަށް ަގިއ އިްއޒަތްތެރި މ2018ެޖޫން  27ހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކާ ބެ

 ހޭ ކޮމިޓީގެ ބެފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ 

ބަރަށް ބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިްއޒަތްތެރި މެންއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ުފނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެން

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރިވާީނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިތ ވިދާުޅވި ރިޕޯޓް މިހާރު 

މިހާރު ރިޕޯޓް ވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންހުރިހާ  އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިމޭޒުކޮޅުތަކަށް ފޮުނވިފަ. އަިދ 
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މި މަސަްއަކތް ކުރި ގޮތުަގއި، މި މަސައްކަުތގަިއ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީން ބައްލަވާފަިއވާނީ. އަުޅގަނޑުެމން، 

ުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށް، ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑއިގެން މަަސއްކަތްކުަރްއާވފައިވާ ކަމަށް އަ

 މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، މި ރޕޯޓު ހުށަހެޅިއްޖެކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީެގ ކޮމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

ށް ންނަށް ވަރައިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި، އިއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި، އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރު 

އަދި  މިނެޓު. 5 އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ކޮންމެ ސިާޔީސ ޕާޓީއަކަށް 

ތުޮކޅަކަށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގު 5ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނާވ އިއް 

ޒަތްތެރި އިރާގެ އިއް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަާރތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ިވލިމާލޭ ދާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެން

ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ `. 

ޓްރީ މެންށް ައޅުގަނުޑމެންގެ ޖޮއިންޓް ޕާލިކޮމިޓީން މިއަދު ފޮނުއްވާފަިއ މިވާ ދެވަނަ ރިޕޯޓުގެ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާއަ

ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ެއއްެޗއް ަދންނަވާލުމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މި 

ނޭވާަގއި މި މުހިންމު ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްޕުޅުކޮށްެދއްިވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހިތުގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުުރ 

މި ކޮމިޓިގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ބަސް މަދު، ޢަމަުލ ގިނަ، ހެޔޮލަފާ މެންބަރެްއ  ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްަޞކޮށް 

އާދެ،  ކަމުގަިއވާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި ޢަލީ ސަލީމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.

ތިފާޤުން މި ނިންމަަވއިލެްއވި ބުރަ މަސަްއކަތަށް، މެންބަރުންގެ ހާޒިުރގައި އިއް 11މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ 

ކު އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ދެ ބޭފުޅުްނގެ ނަމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެ

ދާ ވަރަށް ބޮުޑ މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ތާއީދު އޮތްކަން ދަންނަވާލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް މި މުހިންމު ރޭގައި ލިބިގެންޖޮއިންޓް ޕާލި

އިރާދަކުެރއްިވއްާތ هللا އުފަލެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ، ވަރަށް މުހިންމު ދުވަސްތަކެއް މި ޤައުމު ދެކެމުން މި ދަނީ. 

ހަރުދަނާކަންމަތީގައި އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ދައުލަތް އަރުތަ ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ އެންމެ 

ބުއުސް، ިދވެހި ޤައުމަށް ވަފާތެރި، ިދވެިހރާއްޖެ ދެކެ ލޯބިވާ، ިދވެހީންެގ ދިވެހިވަންތަކަން ގަބޫލުކުރާ މަތީ ކޯޓަށް ފުންނާ

ފަދަ ބަޔަކަށް ލިބިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކޭީތވެ، މި 

އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުަގއި  ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ. އަދި ހަމަ
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މި އޮންނަނީ ވެސް ޕާޓީއަުކން ބޭފުޅަކު މިއިން ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް އެއް ބޭފުޅަކަްށ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު. 

ނަރ، ހަމަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފަހުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުާރ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ ކޯލިޝަން ޕާޓް

ރަނެއްމަލެއް ފަދަ ޕާޓްނަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯލިޝަންގެ ވާހަކަ ދެެކވޭ ހިނދު، ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުަގިއ 

ޚިޔާލަށް އަބަދުވެސް ގެންނާީނ ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.އޭއާ ދެެމދުގައި އޮތް ކޯލިޝަުނގެ ރިެވތިކަން. މީގެ ޚުލްޤުގައި ހުރި 

 ަރނގަޅުކަން. އެހެންވީމާ، އެ ޯކލިޝަންގެ ފަރާތުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާތަނަށް މިފަދަ ހެޔޮކަން. މިކަމުަގއި ހުރި

ނިންމާ ރެޔަކު ހުރިހާ ކަންތައްތަކުަގއި  ަޤއުމަށްޓަކައި ެދއްވަމުްނގެންދަާވ އެއްބާރުލުމަކީ މިފަދަ މުހިންމު ކަމެއް 

ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު ައޅުގަނޑު ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ  ރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމަޓްމެންޖޮއިންޓް ޕާލި

 ކަމަކަށް ވާީތ، އެ ޝުކުުރ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވމުން، ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންާނ ހަމައަށް މި ތަޢާރުފާއެކު

ޭޖގެ ނިންމަވައިލެްއވުމުަގއި ބޭނުްނކުރަްއވާފައި މިހިރަ ނަންތަާކ އެުކަގއި މި ބޭބޭފުޅުންނަށް؛ ޚާއްޞަކޮްށ ދިވެހިރާއް

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަުމގެ މަޤާމަށް މއ.  148ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ދީދީއާއި، ހ. ހޯސްޓްސައިްޑ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ هللاނަންބަރު ފްލެޓް، އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު 310ވޭސަިއޑް 

ންމަވާފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިޓީަގއި މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމަށް މި ކޮމިޓީން ނި

ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްޮގތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރުހީބުކޮށް، އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ވާހަކަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ފުންމައިގެން ވޯަޓްށ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުެގ ާވހަކަކޮޅު ކުުރކޮށްލަން. ހަމަ ވޯޓަށް އެހުމާއެކު 

ފިތުމުގެ އުންމީދުގައި ހުރި ާވހަކަ ދަންނަވަމުން ވަކިވެލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާހރު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ުކޑަހުވަޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދެ، ކަން ދިމާުކރި ގޮތުން އާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އެކުަލވައިެލވުނު ެއންމެ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓު އާ`. 

އެކުަލވައިލުމުގެ މަަސއްކަުތަގއި ވެސް މި މަޖިލީހުަގއި؛ އާދެ، ިއސްވެ މިދިަޔ، ފާއިތުވެ މިދިޔަ ސަތާަރވަނަ 

ހެއް އަޅުގަނޑަކީ. އަދި ހަމަ އެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހެޔޮ ނަސީބު  ލިބިފައިވާ މީ

އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަްތކުރަމުން އައީ ޭރގަނޑު ކަމަްށ ވާތީެވ، އަދި ހަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާ އާޯރކަމެްއ 

އަޅުގަނޑުމެން  މާޒީގެނައުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުުމގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑު ކުރެިވގެްނދާކަމީ 
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ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެްނެގ މައްޗަށް ހަމަގައިމު ެވސް 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަކީ.  148ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

އިވާ ގޮތް ކޮންމެހެން އަކުރުންއަކުރަށް އަުޅަގނޑު ނުދެންނެވިޔަސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިކަން ބަޔާންކުރެވިފަ 

ޔަޤީނުން ވެސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ. އަދި ހަމައެާއއެްއޮކށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުތުތަްއ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގާނޫނު، 

ތަކީ ކޮބައިކަން ެވސް ވަރަށް ވަނަ މާއްދާގައި ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރު  15ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ އުސޫުލގެ މަތީން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޖުީޑޝަރީއަށް ދިމާވެފަިއވާ ޙަޤީީޤ 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މިއަދު އަލުން އަެނއްކާ އާ ފަނޑިޔާރުންތަެކއް ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހަމަގައިމު ވެސް 

ވިގެންދާކަމީ ހަމަަގއިމު ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެއކަމުަގއި އުފާުކރާނެ ކަމެއްކަން އަުޅގަނުޑ އެކުލެ 

ހަމަގައިމު ވެސް ޔަޤީންކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި އުފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާނީ 

ންެގ ހިތްތަކުގައި އިތުބާރު އުެފދެނިވި ގޮތަކަށް ކަންތައްަތްއ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ މައްސަލަތައް ަރއްޔިތު

ކުރެިވގެން. ދާދި ފަހަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެެރއިން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަަކކީ ޤައުމީ ނަޒަރަކުން؛ ސިޔާީސ 

ުޑވުން ހުިރ ވިސްނުމަކުން ވަކި ބަލާފަެއއް ނޫން. ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލާއިރުގައި ހަމަަގއިމު ވެސް ކަންބޮ

ކަންތައްތަެކއްކަން އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކަންދިމާވި ގޮތުން މިއަދު މި އޮތީ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ 

މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާ ދެފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި އުއްތަަމ 

ޅަކު ޢައްޔަންކުެރިވގެންދާ ދުވަހަކީ މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ބޭފު 

ހައިސިއްޔަތުްނ ކޮންމެ ބޭުފޅަކު ވެސް ަރއްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިތުބާުރތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި 

ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހުރި  މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. އާދެ!

މައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަނޑު ަހމަގައިމު ވެސް؛ އަުޅގަނުޑެގ އަމިއްލަ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ ދައްކާކަްށ ނެތިން މި 

ފުރުޞަތުގައި. އަުޅގަނުޑގެ ައމިއްލަ ވާހަކަ މި މައިކުން ަދްއކައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މިކަުމަގއި ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ އެހެން 

ހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެތީވެ އެ ވާހަކަ ަދއްކަނީ. ހިތާމައަކީ ުޖޑީޝަީރގެ ތެރޭަގއި މައްސަލަަތއް މީ

ލަސްވެގެންދާ ަމއްސަލަައކީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަލަެއއް. އެެހންވީމާ، ާއ ސުޕްރީމް ކޯުޓ 

ގައިުމ ވެްސ މި ބޭފުޅުންެގ މަަސއްކަތްތަުކަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކުަލވައިެލވިގެްނ ެއ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ދަށުން ހަމަ

ޖުޑީޝަރީ ނުވަތަ ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާުމ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގިއ އިތުބާރުކުރަނިވި ގޮތަކަްށ 

ޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ މިކަންވެގެންދާނެކަމީ ހަމަގައިުމ ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރާ ކަމެއް. ދެންމެ ޕާ

ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ނިހާނުގެ ާވހަކައިަގއި ވިދާުޅވި ފަދައިން، ހަމަގައިމު ވެސް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ޝައްކެތް ނުކުރާެނ 

މިހާރު މި ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަކީ މިކަމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ބައެއް ކަމަށް. މިކަމަށް ވަރަށް ކުޅަދާނަ، ވަރަށް 

ހަމަ އެހާމެ ަތޢުލީމީ ޤާބިލުކަން މިކަންކަމުަގއި ހުރި ބޭފުޅުންތަެކއް މިއަދު ޢައްޔަންކުެރވިގެން ިމ ދަނީ.  ފުންނާބުއުސް،
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އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުްނގެ ައރިހުން އަޅުގަނުޑ ހަމަ ވަަރށް އަދަބުވެިރކަމާއެކު އެދެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ 

އުފެއްދޭނެ ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ  ހިތްތަކުގައި ޢަދުލުއިންޞާފާ މެދު އިތުބާރު

 އިތުބާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެބައޮތޭ. އަުޅގަނުޑގެ އާދޭހަކީ ެއއީ. ޝުކުިރއްޔާ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުނީ ޙަލާ މި ނިބަހުސްގެ މަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ.

 އެދިަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުމަށްފަހު.

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީ އިދެްއވުމަށް އިދާގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަ ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓ6ުއެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މަްށ ްއވުދެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަމޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއްއޒަތްތެރި މެ

ރަތަމަ ވޯޓަްށ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަްނ އެބައޮތް. ފު 3ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. މިރޭ 

 ލާނަން. ދަންނަވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮނަރަބަްލ ، ސ. ހިތަދޫ ކޯޒީަރއުންޑް ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 147ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 އްޒަތްތެރިމާ މެދު އި އްވުނޑިޔާރުެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންުކރެދީީދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަهللاޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ިތއްބެވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ޓުެދއްވި މެންބަރަުކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ36ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެވި ވަަޑިއގެންނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭ

ޭޖގެ ދިވެހިރާއްއެހެންކަމުން،  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަޙްމަދު  .ރނަރަބަލް ޑއޮކޯޒީރައުންްޑ،  ސ. ހިތަދޫ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 147ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ުޓގަިއ ވާ ކަމަށް ވޯއްޔަންކުެރއްވުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަޢަ އުއްތަމަފަނޑިޔާުރގެ މަޤާމަށް ދީދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެهللاޢަބްދު

 ރޭގެ މި ހު(ކޮޅަކަށްފަ)ވަގުތު ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  

 ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަްނ.2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލެޓް، ފް 310ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މއ. ވޭސަިއޑް  148ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަށް ންބަރުންމެ ދީދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުަކމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެުދ އިްއޒަތްތެރިهللاއަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

ިތއްބެވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ޓުެދއްވި މެންބަރަުކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ36ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެވި ވަަޑިއގެންވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް 

ޭޖގެ ދިވެހިރާއް އެހެންކަމުން، .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސްތާުޛ ފްލެޓް، އަްލއު 310އިޑް މއ. ވޭސަ  ،ގެ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 148ައސާީސގެ ނޫނުޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ުޓަގއި ދީދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރކަމަށް ޢަްއޔަންކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ކަމަށް ވޯهللاޢަބްދު

ޭރގެ  މި ހު(ކޮޅަކަށްފަ)ވަގުތު ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

  ދަންނަވައިލާނަން.ފަހު ވޯޓަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަްލއުސްތާޛު ސްޓްސައިްޑ،ހޯގެ ދަށުން ހ. (ވަނަ  މާއްދާގެ )ހ 148އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު

 ބަރުންނަށް ންމެމެދު ިއއްޒަތްތެރި  ކުރެްއވުމާއްޔަންޢަކަމަށް މަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައް

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ މުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

ޓުެދއްވި މެންބަރަުކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ36ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެވި ވަަޑިއގެންނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ 

ޭޖގެ ދިވެހިރާއް އެހެންކަމުން، .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބްދުލްޣަނީ ތާޛު ޢަހޯސްޓްަސއިްޑ، އަލްުއސް ގެ ދަށުން ހ.ަނ  މާއްާދގެ )ހ(ވަ 148ައސާސީެގ ނޫނުޤާއްޔާގެ ޖުމްހޫރި

ަގއި ްއޔަންކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ކަމަށް ވޯޓުޢަކަމަށް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މްޕްރީމުޙައްމަދު ސު

 ްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތު
 

 ން.މު ނިން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2018ޖުލައި  2ނީ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 ަގއި.9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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