
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 6އުރުގެ ދަ ވަނަގެ ތިންވަނަ އަހަރު 2018

 

23 B 1440 
 2018 ބަރުޮނވެން 1

 (ދުވަސް ބުރާސްފަތި)

 

 

 

 

8201/30ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 21:41 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 23:11: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )ބުރާސްަފތި 2018 ބަރުނޮވެން  1

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  47ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ 

 .2018/3/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަވެސް، ރިޔާސަތުން އެްއޗެއް އަންާގކަށް ނެތް. އެހެންނަ ރިާޔސަތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުޮކޅެއް ދީގެން ދަންނަވަންޖެހުނީތީވެ، ޖަލްސާއަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް. މި  ދަންނަވައިލާނަން
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ރިޔާސަތުން ހަމަ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގައި ހުރި މަސަްއަކތްތައް ކުިރއަށްގެންދިއުުމގަިއ ތިޔަ ކޮށްދެްއވާ މަަސއްކަުތގެ 

 ކުރު ދަންނަވަން.ވާހަހަކަ. އެކަމަށް ޝު 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންކަން.، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އްޔިތުްނގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރަ 82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

މަސީޙް މުޙައްމަދު، هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ ަމގާމުން އިސްިތއުާފދެއްަވއިފަިއވާތީ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރައްޔިތުްނގެ  82ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްސަލަ. ދިވެހިރާއް

މަސީޙް މުޙައްމަދު، هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ަވއިފަިއވާތީ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްިތއުާފދެއް

މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދާނެ ޮގތް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 5އަށްގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަުކ މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަްނކަން ުކރި

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ކޮމިޓީެއއް ހޮއްެވވުމުގެ މަސައްކަތް. ެއއަށްފަހު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅުއްަވއި، ތާއީދުކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ 

ހުޅުވައިލާނަން. ެދން އޮންނާނީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ނަންތަކަށް ވޯޓަްށ އެހުން. ެއއަށްފަހު، ވޯުޓެގ  ފުރުޞަތު

ނަތީޖާ ސާފުކޮށް، ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން އޮންނާނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި 

ީރގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވާލަން. މިއަދުގެ ވަގުެތއްަގއި ކު

މަސީޙް މުޙައްމަދު، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ިއސްތިޢުފާދެއްވިކަުމގެ ސިޓީ ައޅުގަނޑަށް ލިބިަފއިާވ ވާހަަކ هللا ޢަބްދު

އީސްގެ ޭމޒުން ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ރަ

ހުށަހަޅަމުންގެންދާއިރުގައި ިރޔާސީ؛ މާފުކުަރއްވާތި! ިނާޒމީ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަެތއް ނޭރުވޭނެ. މެންބަރުންެގ 

، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅުްއވާ ކަންކަން ދަންނަވައިލާނަން. 5މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަލުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރަްއޔިތުންެގ  82ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހި -5.1

މަސީޙް މުޙައްމަދު، هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ާފދެއްަވއިފަިއވާތީ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްިތއު
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރައްޔިތުްނގެ  82މައްސަލަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަސީޙް މުޙައްމަދު، هللا ދުމަޖިލީހުގެ ރައީސް، ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބް 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްަވއިފައި، ެއ ސިޓީ އަުޅަގނޑަށް ލިބިފައިވާީތ، އެ ވާހަަކ 

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން، މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެހެންކަމުން، 

ތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާުބކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށދާނެ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އިްއޒަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދާނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު، ަމޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯޓަކުްނ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަަވއިލެވޭ ކޮމިޓީެއއް ހޮވުމުެގ  5ންދިއުމަށް ޓަަކއި އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންކަން ުކރިއަށްގެ

މަސައްކަތް. އެއަށްފަހު، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ަމޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންެގ 

ލިބިފައިވާ ވައިލާނަން. ދެން އޮންނާނީ ހުށަހެޅި، ތާއީދުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުނަންތައް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ތާއީދުކުރު

އެހުން. އެއަށްފަހު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ ާސފުކޮށް، ނަތީޖާ އިޢުލާންކުުރން އޮންނާނެ. އެހެންކަމުން،  ނަންތަކަށް ވޯޓަށް

ގެ ކަންކަން އިންތިޚާބުކުރުމު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯަޓކުން 

ލެވޭ ކޮމިޓީެއއް ހޮުވމުގެ މަސަްއކަތް ފަށާނަން. މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް ެއކުލަަވއި 5ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ކުރިއަށް 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީަގއި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ  5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ވަނީ މި 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ މެންބަރުންގެ  5ކަމަށް. މި  ދޭންވާޕާޓީތަކެއް ހިމެނުމަށް އިސްކަން

ނަންތައް ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދުކުރުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

ގެ އިްއޒަތްތެރި... ދާއިރާ އަރުވަނީ ހިންނަވަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

ށް ފިތާލީމަ އަޅުގަނޑަށް ފިތަންޖެހޭ ބަޔަ މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި، މައިކުގައި ތީނދަިއއްޒަތްެތރި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ިވލުފުށީ . އަުޅގަނޑު ފުރަތަަމ ފުރުޞަތު މިއިއަތްނެގުމުެގ ަބދަލުގަނަން ލިބޭނެ، 

 ޔާޟް ރަޝީދަށް.މެންބަރު ރި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޟް ރަޝީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލުފުށީ

ނަެމްއ  5 ވާނެމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ  5އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މި 

މާފަންނު ދާއިރާގެ ތަމްސީލުުކރާނީ ވިލިމެންބަރުންެގ ޮކމިޓީގައި ޕީ.ޕީ.އެމް  5 ،ލާނަން. އެގޮތުންއަޅުގަނޑު ދަންނަަވއި

ލީ ޢަމެންބަރު   އިްއޒަތްތެރިހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު، އަދި

 ޢަލީ ރި މެންބަރުރިޔާޟް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެهللا މް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޢާޡި

 ޕާޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަނާރާ ނަޢީމް.ދާލަތު ޢުރޫފް، އަދި އަމަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި އޮްތ ަގވާއިުދގަ  ގޮުތން. އެއީ ވާނީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ހިމެނޭންބަރު، ރިޔާަސތުން ދަންނަވާފައިއިްއޒަތްތެރި މެ

 ާރގެ  ދާއިައރުވަން. ައއްޑޫމީދޫއީދުުކރާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުގޮތް ކަމަށް ވާތީ  އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ތާ

 ދަމް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫމީ

 ލަން.ދަންނަވާ ކަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިީޓއަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަަކއި. މަށްށަހެޅުޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު މެންބަަރކު ފުރުޞަތަށް އެިދވަޑަިއގަްނނަވާތޯ ބަލައިލަން ބޭނުން ޮކމިޓީއެއް ހު

ޒުން މޭ އިދާރީ( އެްއވެސް މެންބަރަކު އެދިަވަޑއިނުގަންނަވާތީ އެ ފުރުޞަތު ބަންދުކޮށްލެވިއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު

، . ހުށަހެޅި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށްވޯޓުރަނގަބީލު ަޖއްަސވައިެދްއވުމަށް ދަންނަވަން

 ތާއީދުލިބިފައިވާ ނަންތައް އިާދރީ މޭޒުން ދަންނަވާލުމަށް އެދެން. 

 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާ

 މަދު ނިހާން ރޮޒައިނާ އާދަމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ންބަރު މެޒަތްތެރި އިރާގެ ިއއް ޙުސައިންމަނިކު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، ކިނބިދޫ ދާ 

ބަރު ތްތެރި މެންރިޔާޟް، ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، އަދި މަކުނުދޫ އިްއޒަهللا ޢަބްދު

 އަނާރާ ނަޢީމް. 

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 80    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 82ދު؛ . ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދ85ަލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

ތަކަށް ވޯޓުދޭން ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮ. ނުފެނ80ްކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ސްވުމަށް ބޭނުންާވ . ފ80ާބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ކަށްފަހު(ވަގުުތކޮޅަކަމުަގއި ދަންނަވަން. )މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ ެއހެންކަމުން، . 80ޖުމުލަ؛ . 41އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާމަށް މަަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ، ދެްނ މި އޮތީ، ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

ށަހަޅުއްަވއި ންތައް ހުނައިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްވުން. މެންބަރުންގެ 

 އްޗަށްޕުޅު މަެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު އަތް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތާއީދުކުރެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

ރި ޒަތްތެިއއް އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ނުނަންގަވާ މެޝިން ބޭނުންުކރައްވާ!

  ލިޙަށް.މެންބަރު އިބްރާހިމް ޞާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއި
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މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިާދއިރާގެ އިމަށް މާމިގިލީ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައް

 މްގެ ނަން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ޤާސިމް އިބްރާހީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް އިލްހާ ތެރި މެންބަރުާދއިރާގެ ިއއްޒަތް ދަގެތީ ށް އަޅުގަނޑު؛ދުކުރާ މެންބަރަކަރި މެންބަރު. ތާއީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަޙްމަދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޅގަނުޑ ކޮށްލީ. އަރު؛ އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ދޫއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާމިގިލީ ދާ

 ދުކުރަން އެކަމަކު އިނގޭތޯ.ރާހީމަށް ތާއީސިމް އިބްޤާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އީސް. އިބު ރަނަ ިއންތިޚާބީއަުރވަން. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކާށިދޫ ދާއި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ބަރު ފަިއޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެން

އީްސގެ ޖިލީހުގެ ރަމަމި  އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާިލޙްއިންތިޚާބީ ރައީްސ، ހިންނަވަުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

ގަނޑު ޅުފުޅަށް އަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، މާމިގިލީ މަޤާ

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީ ޢާރިފަށް ގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަކެލާ ދާއިރާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިމަށް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެޝުކުރިއްާޔ. އި

 ގެ ނަންފުޅު އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. هللاރަޙީމް ޢަބްދުޢަބްދު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެއިދޫ ދާިއރާގެއިނގުރަ  ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން. އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

 ްއޔިތުންގެ ރަވި ެއ ހުށަހެޅުއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލީ ޢާރިފްގެ ޙީމަށް؛ ޢަތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްގެ ހުސްވެފައިވާ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާހުމަޖިލީ

 ދުކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީމަްށ ސަމަދު މައްސަަލއެްއގަިއ އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަޙް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: 

ޕުކުރަނީ މިހާރު ވޯޓުކަރުދާސް ޗާ ކޮށްލަންނޑު ބޭނުންވޭ ޗެކު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު އަުޅގަ

  ވެދާނެތޯ؟ޒާމެއް އޮ ނިސް  ެއއް ފާހަގަ ެއްއގޮޅިްނ އަނެްއގޮޅިއަށް ެދވޭނެ ެއއްވެ ކަުރދާހުގައިކޮންދިމާލަކުންތޯ. ދެން ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތައް މަޢުލޫމާތު ެދވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ތިޔަ ވިދާުޅވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިށީނ

ަމކަށް ކަ ކުތާއެއްނުދެަވޑަިއގެންނެވުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމީ މެންބަރު އިށީނނީ. ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަ

ށް އިދާރީ ދެްއވުމަލަ، ހުށަެހޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ތަރުތީބުްނ އިްއވާލިބިފައިވާ ނަންފުޅުތައްހުށަހެޅި، ތާއީދުނުބަލަން. 

ގަނޑަްށ  ދާ ވަުގތު ކުޑަކޮށް އަޅު ންމު މަސައްކަތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މުހިމޭޒުަގއި ދަންނަވާލަން

 . ވަިއގެންއަޑުަމޑުކޮށްލައް  އެއްބާރުެލއްވުން އެދެްނ،

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 
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ިރ އްޒަތްތެއިރާގެ އި ކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ެނގުން. ހިންނަވަރު ދާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އިންތިޚާބު

މް ސީލް ނައިޞަރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަާކށިދޫ ދާއި ޞާލިޙް ހުށަހަޅުއްވަިއ، މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

އީސްކަމަށް ލީހުގެ ރަމް މަޖިދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. މާމިގިލީ ތާއީދު

 ،ހުށަހަޅުއްވައި ރިފް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާގެ އިކެލާ ދާއިރާއިރާ ަވނަ ހުށަހެޅުން؛ 2އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް. 

ގެ ރާފޮނަދޫ ދާއި ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ުހށަހެޅުން.އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތް

 ކުެރްއވުމަށް. ލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުމަޖިهللا މް ޢަބްދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީއި

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަަކިއ  . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން

ކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު

ްއކަތް މިހާރު ކުރުމުގެ މަސަްސކޮޅު މަޖިީލހުގެ ސެކްރެޓޭިރއެޓުން ޗާޕު ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާ ދިނުމަށްޓަކައި

 ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ހިނގާ  ދާކަމުގައި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. މިހިނގަމުން

ިއ ޖަލްސާގަ ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ މިބުމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ މަޤާކަމެއް. ރައްޔިތު

ތެިރ ލާނަން. އިްއޒަތްންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައިގޮތް އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާނެދެން ކުރިއަށް

ޅިފައިވާ ނަންތައް ަމށް ހުށަހެމަޤާ ކަމުގެދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްމެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާއެކީ ައޑުައއްސަވާލުމަށް 

ދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ، ތާއީމުތަކަށް ނަންތައް ހުށަހެޅިތީބުކުެރިވފައި އޮންނާނެ. އެ މަޤާކަރުދާހުަގއި ތަރުވޯޓު

ކަށް ވެސް ދޫކުރެވޭނީ އެްއ ކުރުމަށްޓަކަިއ ވޯޓުލާ ކޮންމެ މެންބަރަންތިޚާބުއޮންނާނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އި

ކޮޅު ދޫކުރާީނ ކަރުދާސްވޯޓުލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވޯޓުފަހަރު.  ދެވޭނީ ވެސް އެއްޓު ކޮޅު. އަދި ވޯކަރުދާސް ވޯޓު

 ކުުރމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓުޮފށި ހުންނާނީ އެތެރެ ފެންނަ . މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުމުމަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއް

ކަރުދާހުގައި ންބަރުން ވޯޓުހުރީ އެ ފޮށި. ވޯޓުލާ މެ ތި  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިގޮތަށް

ސް އެްއޗެއް ނެތްކަްނ ފޮީށގައި އެްއވެ. ވޯޓުލާން ެފށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުފާހަގަޖަހަންވާނީ އެ މެންބަރަކު އަމިއްަލއަށް

، ރެ ދެއްކުމަށްފަހުޒިރުވެ ިތބި މެންބަރުންނަށް އެ ވޯޓު ފޮށީގެ އެތެަވގުތު ޖަލްސާއަށް ހާ ދިނުމަށްޓަކައި އެޔަޤީންކޮށް

ން ކަނޑާފައިވާ ތަން ހުުޅަވއިލާނެ. ފޮށީގެ މަިތގަނޑުޖަހަިއ ވޯޓުކަރުދާސް ަވއްޓާލުމަށް ވޯޓު ފޮށީގެ މަިތގަނޑުވޯޓު

މަށް ޯވޓުދޭނީ އެ މަޤާ ކުރުމަށްޓަކައި ެނގޭ ސިއްުރ ވޯޓުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަުކވެސްމަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބު 

ދިނުން ފުރިހަމަވާނީ ، ވޯޓުއިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެ މެންބަަރކަށް ފެންނަ ނަމަކަށް. މިގޮތުންދު ލިބިފަ، ތާއީހުށަހެޅި

ޖަހައި  ފާހަގަގައި ރަނަގޅުކަރުދާސްކޮުޅގައި އެ މެންބަރަަކށް ފެންނަ ނަމާ ދިމާގައިވާ ޮގޅީބަރަށް ދޫކުރާ ވޯޓު ވޯޓުލާ މެން

ފާހަަގ ޖަހާނީ  ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި ރަނގަޅުލާ މެންބަރު އަތަށް ދޫކުރާފޮށްޓަށް ވައްޓާލުމުން. ވޯޓުވޯޓުކަރުދާަސކޮޅު ވޯޓު
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ގަލަމުން. ވޯޓުާލ  ބޫތު ތެރޭަގއި. ެއތާ އޮންނައެކަމަށް ޚާއްަޞކުރެިވފައިވާ ވޯޓިން ކުރެވިަފއިވާ ަގލަމުން،ށް ޚާއްޞަ އެކަމަ

ފުރިހަމަކުރައްވަންވާނެ. އަދި  ޓުލުންކަރުދާސްޮކޅު އެ މެންބަރެއްގެ އަތަށް ލިުބމުން ލަސްނުކޮށް ވޯމެންބަރަކު ވޯޓު

ވޯޓުލާން ވަޑަިއގަންނަާވ ޑިައށް އެނބުރި ވަޑައިގަންަނވަންާވނެ. ނލުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަަހކަށް އެ މެންބަރެއްގެ ގޮވޯޓު

ކުްނ ވޯޓުލާ ސަރަަހއްދުގަިއ ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ ައދި އެްއވެސް ސިފަެއއްަގއި ެކމެރާއަކުން ނުވަަތ ފޯނަ މެންބަރަކު

ކަމެއް.  ކުރުމަކީ މަނާ، މަންޒަރާއި އަުޑ ރެކޯޑުނުވަތަ އެބާވަުތގެ އެހެން ަވސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި

ނެގޭ ވޯޓަީކ ސިއްރު ވޯެޓއްގެ ގޮތުަގއި  ން މިޮގތުގެ މަތީ ވާސޫުލގައި ގޮތުގެ އު ވޯޓުލުމުގެ ކަންަތއް ހިނގަމުންދާނެ

 ގައި ހުރި ކެމެރާތަކުގައި މިހާރު ؛ މިތާނގޮތް އި އިންތިޒާމުތައް ޭރވިފައި ހުރިބޭއްވުމަށްޓަަކއި މިތާނގެ އެެތރޭގަ

. އަދި ވޯޓުލާން ވަާޑއިަގންނަވާ ބޫތު ހުރި ފަޅިއަކީ މަޖިލީހުގެ އަޑުއަހާ މާލަުމެގ ހުންނާނީ ކަވަރު ވެްސ އަުޅވާފަ

ދުގައި އެ މާލަން ޞައްުރކުރުމުގެ މަޤްވެސް ވާނީ ވޯޓު ސިކަމުަގއި ވާީތވެ، އެ މާލަން ހުރި ފަޅިތެރެއިން އެއް މާލަން 

ން ބޭފުޅު . އެ މާލަމުގަިއ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު އަދި އެްއވެސް ވަސީލަތެްއ ވެްސ ނުހުންނާނެ. ތިބަންދުކޮށްފަ

 ަތއް ބަލަިއ،މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ވޯޓު 5ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް މަޖިލީހުން ހޮވާފައިާވ  ބައްލަވަްނވާނެ ެއކަން. ވޯޓުލާ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ހަަގއެއް ަޖހާފައިނުވާ ވޯާޓ؛ކަރުދާހުގައި އެްއވެސް ފާ، ަނތީޖާ ހޯދަންވާނެ. ވޯޓުއަދަދުކޮށް ަނއި،ވޯޓު ގު

ކަރުދާހުަގއި ، ވޯޓު ނުވާ ވޯާޓއިިއ އެއްެވސް ފާހަގަެއއް ޖަހާފައިކަރުދާހުގައައްަސވާލުމަްށ ދަންނަވަން. ވޯޓުމެންބަރުން އަޑު

ިލޔުމެއް ނުވަަތ ނިޝާނެއް ޖަާހފައިވާ ވޯޓަީކ ބާތިލު ވޯެޓއް.  ، އެްއވެސް ކުރެހުމެއް ފާހަގައިެގ އިތުރުން އެނޫން ެއހެން

ވޯޓު ގުަނއި ނުވާނެ. މުގައި ބާތިލު ވޯޓު ހިމަނައިގެންދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅު ، ވޯޓުއެހެންނަމަވެސް

 5ން ވޯުޓގުނުމަށް ަޓކައި މަޖިލީހުން ހޮވާފަިއވާ އަދަދުކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ިއްއވުމުގެ ކުރި

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާޝީުޓގައި ޮސއިކުަރްއވަންވާނެ. ިސއްރު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ިއއްަވިއ 

އަޅާ ގޮެތްއގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ހާޒިުރގައި އެ ކޮމިޓީން ކަނޑަ 5ނިމުމުން، ވޯޓު ގުނުމަށްޓަކަިއ މަޖިލީހުން ހޮވޭ 

މަތީން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު ވޯޓުކަރުދާސްަތއް ނައްތަަވިއލައްވާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވައިލެވުނީ 

މި ވޯޓުގެ ކަންކަން ކުރިއަްށ ހިނގާނެ ގޮތް. ވޯޓުގެ ިއންސާފުވެރިކަމާިއ، ވޯޓު ދެ ފުށް ފެންނަ ހާމަ ގޮތެއްަގިއ 

ންގެ ކުިރމަތީގައި ހިނަގއި ނިމިގެންދާެނ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނުޑ އުންމީދުކުރާ ގޮުތގަިއ މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ހާމަކަންބޮޑު ގޮތުަގއި މި ޯވޓުގެ ނަތީޖާ ނިމުމުން، ހޮވިވަަޑއިގަތް މެންބަރަކު ވެްސ އަދި ހޮިވވަަޑއިނުގަންަނާވ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން.  މެންބަރަކު ވެސް ރިޔާސަތަށް މިކަމުގެ ޝަކުވާ ނުކުރަްއވާނެ

މެންބަރުންނަށް  5)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯުޓކަރުާދސްތައް ޗާޕުކޮްށގެން ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑު ދެންމެ ނެގުނު ކޮމިޓީގެ 

ުޓކަރުދާސްކޮޅުަތއް ދަންނަވައިލާނަން، ވޯޓު ކަރުާދސްކޮޅުތަާކއި އަދަދުތައް ޗެުކޮކށްލެއްވުމަށް. އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ވޯ

ޗެކްކޮށްަލއްަވއި އަދަދު ވިދާުޅވީމަ އަމީންޢާއްމުގެ އަތްޕުަޅށް ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަވާުލުކރެވޭނެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 5 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާަލން، މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ޯވޓުކަރުދާސްތައް ލިބުނީމަ
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ކުކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓުރަނގަބީލު ޖަހާނަން. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބޭރަށް މެންބަރުން ޗެ

ނުކުމެވަަޑއިގަތަްސ ޯވޓުރަނަގބީލު ޖަހައިލުމާ އެީކގަިއ މިޮކޅަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަަވން. ނިޒާމީ މައްސަަލއަކަށް 

 އަރުވަން. ައޙްމަދު އަސްޢަދަށް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރުދަނގެތީ ދާއިރާެގ؛ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އަޙްމަދު އަސްޢަދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާ ނެތޯ؟ އަނގޮޓި ކަހަލަ އަނގޮިޓއެއް އޮެވގެން ޭއގެ މައްސަަލެއއް ދިމާވާ އަުތގައި އެްއވެސް ގެމެންބަރުން 5އާދެ! މި 

 ޝައްކޭ. އަނގޮޓި ބޭނުންކުރުްނ ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. ށްނަދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަރއްޔިތުންގެ  ރޭ ވަރަށް ުއފާވެރި ރެެއއް. މި .ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަކަްށ ނުބަލަން. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން

ގަވާއިރަށް އްސަލަ ނަންކަށް މެންބަރުން ނިޒާމީ މަތިއްބަވާ. އެހެންވީމާ، ކުއްލިއަ  ގިނަ މެންބަރުން އެބަ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް

ްނ ށް ވެސް އެކަވާީތ، އަޅުގަނޑަ ކަށްން ގިނަވީމަ ވަރަށް އުފާވެރި ރެޔައަޅުގަނޑަށް ނަން ވެސް އޮޭޅވަރަށް މެންބަރު

 ގެ ހުރިހާޖިލީހުިއ މައޮްތ ތާނގަގޮުތގަިއ ކުރިއަްށ  އަުޅގަނުޑ ުއްއމީދުކުރާފަށް އެދެން. ޮބޑަށް މާ އެގޮތަށް ވަނީ. ވަރަށް

މީ ނަނީ. ނިޒާއިން މީުދގައި މިން މިގޮތަށް ތިއްބަވާނެކަމުގެ އުއްގޮނޑިތަެކްއގައި މަޖިލިސް ފެށޭއިރުަގއި މެންބަރު

 ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދި މުބީން.  ،މައްސަލަެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ މި ނެީގ،  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ިނޒާމީ މައްސަލައެއް މި

 އެކަިނ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށް  ވޯޓުގެ ކަންތައް ކުިރއަށްގެންިދއުމުގެ ަގާވއިދުތައް ިކޔައި ިނންމާލައިފި. ޕާޓީތަކަށް

ތިއްބެވި.  ގިނަ އަދަދެއްގެ މިނިވަްނ މެންބަރުން އެބަ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ،އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިދުަގއި މި

ބޭފުޅުންގެ އިްނވޯލްމަންޓެއް ނެތި މިކަން  އެ ،ުކރައްވާ  ދެން ވަރަށް ބޮޑެތި ޝަކުާވތަކެއް އެ ބޭފުޅުން އެބަ

 މިތާނގައި ވަރަށް  ،ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ކަމަށް. ކަމެއް ނޫން ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކުރިއަށް 
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މިކަން  ންޓަކާ އެއްކޮށް އިންޯވލްމަގިނަ އަދަދެއްގެ މިނިވަން މެންބަރުން ތިއްބެވީމަ، އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް

 ގެންދިއުމަށް. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި ގެންދަނީ. އި  ގޮތަްށ މި މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި އޮތް ،ސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްނިޒާމީ މައް

ިއާވ ކުރެވިފަ، ޢަމަލުމެންބަރުންނަށް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ތިކަން ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ޓަކައި ށްތެރި މެްނބަރުންގެ ސަމާލުކަމަކަ ިއއްޒަތްވާހަ ޚިލާފަށް އަުޅގަނޑަށް އެކަން ކުރަން ދަތި  ގަާވއިދަކާ

 ރިފަށް. ން. ކެލާ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޢާދަންނަވާލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާކެ

ާދގެ )ގ( ގަިއ ވަނަ މާއް 7 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ   ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ގަނެތޯ އަޅު ލުވާންވާނީ. އެނޫން ގަލަމަކުން ވޯޓުަލއިިފއްޔާ ބާތިލާނުގައި އޮންަނ ގަލަމުންނޭ ފާހަގަތަ މި ،ބުނަނީ

ތަށް ދޫކުރާ ލާ މެންބަރު އަބުނަނީ، ވޯޓު  ވަނަ މާއްާދެގ )ގ( ަގއި މި 7މި ގަާވއިދުގެ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ؟

ިއާވ ކުރެވިފަ މަށް ޚާއްޞަެއކަ ،ފާހަގަ ޖަހާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިަފއިވާ ގަލަމުންގައި ރަނގަޅު ކޮޅު ކަރުދާސް ވޯޓު

ޅުގަނުޑ ކޮށްލަން އަލުވާެނތޯ ޔަޤީންއެކަން ޮކށްފިއްޔާ އެ ވޯެޓއް ބާތި ގޮތަކަށް ބޫތުގެ ތެރޭަގެއވެ. ެއީއ އެނޫންވޯޓިން

 ބޭނުންވާތީވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގައި ލިޔެފަިއވާ ެއްއޗެއް ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނރައްޔި

އަޅުގަނޑު ގަާވއިދު އެ ގޮތަްށ ދެންނެވިން. ެއ ނޫން ގަލަމެއް ބޭނުންކުރަްއަވއިގެްނ ވޯުޓަކރުދާހުގައި ފާހަގަެޖއްެސވުމަކީ 

ގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހު

އެކަން އިތުރަށް އަުޅގަނުޑ ކިޔައިނުދިަޔސް. އަުޅގަނުޑ ދެންނެވިން، މި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ހިނގާނެ ގޮްތ 

ލަން އޮންނާނީ އެތަުނގައޭ. ދެންނެވިއިރު ވެސް ައޅުގަނޑު ވާނެ ދަންނަވާަފއި، ވޯުޓކަރުދާހުގައި ފާަހގަލަްއވާނެ ގަ

އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިތުބާރު އަުޅގަނޑަށް އޮޭވ، ެއްއވެސް މެްނބަރަކު އަމިއްލަފުޅު ގަލަމެްއ 

ނުގެންދަވާނެ ކަމަށް. ދެން މި ތަނުގައި އަުޅގަނޑަްށ ޗެކުކޮށްގެެނއް ނުގެންދެޭވނެ އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުގަިއ 
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. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެ ތަނުގައި އޮންނަ ގަލަްނ އިނދެގެނެއް

 ފިޔަވައި އެހެން ގަލަމެއް ބޭނުންކުރައްަވިއގެންނުވާނެ. ދެން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޭރުވޭނެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ދި ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ވޯޓުކަރުދާސްތައް ޗާޕުކޮްށގެްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އިދާރީ ޭމޒާ ހަމައަށް ލިބިއްޖެ. ވޯުޓކަުރދާސްކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުަމށް ޓަކައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ 

ރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު، ެމދުހެންވޭރު ދާއި

ރިޔާޟް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

މަޢުރޫފް، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް އިދާރީ މޭޒުގެ ކުރިމައްޗަށް ަވޑަިއގަތުމަށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން؛ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެދަންނަވަ

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު، މެދުހެންވޭރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

ކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، މަކުނުދޫ ރިޔާޟް، ކެނދިهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑއިގަތުމަށް ަދންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ިއއްޒަތްތެރި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ޯވޓުކަރުދާސްކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްަލދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  5

މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުަގއި ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މަޖިލީހުގެ 

ެއ ކަންކަްނ  ،ކެމެރާތަކުން ބޭރަށް ފޮނުވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތެރޭގައި އަމިއްލަފުޅަށް ކެމެރާތަކުން ަލއިްވކުރަްއވައި 

ކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެ ކަންކަްނ ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

ޓަކައި. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަކަްށ  ގަާވއިދަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށްއެއީ މަޖިލީހުގެ

ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. ޅަކަށްފަހު( އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓު)ވަގުުތކޮ ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޓަކައި ދަންނަވާލަން. ލޫމާތަށްޢުންބަރުންގެ މައްޒަްތތެރި މެއި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގެންަދވާނެ. ގިަނ ރަްއިޔތުން ބައްލަވަމުން ޖަލްާސ ރާއްޖޭެގ ވަރަށް  ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ މިލޫމާތަށްޢުމަ

ދަ މުހިންމު ކަންކަން ްނ ފަވޯޓުލު ،ވާއިުރގައި  ކީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްމަޖިލީހަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ،ކުރުމަކީމަލުޢައެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން  ވޯޓުލުމުެގ އުސޫލުތަކާ ކާއިތަ ްށގެންދެވޭއިުރަގއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުއަކުރި

ކަމުަގިއ މިސާލެްއެގ ގޮުތގައި ެވގެންދާނެ ށްރައްޔިތުންނަ ދިެވހިތިބޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަަކށް އަހުލުވެިރވުމަށް 

ނުވަަތ  ިއ،ދައްަކވަފުޅުެއއްެވސް ގޮތަކުން ާވހަކަވޯޓުލާަގޑީަގއި  ،ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އެެހން މިދެންނެވީ

 ،ނުަވތަ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް، ނުކުރުމަށް ވިދާޅުވެ އި،ނުވަތަ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދަވަ އިތާއީދުކުރަްއވަ 

 ،ވާތީވެ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ުކރެވިދާނެ ކަމަކަށް ަގއިގެ ގޮތުއެއް ކަމަކީ ސަމާސާ މިކަހަލަ ކަން

ވާީތެވ  ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކަމުގައިއީ މި ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބަަލމުންދާއިރުގައި  މި ލަިއވްކޮށް މުޅި އަޅުގަނޑުމެން

ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް އަތެރި މެންބަރުްނ ހަނދުމަފުޅުކޮށްމިކަން އިއްޒަތް
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ހަރަށް ބައެްއ ފަގެންދަނީ. މިކަންކަން ކުރަުމން ،، ޯވޓުގެ ަނތީޖާ ނެރެއި ، ވޯޓު ގުނައިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވޯުޓލަދި

ން ގޮތުަގއި ކުރެވޭ ކަްނަކން ބައެއް މީހުން މިސާލުގެ ގޮުތގައި ބަލަިއގެެގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަމާސާ

 ރޭގެ މި  ޒަތްތެރި މެންބަރުންއިއް ހަމަ ހުރިހާ އިމާޒުެވގެން އަންނާތީވެ ަމޖިލީހުގައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންކަްނ އަ

ެއކީަގއި  ުޅގަނޑު ަވރަށް އަދަބުވެިރކަމާހަވާލުވެފަިއވާ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރެްއވުމަށް އަ ބޭފުަޅކާ ވޯޓުެގ ަގީޑގައި އެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. 

 

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  ވޯޓަށް އެހުމަށް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށް ުޑކޮޅު ޗެކު ޞަުތގައި ައޅުގަނޑު ކާފުރު މި ،ގަްނނަވާނެދިޔުމަށް. އެނިގވަަޑއިށްއަޓުެގ މަސަްއކަތާިއގެން ކުރި ވޯ

ުޅަގިއ ރުދާސްކޮކަޓު ން ދަންނަވާލީމަ ވަޑައިގެން ވޯމޭޒު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު އިދާރީނުދަންނަވާނެކަން. 

 ންމުއްވަން ކުރަ ެއކަން ެގންދެވުން ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ. އެީއ މުްއވަކުރަމަލުޢަގޮތަށް  ދެންނެވި  ަގއިއަޅުގަނޑު ކުރީ 

ރި ހުރިހާ ތެއިއްޒަތް އްމުޢާމަޖިލީހުގެ ައމީންމޭޒުން ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލުން އެދެން.  ގެންދަވަްނވާނެ ގޮތަކީ. އިދާރީ 

އްެބވި ތިމިކޮޅުަގއި  މޭޒުގެ އިދާރީ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  !ލާނެ. ރަނގަޅަށް ބައްލަވާތިއިފޮށި ދައްކަމެންބަރުންނަށް ވޯޓު

ތްފަރާތުގަިއ ނޑުގެ ކަނާ)ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ވޯޓުލަމުންދާ ގަޑީގައި އަޅުގަ އެކޮޅަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ބޭފުޅުން

ކޮްށ އާއްމު ންދުވޯުޓލުމުގެ ަގވާއިފަރާތު ދޮރު.  ނުކުރެއްވުމަށް ދަންަނވަން. މި ދޮރު އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ބޭނުންހުރި

ގެން، ދެަވޑައި ނދެންނެވުމަށްަފހުގައި މެންބަރުން ތެދުވެަވަޑއިގެްނ، އިށީ ހަމަ އެހެން ޯވޓުތަކަށް ވެސް ،ވޯޓުލާއިރު 

ނަވާލަމުން ހަކަ ދަންވާ ނުވާތީވެ އެ އުޅުްއވުމަކީ ވޯޓުުލމުގެ އާދަކާދަިއގައި ައޅުގަނުޑމެން ކޮންއުޅޭ ކަމަކަށް އިހިންގަވަ

 މޭޒުން ނަންތައް ދަންނަވާލުމަށް އަުޅގަނޑު އެދެން.  އިދާރީ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ އި( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުމް. ޢާޡި  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ގެހެންވޭރު ދާއިރާމެދު

هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ގަޮލޅު هللا.  ޢަބްދުޝާހިދު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ 

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  .އަޙްމަދު މަޚްލޫފްދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ބަުރ ދީދީ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( މައްޗަންގޮޅީ ެދކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއިްއޒަ

ސިނާން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. هللا ޢަބްދު
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. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް

ބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ާމލޭލިޢު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވިރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ޙުސައިންމަނިކު. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި ރު ވޯޓުލާއި. ދަންނަވަން ށްދެްއވުމަށް ގޮތަށް ޢަމަލުކޮ ން، އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  .ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އަަދބުވެރިކަމާެއކު މި. ން އެްއވެސް ެއްއޗެއް ވިދާޅުނުވާ

 

  ވުން:އިްއވެ  އިދާރީ މޭޒުން

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ާބރަށު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( هللا. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ދު.ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދިއްދޫ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ޝުޖާޢު. އިބްރާހީމްމެންބަރު 

ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(  ރިފް.ޢާޢަލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެލާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ޙުސައިން ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ންނޮޅިވަރަ)ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު(  ޙުސަިއން ޝަހުދީ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  .ޡިމްމުޙައްމަދު ނާދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ިއކަރަދޫވަ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ރީފް.ޢަ

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫށްފަހު( )ވަގުތުކޮަޅކަ މުޙައްމަދު ނަޝީދު.ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން.ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަނޑިތީމު)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(  އަނާރާ ނަޢީމް.

( ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިލަންދޫ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

މަނަދޫ ދާއިރާގެ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ރޫފް.ޢު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެޢަލީ ސަލީމް. 

ން. ޔާމިهللا އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ އިވެލިދޫ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން. 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަލިފުށީ ދާއިރާގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއް

ދު. )ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އޫފަރު ދާޢުޖަ

މް ފަލާޙް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީއިނގުަރއިދާ ދާއިާރގެ

މް ރަޝާދު. ޡިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ނާއިރާގެ އިމަނިކު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްަފހު( ތުޅާދޫ ދާއަޙްމަދުއަމީތު  ރު މުޙައްމަދުމެންބަ
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)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

މް  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ޙުސައިން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހިންނަވަރު ދާއިރާގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް.ލިޙް. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްޞާމުޙައްމަދު 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  !ކުރަްއވާކެމެރާ ތިރި ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ތްތެިރ ރާގެ އިްއޒަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކާށިދޫ ދާއިهللا. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ދު ޙީމަދު ވަޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްހު( ތުލުްސދޫ ދާއިރާެގ ިއއްމެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަ

ށްފަހު( ގުތުކޮަޅކަމް ރިޟާ. )ވަ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ގުރައިދޫ ާދއިރާގެހީއިބްރާ

ތްތެރި  ިއއްޒަގެ އްޑޫ ާދއިރާމަތިވެރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން މުަޙއްމަދު. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ތޮ

. މަހިބަދޫ  އިބްރާހީމްސިމްޤާާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގިލީ މާމި( މް ޙަސަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުހީމެންބަރު އިބްރާ

 ލްހާމް އި ރުތެރި މެންބަތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްދަނގެ( )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހުދު ޠާރިޤް. މެންބަރު އަޙްމަ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

ެކޔޮޫދ ( ކޮޅަކަށްފަހު)ވަގުތު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު.( )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު. ޙްމަދުއަ

 އަޙްމަދު ތެރި މެންބަރުދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް( )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު. އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މޫސާ ނިޒާރު

 ނަޞީރު.  ިއބްރާހީމްބަރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންފާރިސް މައުމޫން. މުލަކު ދާއިރާގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނީވެ. ދަންނަވާިއރުގައި އަެޑއްމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވީމަ ނަން އިްއޒަތްތެރި 

 

  ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

 ރި މެންބަރުގެ ިއއްޒަތްތެނިލަންދޫ ދާއިރާ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. 

 މަދު. ޔާމް މުޙައްސިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މީދޫ ދާއިރާގެ  ()ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު .ލީލްޚަهللا ޢަބްދު

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޔާމް މުޙައްމަދު.ސިިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު މީދޫ ދާއިރާގެ 
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  ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

 ރި މެންބަރު ެގ ިއއްޒަތްތެާދއިރާ ވިލުފުށީ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުއަޙްމަދު ޢާމިރު. ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ފާ. ޠަ ޞްމުޙައްމަދު މު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަރަފުށީ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 ގުަރއިދޫ  ތ. (ހު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަރިޔާޟް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ކިނބިދޫ  ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެއިސްދޫ  ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުންމަނިކު ދޮންމަނިކު. ޙުސައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ 

ސްމާޢީލް. އިއްޔާޟް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދާއިރާގެ ގަމު  ()ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުއަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް. 

ުށ މާވަ (ކަށްފަހު)ަވގުތުކޮޅަ  هللا.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާގެ ފޮނަދޫ  ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ިރ ިއއްޒަތްތެގެ ދާއިރާ  ލީގިނވިލި ()ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ.ދާއިރާގެ 

ދު. ސްޢައަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދުިއްއޒަ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.

އުތުުރ  ތިނަދޫ (ށްފަހު)ވަގުުތކޮޅަކަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. ދާއިރާެގ  ށީގެމަނަފު ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ބަުރ އްޒަތްތެރި މެންތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އި  ()ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހުޙިލްމީ. هللا ސަޢުދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ 

ދު ރަޝީދު. ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަ މަޑަވެލީ ()ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހުއަޙްމަދު. هللا ޢަބްދު

 (ށްފަހުަވގުތުކޮަޅކަ)ސްާމތޮޑާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. ފަރެ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ތެިރ ްއޒަތްއިރު ދާއިރާގެ ފުވައްމުލަުކ އުތު ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 ޒާދު.ބަރު ޢަލީ ފަފުވައްުމލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެން ()ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަލީ ޝާހް

ދާއިރާގެ  ދު. ހުޅުދޫމުޙައްމަ މަސީޙްهللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުފުަވއްމުަލކު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއް ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

މްދީދީ. ބަރު އިބްރާހީފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެން ()ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހުޝާހިދު.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 އުތުރު  ހިތަދޫ (ފަހު)ވަގުުތކޮޅަކަށްމަރަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. 

 .ލީ ނިޒާރުޢަްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ އި ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. 

 (ށްފަހު)ވަގުުތޮކޅަކަ ދަމް.އާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ މީޫދ ދާއިރާގެ  ައއްޑޫ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަމަޖިލީހުގައި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ޝު

ފަހަރު  މި ،ނަމަނެވި އިން ަކށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިުނގެން ޫބލުކުރަން. އެްއވެސް މެންބަރަގަކަމަށް  އެރުިވއްޖެފުރުޞަތު

ިރވެވޭ ގޮތަކަށް ނޫޭނ ބައިވެވޯުޓގަިއ ލެްއވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އިއަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަ 
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ޢާއްުމ އަމީން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޢާއްމު. . ޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އަމީންންކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުޝު އޮންނަނީ.

 އަރުވަްނ.ލޫމާތު ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތުގޮތުން މަޢު ވޯޓާ ބެހޭ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މެންބަރަކު  5 ބަރުން ހިމެނޭ މި މަޖިލީހުގައިމެން 85މެންބަރުން.  80 ަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއެގންފައި ވަނީމި ވޯޓު

 ނަވާލަން.އޮްތކަްނ ދަން ވޯުޓކަރުދާސް ބާކީ 5އަުޅގަނޑު އަތުަގއި  ،ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑައިުނގަްނނަވާތީވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ނިހާން ބަރު އަޙްމަވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެން ،ދަންނަވާލަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މިޝުކުރިއްާޔ. 

ތްތެރި މެންބަރު މް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަޢާޡި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެޙުސައިންމަނިކު، މެދު

ިރ ރިޔާޟް، ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެهللا ޢަބްދު

ވަަޑއިގަތުމަށް  ންގޮސްެދއްވުމަށް ވޯުޓގުނާ މޭޒުކައިިރއަށްގުނުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެމެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. ވޯޓު 

ބަރީގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް ކުރީ ދެޓަކަިއ، ތެރި ެމންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްދަންނަވަން. އިއްޒަތް

ދާއިރުގަިއ ފޮޯޓ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. މޮބައިލްފޯނު ބޭނުންކުރައްވަިއގެން މި ވޯުޓގެ މަަސއްަކތް ހިނގަމުން

ފުޅެްއގެ. އެކަްނ ނަން އިްއވާނަން އެ ބޭއަޅުގަނޑު ހަމަ  ،ކަެމްއ ކުރަްއވާ ނަމަ ނަންގަަވއި ެއްއވެސް

 ،ބަރިއޭ މިދެންނެވީ ުނވާނެ. ުކރީ ދެކުން ވެސް އެަކން ކުރައްަވއިގެންބަރިޔަ ނުވާނެ. އަދި ަފހަތުކުރަްއވަިއގެން

އި، ެއކަންކަމަށް ފޮޓޯނަގަައދި މަޖިލީހުގައި ީވޑިޯއކޮށް  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފެންާނނެތީވެ. ތަންކޮޅެއް ކައިރިން

އެްއގޮތަްށ  ކަން ބްރޮްޑކާސްިޓންގ ަގވާއިދާހުރި. އެކަންތަކެްއ ޤާއިމުކުރެވިަފއި އެބަސިސްޓަމު މަޖިލީހުގައި

ން ކުރީމަ ފަހަރުގަިއ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަންކަ ،ގެންދަނީ ކުރަމުން. އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން މި

ނީ ލާއިއަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަ ،ވެދާނެ ކަެމއް ކަމަށް ވާތީވެ ެއއީ ކަންކަން ިދމާވުމަކީ  އި،އޮޅުންއަރަ 

 .ެއ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަނީ ،ހޭތީވެވާތީ ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެ ޑުމެންނަކީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްއަޅުގަނ

ށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަ .ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ގޮނޑިޮކޅުތަުކަގއި އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަްނނަވަން)

 މެންބަރުން އެ 5ެއުކ ހޮއްެވވި ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް އިތުބާރާ ދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ތި ނއިށީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބޭފުޅުންނަށް އޮންނަންވާނެ.  ބޭފުުޅންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެ ، ތި ގެންަދވަނީ. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ކުރަްއވަމުން

ކޮށްދޭނަން. އަށް ލިބުމުން ވަގުތުން އިޢުލާންހަމަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑާ !ދެވަަޑިއގެން ތިއްބަވާނއިށީ

މަނިކު. އިންސަޙުތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް ؛)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުޝކުރިްއޔާ

، ޟްރިޔާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ،މްޢާޡިިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ
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 5، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްޅުދޫ ދާއިާރގެ އިއް ކެނދިކު

 ނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދަން އެީކގަިއ ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ކަމާތެރިޞްވަރަށް އިޚުލާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

އާއްުމކޮށް ކުރާ )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ެދވަަޑއިަގތުމަށް ދަންނަވަން. ނޑިކޮޅުތަުކަގއި އިށީނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

 ދަންނަވާލަން. ދެންމެ ނެގުނު ލޫމާތަށް ޓަކައިޢުވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަކަމަކަށް ނުވާތީ ކުޑަކޮށް ަލސްވާތީ

ދާއިރާގެ  މާމިގިލީ -1ގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ނެކުރުމަށް ދެންމެ ބުޚާތިގެ ރައީސް އިންހުމަޖިލީވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ރައްޔިތުްނގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  .62 ؛ލިބިވަޑައިެގންނެވި ވޯޓުގެ އަދަދު ،ސިމް އިބްރާހީމްޤާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  .2ންނަަވން. ކެންޑިޑޭްޓ ނަންބަރު ދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަނއިށީ

ރައްޔިތުންެގ  ،. އެހެންކަމުނ80ް ؛ލަ. ޖުމ2ު. ބާތިލު ޯވޓުގެ އަދަދު 16 ؛ލިބިވަަޑއިގެންެނވި ވޯޓުގެ އަދަދު .هللاޢަބްދު

ސިމް އިބްރާީހމް ޤާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ކަުމެގ މަޤާމަށް މާމިގިލީމަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކުރަން. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އަުޅގަނޑު ކަުމަގއި އިޢުލާންފިބުެވވަަޑއިގެންނެޚާއިންތި

ލަދެއްވުން އެދެން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޑުކޮށްންކޮށް ނިމެންދެގޮތަށް ކަންކަން އިޢުލާންކުރި ގަާވއިދުަގިއވާ

 ތީގައި ނައްތާލުމަށް.ފުޅުމަކަރުދާސްތައް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ުކރިނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ވޯޓު އަޅުގަ

ޒިރުގައި މިކަްނ ހާމެންބަރުންގެ  5ވަން. އެ ދަންނަ މެންބަރުން ވަޑަިއގަތުމަށް 5ގުނާ ކޮމިޓީގެ ވޯޓު  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ވޭރު މަނިކު. މެދުހެންސައިންޙު ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ިއއްޒަތްތެރި މެ ކުރެވެން އަންނަނީ. ވިލިމާޭލ ދާއިރާގެ

ޅުދޫ ، ކެނިދކުޟް ރިޔާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމް ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ އިއް ޢާޡިދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި 

 ައނާރާ ނަޢީމް.  ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްދާއިރާގެ އިއް 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިމް ޤާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ެވވަަޑއިގެންެނވި މާމިގިލީބުޚާންތިގެ ރަީއސްގެ މަޤާމަށް އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ާއއި ޝުކުުރ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި މަރުޙަބާ އި އެންމެހައި މަޖިލީހުގެ ޔާށް އަޅުގަނޑުގެ ައމިއްލަ ނަމުގައިބްރާހީމަ

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ،ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މަޤާމެްއަގއި އިނަސް ،އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ދަންނަވަން.

މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަާކއި، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަްނކަން ގާތުްނ ބެލުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ 

މެންެގ ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުާޔސަތަށް ފުރުޞަތުރި ،ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ރިޔާސަތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް  ދާއިމަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގަ

ުއއްމީދުކުރާ ގޮުތގައި މި ރޭ އަޅުގަނޑު  .ވަރަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާ މަޤާމެއް މިއީ ބޮޑެތި ކަންކަމާއި،
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 .ކީ މި މަޤާމު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ެވސް ފުރުއްވާފަިއވާ ބޭފުޅެއްަޑިއގެންނެިވ، ޤާސިމް އިބްރާހީމަހޮވިވަ

ނުބަލާ، ކޮންެމ  ކުނިސްބަްތާވ މެންބަރައެދެީނ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވަކި ޕާީޓއަކަށް އަޅުގަނޑު 

ޤުތަްއ ޭއގެ އެންމެ ަގއި ލިބިަފއިވާ ަޙއްސާސީ، އެ މެންބަރަަކށް ޤާނޫނުއަޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރަކަށް ވެސް 

ހާލަުތގައި ިމ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފަިއވާ މެންބަރެްއގެ ޮގނޑި ނުގެއްލޭ ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ ލިބިދިނުން.ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

 ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން.ރަީއސް  ކު ބައިވެރިކުެރވޭެނ ގޮތް މަޖިލީހުގެ އާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ެއ މެންބަރަ

ހެޔޮ ވިސްަނއި، ހެޔޮ ގޮތުަގިއ  ުޅގަނޑުމެންނަީކ،އަ .ްއވާނެތްލަބަަރކާهللا މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި މާތްޅުގަނޑުމެން އަ

ނިމި މި ދިޔައީ. ބުރަ މަސައްކަތަކަށްފަހު މިކަން ވަރަށް އެއްކަުމގައި ލަްއވާނެ. ޚިދުމަތްކޮށްދޭ ބަހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެ

އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންނާއި،  ޖެނެރަލާއި، މަޖިލީހުގެ އަމީންާޢއްމާއި، ކައުންސެލް މިކަމުގައި

 ށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.ވަރަށް ޮބޑަމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


