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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /1 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާފުރަތަމަ ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް  ބުރާސްފަތި ވީ  2009  މެއި 28 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 03 
 

 ަގއި  11:02ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 
 

 ށް  13:07ން  12:35 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް 15:20ން  15:00 : ހުސްވަގުތުކޮޅު 
 

 ަގއި   16:14ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް  20އި ަގޑިއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު ރިޔާސަތު: 

 

 76، އިންޓަވަލް ފަހުން 76އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަން 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  
 

 * 
 



 III 

 ފްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރި 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ދު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ތުލުސް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަން 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  



 V 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ދު ރަފީޤް ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 ލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދި 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 - : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ގަންނަވާ މެންބަރު: ވަޑައިނު 
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 ޖަލްސާ ފުރަތަމަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 17 : ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 . ދުވަސް ބުރާސްފަތި 2009 މެއި 28 : ތާރީޚް

 5 . ސާ ފެއްޓުން ޖަލް . 1

 الحمد الرحمن اهللا بسم : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  على والسالم ة ال والص هللا الرحيم٬

. ޖިލިސް ފެށުނީ މަ . وااله ومن وصحبه آله وعلى اهللا رسول

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އައްސަލާމުއަލައިކުމް . މަޖިލިސް ފެށުނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 10 

 ވަނަ 17 މިއަދު މިފެށެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ވަބަރަކާތު هللا ވަރަޙްމަތު

 ން މި މަޖިލީހަށް ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތު . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 ވަނަ ދުވަހު 9 ތިޚާބުކުރެއްވީ ހިނގަމުންމިދާ މެއިމަހުގެ މެންބަރުން އިން

 ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި މިދެންނެވި . ޢާންމު އިންތިޚާބުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި

 ހޮވިވަޑައިގެން މިއަދު މިޖަލްސާގައި މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މިފެށޭ 15 

 ދަނާ ދިމިޤްރާތީ މަޖިލީހަކީ މީގެކުރިން ދިވެހިޤައުމު ދެކެފައިނުވާފަދަ ހަރު

 އުސޫލެއްގެމަތީން ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި މެންބަރުން

 7 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުން 2008 އެހެންކަމުން . ތިއްބަވާ މަޖިލީހެއް

 ވަނަ ދުވަހު މިރާއްޖޭގައި ހިންގަންފަށާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 ށް ބުނެފައިވާގޮތަށް އެކުލަވާލެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮންނަންވާގޮތްކަމަ 20 

 هللا ފުރަތަމަ މަޖިލިސް މިއަދު އިފްތިތާޙުވެގެންދާހިނދު، ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި

 އޭގެފަހުގައި މި . ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތަށް ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަން

 ދައުލަތާއި، މި މަޖިލީހާއި، މިނަންގަނެވިދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީން ރާއްޖެއަށް

 ޤަސްދުކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއާއި ހަރުދަނާ ގެނައުމަށް

 އިޞްލާޙުތަކުގެ ޙަޤީޤީ ވެރިންކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 25 

 އަދި މި . ރައްޔިތުންނަށް މި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން

 މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކަމުގައި ތިޔަ ތިއްބެވި އަޅުގަނޑުގެ

ތްތެރި އަޚުންނާ އުޚުތުންނަށްވެސް މި ބުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ ޢިއްޒަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މި މަޖިލީހަކީ މިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ . ދަންނަވަން

 ޙުކުމް ހިންގުން އިތުރުކުރެއްވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ލިބެމުން 30 

 ކުރެއްވުމަށާއި، އިތުރުކުރެއްވުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން އިތުރު

 ރައްޔިތުންގެ ހަމަހަމަކަން އިތުރުކުރެއްވުމަށް މުހިންމު ވާޖިބުތަކެއް

 އަދި ހަމައެފަދައިން . އަބަދުވެސް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ މަޖިލީހެއް

 ރާއްޖެއަކީ އެކަކު އަނެކަކާއި އަޅާލުން އިތުރުވަމުންދާ އަދި ރައްޔިތުުންގެ

 ރުވަމުންދާ، ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ތަނަވަސްކަމާއި ފާގަތިކަން އިތު 35 

 ދެމެހެއްޓެނެވި ކާމިޔާބީތައް ހާސިލްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ޤައުމަކަށް

 ހެއްދެވުމަށް މުހިންމު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް އަބަދުވެސް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިއަދު . އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާނޭ މަޖިލީހެއް

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވުޖޫދަށް 17 މިބޭއްވޭ ޖަލްސާއާއެކު ރާއްޖޭގެ

 އައުމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ޢަމަލުކުރަންފެށި ޤާނޫނުއަސާސީ 40 

 16 ހިންގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އޮތް ރާއްޖޭގެ

 ވަނަ މާއްދާގައި 294 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 79 އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ލާއިރު ނިމުމަކަށް އައީ ބުނެފައިވާގޮތަށް ބަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިއަދުން ފެށިގެން

 . މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ އާމަޖިލިސް މިއަދު ހިނގަން މިފެށީ 45 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 16 މިފުރުޞަތުގައި

 ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި ދިވެހިޤައުމަށް

 މެންބަރުންނަށާއި އަދި އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް

 މިޖަލްސާގެ . ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 82 މިގޮނޑީގައި އަޅުގަނޑު މިއިނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 50 

 އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު . ގޮތުގެމަތީން

 އެހެންކަމުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ . އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން

 ގައިވާގޮތުގެމަތީން ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ގޮތުގެމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ންތިޚާބުކުރުމަށް ރައްޔިތުުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އި

 . ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލަން 55
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 މިމަސައްކަތްތައް ކުރަންފެށުމުގެ ކުރީގައި މިކަން ގެންދެވެން އޮތްކަމަށް

 ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފެނުނުގޮތް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި

 ވަނަ 82 ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ . މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާލާނަން

 ގައި ވާގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު ) ހ ( މާއްދާގެ

 ރައީސަކު ހޮވުމަށް މަޖިލީހުގެ . އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއް 60 

 މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ނަގާ ވޯޓާއި

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 ސާސީގެ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަ

 ގައިވާގޮތުގެމަތީން މިޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްްގެ ގޮޑިއަށާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު . އަޣުލަބިއްޔަތުން

 ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބި ވޯޓަށް އެހިގެންދާ 65 

 ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަށްއެހި ވޯޓު ދިއުމުގައި، ދެ

 ލިބިވަޑައިގެން ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު

 ލިބިވަޑައިނުގެންފިނަމަ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯޓުލިބިވަޑައިގެންނެވި

 ވަނަ 87 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އަލުން ވޯޓުލާނީ

 ގައި ވާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ގޮނޑީގައި އިންނަ ) ނ ( ދާގެ މާއް 70 

 އެހެންވީމަ، މި ވޯޓު . މީހާ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއްނުވާނެ

 މިދެންނެވި ސިއްރު ވޯޓު ނަގަމުންދާދިއުމުގައި މިވަގުތު މިގޮނޑީގައި އިން

 މީހެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު އެ ވޯޓުދިނުމުގައި

 މިއާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، . ރިއެއްނުވާނަން ބައިވެ

 ގައި ރައްޔިތުުންގެ މަޖިލީހުގެ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 75 

ކު  ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަ

 . މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ވޯޓުދީގެނެއްނުވާނެއޭ

 މަވެސް، ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ އަދަދު އެހެންނަ

 ހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ

 މިގޮތަށް ލިޔެފައި . މީހަކު އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭންވާނެއޭ 80 

 އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިދެންނެވި ޙާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ގައި ވާގޮތުގެމަތީން ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
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 އާދެ، . މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހާ ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭ

 މިވާހަތަކައް ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު މި ކުރިމަތިލަނީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް 85 

 . ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމުގެ ކަންތަކާ ނަގާ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 90 

 ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ

 މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު . ނުކުތާއެއްނެގީ އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވާލަންވެގެން މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ މަނިކުފާނު މިވޯޓުގައި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަދި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި . ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށްވެސް 95 

 ނުއަސާސީގައި އޮންނަގޮތުން މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރެއް ޤާނޫ

 މަނިކުފާނު މިވޯޓުގައި . އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ނަގާނީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަމަށް

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިނަމަ، އެ ދެފަރާތް ހަމަހަމަވެފައި ވޯޓުގައި

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިނަމަ އެސިއްރުކަން ގެއްލިގެންދާނެކަމަށް

 އެހެންވީމަ، މަނިކުފާނު މިކަމުގައި . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 100 

 . ވިސްނާވަޑައިގެން ނިންމަވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ

 އެއީ ސިއްރުވޯޓެއްކަމަށްވާއިރު މަނިކުފާނުގެ ވޯޓު ދެފަރާތް ހަމަހަމަވެގެން

 ގައިވެސް ކުރީ . ދެއްވާކަމަށްވަންޏާ އެއީ ހާމަ ވޯޓަކަށްވެގެންދާނެތީ

 މަޖިލީހުގައި އެ ނެގުނު ވޯޓުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށް އިންނެވި

 އެހެންވީމާ، ވަރަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަރަށް . ބޭފުޅަކު ވަނީ ވޯޓުނުދެއްވާފައި 105 

 ޞަރީޙަބަހުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި ނެގޭ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓަކަށް

 މާ ދޭތެރޭގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައި އޮއްވާ މަނިކުފާނު އެކަ

 ނިންމަވާގޮތެއް އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑު މި

. ޝުކުރިއްޔާ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ މިނެގީ
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110 

 މައްޗަންގޮޅީ އިތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކުތާއަކީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމުގައި އަޙްމަދު ދީދީ ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ނު

 އަޅުގަނޑު މިގޮނޑީގައި އިށީނދެ މިއިނީ . އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން

 . ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަނޑު މިގޮނޑީގައި އިށީނދެއިންނަން އަންގާފައިވާތީ 115 

 އަދި އަޅުގަނޑު މިގޮނޑީގައި އިނދެގެން ކަންތައް ކުރަމުންގެންދަންވާނީ

 . އް ކުރަމުންގެންދަން ބުނެފައިވާގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަންތަ

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ދެންމެ މިފާހަގަވެގެންދިޔަ ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑު

 ވޯޓުދިނުމުން ނުކުމެދާނެކަމަށް އެވިދާޅުވި މައްސަލައޮތުމާއި އަދި އަޅުގަނޑު

 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 120 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމުގައިވާ ވޯޓުގެ , ކަ ގެނެސްފައި އޮތްގޮތުން ގައި އެވާހަ

 ނަތީޖާގައި ދެފަރާތެއް އެއްވަރުވުމުގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި މައްސަލަގޮތަކަށް

 ނިންމުމަށްޓަކައި ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކު ވޯޓުދޭންވާނެކަމަށް

 ރާތް ޢިބާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި އޮންނަ އޮތުމުގައި

 , އޮނަންގޮތުން މާ ސާފުނުވާގޮތަކަށް އެކަންތައް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީވެ 125 

 މިކަމުގައި ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާގޮތެއްގެމަތީން އަޅުގަނޑު އެކަމުގައި

 . އަޅުގަނޑު ވަކިގޮތެއް ކުރިއަށް ނުނެރުން . ޢަމަލުކުރުން

 ވަނަ 25 އެހެންކަމަށްވުމާއެކީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ގައި ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ ) ރ ( މާއްދާގެ 130 

 އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ . ލަފައެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހޯދިދާނެއޭ

 ށް އޮންނާތީވެ މިގޮތަ . ކަމަކަށް މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރުމެއްނޯންނާނެއޭ

 އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ އެނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރެއްވި

 . ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް، ރަޢުޔުއެއް ހޯދުމަށް

 އެހެންވީމަ، އެކަމާބެހޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ 135
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . ން އަމީންޢާންމުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

140 

 . މަރުޙަބާ ރައީސް، މަރުޙަބާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ހުރިހާ މެންބަރުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މީ މައްސަލައަކަށް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ މިނެގީ އަޅުގަނޑުގެ ނިޒާ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގައި ބުނާ 8 ގެ ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 73 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 . ޝަރުޠުފުރިހަމަވާ ބޭފުޅުންތޯ މި މަޖިލީހުގައި ހުވާކުރައްވައިގެން މިތިއްބެވީ

 އެހެންމިދެންނެވީ، ޤާނޫނުއަސާސީ އެންމެފަހުން ތަސްދީޤްކުރުމަށްފަހުގައި 145 

 ރަތަމަ ޖަލްސާގައި ވޯޓުލާ ނިމިގެން ފަހުން އެމައްސަލަ ދިމާވެ ބެއްވި ފު

 ގައި މިބުނަނީ، 8 ގެ ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 73 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ

 ވަޒީފާއެއް ފިޔަވާ ދައުލަތުގެ އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް

 އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ . ކަމަށް އަދާކޮށްގެންނުވާނެ 150 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ހަމަ މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވެދާނެތީވެ ވޯޓުގެފަހުން މިކަން

 ދިއުމުގެ ކުރިއަށް އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވާތީ ނިޒާމީ

 . ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން . މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި މިނެގީ

 . ޔާ ޝުކުރިއް

155 

 އަޅުގަނޑުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިދަނީ ވޯޓާއި ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް

 ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި

 ދުލިބި މިކަންކަން ހިނގުމުގެ ކުރީގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން އެއަށް ތާއީ 160 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅުންފިލާފައި ހުންނަންވާނޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް

. އަދި އޮޅުންފިލާތިބެގެން އެކަމާ ކުރިމަތިލެވޭތޯ . އޮޅުންފިލުވޭތޯ
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ބު  އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާ

 . ސް ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން ލިބުމަކީވެ

 އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން މިޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑު 165 

 ގައި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 މިކުރާ ކަމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު

 މިޖަލްސާއަށް . ން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން އިންތިޚާބުކުރެވެންދެ

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމަށް

 މިކަންކަމާބެހޭގޮތުން ހިނގަމުންދިޔަ އެއްވެސްކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ 170 

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ، މަޖިލީހުގެ އިދާރީ . ދައުރެއް ނެތް

 ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު ދެންމެ ކަންތައްތައް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެން އޮޅުންފިލާނޭ ޖަވާބެއް

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ދެއްވުމަށް

 މަޖިލީހުގެ ންބަރު މޫސާމަނިކު ކުރެއްވި ސުވާލާގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެ 175 

 އަމީންޢާންމު އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު އަޅުގަނޑަށް

 އެ ދެސިޓީގައި ވާ މަޢުލޫމާތު ތިޔަ . ގެނެސްދެއްވީ ދެ ސިޓީއެއް

 ފުރަތަމަ ސިޓީ މިއޮތީ . ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން

 ތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި

 ފޮނުއްވި ސިޓީއަށް ޙަވާލާދެއްވާފައި ވިދާޅުވަނީ ޙަވާލާދީފައިވާ ސިޓީއާއެކު 180 

 ބޭފުޅުންގެ 56 ފޮނުއްވި، މިސޓީއާއެކު މިފޮނުވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ

 ތެރޭގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކު އަދި

 ނައިބުކަމާ ދައުލަތުގެ އެފެންވަރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން، ވަޒީރުންގެ

 އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ނެތްކަމުގައި

 ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ސަރުކާރުން . ދެންނެވީމެވެ 185 

 ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާއަށް މިއޮފީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޭފުޅަކު މި

 އަދި . ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ ބޭފުޅުންގެ 56

 މީގެ ތެރޭގައި މިއޮފީސް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަން ނުވަތަ
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 ނޫންކަން މިއޮފީހުން އެނގެން ނެތްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަން 190 

 ދެން އަނެއް . 2009 މެއި 27 . ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސުލް

 . ސިޓީއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއިން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއެއް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއާއި ޙަވާލާދެއްވާފައި

 ޖަވާބު ފޮނުއްވަނީ، ޙަވާލާދީފައިވާ ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ސިޓީގައި

 ބޭފުޅުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މިވަގުތު 56 ގެންފައިވާ އެދިވަޑައި 195 

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ރިކޯޑްތަކުން އެނގެން

 މެންބަރުންގެ ވާހަކަ މި ދެ ސިޓީގައިވެސް 56 . ނެތް ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ

 56 އޮންނާތީވެ އަމީންޢާންމުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު މި ސުވާލުކުރީ

 16 އޭގެ ޖަވާބުގައި އަމީންޢާންމު ވިދާޅުވަނީ، . އްވެތޯ ދަންނަވަން ޖެހުނީ ކީ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި 200 

 މިމަޖިލީހުގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އުނިކުރެއްވީމާ އެއްވެސް

 56 ބަލަންޖެހެނީ ވަޒީފާއެއްގައި އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކުތޯ

 . ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވީކަމަށް 56 އެހެންވީމާ، . ބޭފުޅުންނޭ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ

 ނެންގެވުމަށް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 205 

 ވީމާ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް އެހެން . އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް

 . ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

210 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރުންނަށް، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަ މިލޮބުވެތި : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް

 ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި މިޖަލްސާގެ

 އަޑުއައްސަވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

 އަދި ތިޔަ ހުރިހާ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް . އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން 215 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް . ން މަރުޙަބާ ދަންނަވަ
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 ) ނ ( އެ . ގެ ދަށުން ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 މިނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އެބައޮތް، މި ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު

 . ވޯޓެއްކަމާއި މިވޯޓުގައި ރައީސަށް ބައިވެރިވަޑައި ނުގެންނެވޭނެކަމަށް

 . އި އިންނަ މީހަކަށް ބައިވެރިވަޑައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތުގަ 220 

 އެހެންނަމަވެސް، ނިންމާލަމުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

 ގައި އެބައޮތް ބުނެފައި ނަމަވެސް، މިވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ) ނ (

 މިއީ . މިވޯޓުގައި ރައީސަކަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ރައީސަށް ވޯޓު ދެވިދާނެއޭ

 ޤަސްދުގައި ފާޅުގައި އެނގިގެން އަޅުގަނޑުމެން ލިޔެފައި އޮތް ހަމަ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔުނު ވަރަށް ގިނަ . ލިޔުމެއް 225 

 އެހެންވީމަ، މީގެއިން އެބަ ރިޔާސަތުގައި އިންނަ . ބޭފުޅުން މިތާ އެބަތިބި

 . ވަން ބޭފުޅަކަށް މަޖުބޫރުވޭ އެބަ، އެބަ ލާޒިމުކުރޭ މިކަން މިގޮތަށް ކުރައް

 ދެން ސިއްރުކަން ގެއްލޭކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދެން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަކީ

 އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މީހުންނާއެއްކޮށް މަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވުން

 އެކަން ކުރެވެން . އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުރެވޭކަށެއް ނެތް . ކުރީބައިގައި 230 

ޖެކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ނެތީމަ މިއޮތީ ފަހުން ބުނެފައި ވޯޓު އެއްވަރުވެއް

 ސިއްރުކަން . މިވޯޓުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއޭ، ވޯޓުދޭން ޖެހޭނެއޭ

 ގެއްލުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެގޮތަށް އޮވެއްޖެކަމަށް

 އެނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ވެއްޖެއްޔާ އެކަން ކުރައްވަންޖެހޭނެ

 އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި . ބޫލެއްނުކުރެވޭ ނިންމޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަ 235 

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހެނީ މިހާރު . ވަކިގޮތަކަށް ލިޔެފައި އޮތީތީވެ

 ގަވާއިދުގައި ވަރަށް . ޢަމަލުކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

 91 އެހެންނަމަވެސް، އެގަވާއިދުގެ . ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ތަޢާރުޟުވޭ

 . އްދާގައި އެބައޮތް ވޯޓު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ގޮތް ވަނަ މާ

 އެހެންވީމަ، މި ދެ ކަންތައްތަަކަށް ބައްލަވާފައި މަނިކުފާނު ނިންމަވަންޖެހޭނީ 240 

 އެގޮތަށް ކުރިއަށް . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮތްގޮތަށްހެން

 އީ އަޅުގަނޑުމެން ހެދި ވަޑައިގަތީމަ އޭގެ ޞަައްޙަކަން ގެއްލެންޏާ އެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތް ކަމަކުން
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 އެހެންވީމަ، . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރަން މަޖުބޫރުވި ކަމެއް

 . އެއީކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެކަން މަނިކުފާނު ކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ 245 

 އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފަދައިން ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ ލަފައެއް

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، އާދެ، މި ގޮނޑީގައި އިންނަ މީހަކަށް ހޯދިދާނެކަމަށް 250 

 ކަމަކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައި އޮތުމާ އެފަދަ 25 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި

 ގައިވާ ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 25 އޮތުމާއެކުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ގޮތުގެމަތީން މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ . ނަވަން އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަން 255 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް . އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 260 

 މިއަދު މިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވަޑައިގެން . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ދިއްދޫ

 ހުވާކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން، : ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި ލަފައެއް

 ސް އަރިހުގައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ . ހޯދުމަށްޓަކައި 265 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަމެއްގެ ވާހަކަ

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މައްސަލައިގެ

 އެހެންނަމަވެސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު . މައްޗަށޭ

 މަށްޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓެއްގައި ތިޔަ ގޮނޑީގައި ރައީސަކު ހޮއްވެވު

 އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ވޯޓުދެއްވައިފިކަމަށް ވާނަމަ އަދި އެޙާލަތުގައި 270 

ވޯޓުދެއްވައިފިކަމަށްވާނަމަ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ދެފަރާތް ހަމަހަމަވެގެން
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 އެދެއްވާ ވޯޓު ދެއްވައިފިކަމަށްވާނަމަ އެވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް

 މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 އެހެންކަމުން، ޤަނޫނުއަސާސީގެ . އުންމީދުކުރަމޭ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަނިކުފާނު އެކަން މާނަނުކުރައްވާށޭ އަޅުގަނޑު 275 

 މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި، . ދަންނަވާނީ

 ރައީސާ ނައިބު ރައީސްގެ ވޯޓު އެއީ މަޖިލީހުން ނިންމާ މައްސަލައެއް

 ގޮތުގައި މަނިކުފާނު ބަލައިނުގަތުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އެވޯޓު

 އެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަނިކުފާނު ދެއްވައިފިކަމަށްވަންޏާ އެވޯޓު

 ސިއްރުކަން ގެއްލިގެންދާ ވެގެންދާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި 280 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ވޯޓެއްކަމުގައިވާތީ އެފަދަ ކަމެއް މަނިކުފާނު ފަދަ

 ތަޖުރިބާކާރު ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ނުކުރައްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 އެކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ލަފާ އޮތް ވާހަކަ ދަންނަމުން . އުންމީދުކުރަމޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރުދަންނަވަން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

285 

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމާ . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު . ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ރަޢުޔު ފާޅުކޮށްދެއްވީ

 ވަނަ 25 ދެންނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލަފައެއްގެ ގޮތުގައި 290 

 މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް އަޅުގަނޑު ހޯދޭތޯ . މިދެންނެވީ، އެއް މެންބަރެއްނޫން

 އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެމަތީން އެކަން ކުރިއަށް . މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ

 ދެން އަދިވެސް . ޝުކުރިއްޔާ . ގެންދާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަށް ބައެއް މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަވޭ

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ 295 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟަށް

) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (



12 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖަލްސާ . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު . ` މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ 300 

 ފަށްޓަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ، މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން މުޙަންމަދު ރިޔާޟް

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރައްވާ ވޯޓުގައި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލައެއްގައި . ހަކަ ބައިވެެރިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ވާ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި މައްސަލައެއްގައި ވޯޓުދިނުން ދެފަރާތް

 ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ ރައީސް ވޯޓުދެއްވަން މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ 305 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި . ގޮތުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ

 ލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

 ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުރުން މިއޮންނަނީ ސިއްރު

 ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން ވަކިގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ވޯޓެއްގައޭ

 މެންބަރުންގެ ލަފައެއް ހޯއްދެވުމަށް މަނިކުފާނު ތިނަންގަވާ، ތިޔަ ވިދާޅުވާ 310 

 ޅުވުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވިދާ

 އެހެންވީމަ، ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހިބަހުން . ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި މިވާ އެއްޗެއް އޭގެ އަނެއްކޮޅަށް މަޖިލީހުން

 ދުމަށް ވޯޓަކަށް ނިންމުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރަޢުޔެއް ހޯ

 ނުވަތަ އެ މެންބަރުންގެ ލަފައަކަށް އެހުމަކީ އެއީ ކުރެވިދާނެކަަމެއްކަމަކަށް 315 

 އަދި މީގެކުރީގައިވެސް މަޖިލީހުގެ . އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

 ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

 އެހެންވީމަ، . އިގެންފައެއް ނެތް ބެލެހެއްޓި ބޭފުޅަކު ވޯޓުގައި ބައިވެެރިވަޑަ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން އޮތްނައިރުގައި ކަނޑައެޅިގެން

 ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރުގައި މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 320 

 ލަފައެއް ހޯދުމަކީ އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު

 ސީދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު ހޮވާ އެއީ . މިދަންނަވަނީ

 ޝުކުރިއްޔާ . ޖަލްސާގައި އެބޭފުޅުންގެ ވޯޓުގައި ސިއްރުކަން ސީދާ ގެއްލެނީ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

325
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 ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މަށްޗަންގޯޅި ނިޒާމީ ނުކުތާއަ

 . އުތުރުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް

330 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު މި ނިޒާމީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މަށްޗަންގޯޅި އުތުރު

 ނުކުތާ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ، މަނިކުފާނުގެ ވިދާޅުވެއްޖެ މަޖިލީހުގެ ދީދީ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު

 . ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަފައެއް ހޯއްދަވަނީކަމަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން 335 

 ދެން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ

 . ގެ ލަފާ ތި ހޯއްދަވަނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން

 . ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮތީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ އެކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނީ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު ތި ލަފާ ހޯއްދަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ހާމަ

 އެއާ . ވޯޓެއް މަނިކުފާނަށް ލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭންވީތޯ 340 

 ން ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެވެސް ވަރަށް ސީދަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެހޭގޮތު

 ލަފައަކަށް އައްސަވާއިރު . މިވޯޓުލާން އުޅޭކަމެއް އެނގެންޖެހޭނެ

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމުވެސް އެނގެން ބޭނުންވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް

 ކަނޑައެޅިގެން ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 ބުނާއިރު، މަނިކުފާނުގެ ވޯޓަކީ ހާމަ ވޯޓެއްހެން އެނގޭނޭހެން ވޯޓުލެއްވުމަށް 345 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮތާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަފައެއް ހޯއްދަވަނީތޯ

 އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ތި ލަފާ . ނުވަތަ އެއަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓުލަނީ

 . މެންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ ހޯއްދަވާކަމެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑު

 އެހެންވީމަ، . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އެބައޮވޭ މިއީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ

 ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ ތަނެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ 350 

 ބެހޭގޮތުން ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމިކަމަށްވިޔަސް އެއީ

އަސާސީގައި މާނަ ތަރުޖަމާކުރުމާ ކިހިނެއް ހިނގާނެކަމެއްތޯ، ޤާނޫނު
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 . އެހުރިހާ އެއްޗެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގި ހޯދޭނެ ގޮތް އޮވެއޭ

 އެހެންވީމަ، މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

 ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފައެއް އަރުވަން ފުރުޞަތެއް ދެއްވަނީތޯ، އެއީ 355 

 އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް . ންވަނީ އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނު

 ވޯޓުލާއިރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލަން ބޭނުންވޭ،

 އަޅުގަނޑުމެން މިލަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހާމަ ވޯޓެއް ލައްވާގޮތަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ނިންމަން މަޖިލީހުގެ

 ތު މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްހެން އިންނެވި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަގު 360 

 އެހެންކަމަށްވާނަމަ . ބޭފުޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވަނީތޯ

 ހަމަގައިމުންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުކަމެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް

 އުދަގޫ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ލިޔެފައި އޮތްގޮތަކާއި ޚިލާފަށް

 ން މިމަޖިލީހުގައި އެކަން ނިންމާކަމަށްވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެކަން ކުރަ

 ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިންވެސް މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވިދާނެ 365 

 އެކަމަކު، . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ބަހުސްކުރާކަށްނޫން . ކަމެއް ނޫންހެން

 . ރިއްޔާ ޝުކު . ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ

 އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 370 

 ރައީސަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމުގެ ކަންތައް

 ގެންދެވެން އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ތަރުޖަމާކުރެވުނު ގޮތް ދަންނަވަމުންދިޔަ

 ގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ދިއުމު

 ދެންނެވިން މި ދެ މަޤާމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައިވެސް ނަގާނީ

 ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 375 

 ޓެއްގެ އެހެންވީމާ، ވޯޓުނަގަމުން ގެންދާނީ ސިއްރު ވޯ . ސިއްރު ވޯޓެއްކަމަށް

 ވަނަ 87 އަދި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ގޮތުގައި

 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ) ނ ( މާއްދާގެ

ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު މަޖިލީހުން ނިންމާ
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 ގެމުންދާ ނިންމުންތަކުގައި ވޯޓުދީގެންނުވާނެއޭ މިހެން އޮތުމާއެކީގައި، މި ނެ 380 

 އަޅުގަނޑު ބައިވެރިއެއް . ސިއްރު ވޯޓުގައި އަޅުގަނޑު ވޯޓެއް ނުދޭނަމޭ

 ނިންމަން މިއޮންނަ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 އެހެންނަމަވެސް، . ނުވާނަމޭ

 ޖުމްލަގައި، ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެންނަ ނުފެންނަ އަދަދު ހަމަވެއްޖެ

 ބަލަހައްޓާ މީހަކު ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތު

 އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭންވާނެއޭ، އެހެން ބުނެފައި އޮންނަ އޮތުން 385 

 މިއީ އަޅުގަނޑަށް އަމިއްލައަށް ގޮތެއް ނިންމާލަން ދަތިވެގެން މިއުޅޭ

 އޭގައި އެހެން ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ މިގޮނޑީގައި . ކަމަކީ

 ހެން އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެކަމަކާ އިންނަ މީހަކަށް ވޯޓު ދެވިދާއޭ އެ

 އެހެންނަމަވެސް، . އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓުނުދީ ކުރިއަށް ދާނީ . ނުއުޅުނީމުސް

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިމާއްދާގައި މިއޮންނަނީ، ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގައި 390 

 ދެފަރާތް ހަމަވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހާ ވޯޓުދޭން

 ކޮން ގޮތަކަށް ނެގޭ ވޯޓެއްކަމެއް، ސިއްރު ވޯޓެއް އޭގައި އެއީ . ވާނެއޭ

 ކަމެއް ޢާންމު ވޯޓެއްކަމެއް، ޢާންމު ވޯޓެއްގައި ވިއްޔާ މިހެން، ސިއްރު

 އެހެންވީމާ، . މިގޮތަކަށް ނެތް ކަނޑައަޅާފައެއް . ވޯޓެއްގައި ވިއްޔާ މިހެން

 . އަޅުގަނޑު އެކަނި އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަން ފަސޭހަނުވަނީ 395 

 ނެވި އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަ މިދެން

 . އެކަމަކު، މީގައި މިބުނަނީ އެހެނެއްނޫން . އަޅުގަނޑު ވޯޓެއް ނުދިނީމުސް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ފާހަގަކުރީމަ . ވޯޓުދޭންވާނެއޭ މިބުނަނީ

 ނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން

 . އެނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުން ތަފްޞީލެއް ދެއްވީ، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ 400 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 25 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 . އެއް ހޯދަން ޤަސްދުކުރީ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ ރަޢުޔެެއް، މަޖިލީހުގެ ލަފަ

 ނޑީގައި އިންނަ މީހަކު ހިނދެއްގައި މިގޮ ދެފަރާތް ހަމަހަމަވެއްޖެ އެ ނެގޭ،

 ވޯޓުދޭންވާނެއޭ، އެބުނާ ބުނުމާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭންވީތޯ ނުވަތަ

 . އެއީ ވޯޓަށް އެހޭނެކަމަކީ . އަޅުގަނޑު ވޯޓު ނުދީ ހިމޭނުން އިންނަންވީތޯ 405 

އަޅުގަނޑު ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ
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 ޔާމީން هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މުލަކަތޮޅު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 . ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ ( 410 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ށް ދެން ރޫލިންގގައި ވިދާޅުވެއްޖެ މިއީ ބަހުސަ . ރޫލިންގއެއް ދެއްވައިފި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 އެހެންނަމަވެސް ބަހުސްކުރަމުންދާތީ . ހުޅުވާލާ މައްސަލައެއްނޫނޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިމައްސަލައިގައި ބަހުސްކުރަންވީތޯ ނޫނިއްޔާ މަނިކުފާނު 415 

 އަޅުގަނޑަށް . ނިންމެވިގޮތާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންވީތޯ

 ވަނަ 82 ނީ، މިމައްސަލައިގައި މަނިކުފާނު ތިވިދާޅުވާކަމަށް ސާފުމިވަ

 ވަނަ މާއްދާގެ 87 އެހެންނަމަވެސް . މާއްދާގައި ސިއްރު ވޯޓެކޭ ބުނެއޭ

 . ސްޕީކަރަށް ލާޒިމް އެބަކުރެއޭ މިވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން

 ސްޕީކަރަށް ދެފަރާތުގެ ވޯޓު ހަމަހަމަވެގެން ވޯޓުގައި 420 

 ޓެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ލާޒިމްކުރާކަމަށްވަންޏާ ސިއްރު ވޯ

 އެހެންވީމާ، މި އޮތް . ލެއްވޭނެގޮތަކީ ހަމަ މުސްތަޙިއްލުގޮތެއް

 އެހެންވީމާ، ދެމައްސަލަ ތަޢާރުޟުވާތީ މެންބަރުންގެ . މައްސަލައަކީ

 އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިދާގޮތުން ހަމަ . ރަޢުޔުއެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވަނީ

 ޞަތު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު 425 

 އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑަށްވެސް ފުރުޞަތު ތިދެއްވީ . ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ

 އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއަށް ކޮންމެވެސް

 ގޮތަކަށް ނިންމާފައި އަވަހަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެގޮތެއް މަނިކުފާނު

 . ޝުކުރިއްޔާ . ހައްދަވައިދެއްވުން

430 

 އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : އްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ
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 ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު

 އެނަންފުޅުތަކަށް ، ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާއި 435 

 ތާއީދުލިބުމާއި، ވޯޓު ދެއްވުމާއި، މިކަންކަމުގެ ކުރިން މިކަން

 ހިނގާނޭގޮތުގެ ތަފްޞީލް، ކަން ހިނގާނޭގޮތުގެ އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެން

 އެންމެންނަށް ހާމަވެ އެނގިތިބެގެން މިކަންކުރުމުގެގޮތުން އެގޮތަށް ކަން

 ބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފުރަތަމަ އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެން . ގެންދެވޭތޯ

 ނެންގެވި މެންބަރު އެނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންގެވުމާއި ގުޅިގެންވެސް އަޅުގަނޑު 440 

 އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް . ދަންނަވާލިން އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިހެންނޭ

 މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ އިންތިޒާމު މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިކަމުގައި . ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާށޭ

 މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން އަހަން މިއުޅެނީ ކޮން ވޯޓަކަށްކަން ރަނގަޅަށް 445 

 އެނގޭނެ ޢިބާރާތެއް ލިއުއްވައި އެޢިބާރާތް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް

 މަށްފަހު ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް އިއްވަވައިދެއްވު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ގެންގޮސްދެއްވުން

 އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދިފައިވަނީ، މިހާރު

 ނިޒާމީ ނުކުތާގައި މިފާހަގަކުރެވުނު ޕޮއިންޓް އެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް، 450 

 އަދި އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ . ޔެއް ދެއްވުމަށް ރަޢު

 އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްކަމުގައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކާއި، މަޖިލީހުގެ

 ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމުގެ ކަންތަކާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނޭގޮތެއްގެމަތިން

 7 ރި މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެ . އަޅުގަނޑަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް

 މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން 455 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލިފަދައިން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް . އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ

 ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހަކު މަޖިލީހުގެ

 މުގައި މެންބަރުންގެ ލަފައެއް ހޯދައިގެން އެކަން ނިންމުމަށް، އަދި އެކަ

 ވަނަ މާއްދާގައި 25 ބަހުސްކުރުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެގޮތުގެމަތިން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ތިޔަ 460
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާ މިކަން ކުރިއަށް

 އަދި މިހާރު . ޑު އެދެން ގެންދެވޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނ

 މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ދަށުން 7 އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން ދޫކޮށްލައިދެއްވާތޯ އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވައި ވޯޓާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް އަޅުގަނޑު 465 

 އަމީންޢާންމު ޢިބާރާތް، . މުގެ އަރިހުން އެދެން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާން

 އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު އެހެން ދަންނަވާލިފަހުންވެސް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ދެން . އިތުރު މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި

 އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެގޮތަކަށް

 ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ތެރޭގައި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން ތިޔަ 470 

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ގިނައިރެއްވަންދެންވެސް އުޅެވިވެސްދާނެ

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދައްކާވާހަކަ ހުރިހާ

 . އި މެންބަރުންނަށްވެސް މިހާރު ވާނީ ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާވަޑައިގެންފަ

 އެހެންވީމާ، މިކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް

 އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މިބުނާގޮތުގެމަތިން 475 

 މި ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ކަންތަކުގައި ބަހުސްކުރުން ނޯންނާނެކަމަށް މިބުނާ

 ންފައި މިކަން ކުރުކޮށްލައްވާފައި ޕޮއިންޓް ތިހުރިހާބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެގޮތް

 ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ

 އާދެ، ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ދަށުން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އަރިހުން އެދެން 480 

 ދެން . ރުން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް މެންބަ 7 އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން

 މިކަން މިއޮންނަގޮތަކީ، ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތިއްޔާ

 ދެން ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 ދެން ތިބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމުގެ ދަށުން މިކަން . މިއޮންނަނީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . އަވަހަށް ނިންމޭނެގޮތެއް އޮންނާނީ އަޅުގަނޑަށް 485 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމަށް އަޅުގަނޑު

އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން، . ފުރުޞަތު އަރުވަން
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 އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އަޅުގަނޑު އެދެން

 . ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާގެ ބަހުސަކަށް ތިބޭފުޅުން ވަޑައިނުގެންނެވުމަށް މިފާހަގަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމްއަށް . ޝުކުރިއްޔާ 490 

 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

 މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ

 މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުގެ ނިޒާމީ : ން ވާހަކަދެއްކެވު ޔޫސުފް ނަޢީމް 495 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މިއަދު . ނުކުތާއާއިގެން ކުރިއަށްދާނަން

 އުފެދިގެން މިއުޅޭ ޚިލާފަކީ، މިހާރު ނެގެން މިއުޅޭ ވޯޓުގައި ވަކިގޮތަކަށް

 ނަމަ ދެން ކަންތައް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ވަކި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

 އެޙާލަތު ކުރިމަތިނުވާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް 500 

 ކުރުމަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތުތައް ބޭކާރުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމެއް

 އެހެންވީމާ، . ވެދާނެނޫންތޯ އެނޫންގޮތަކަށްވެސް ކަންތައް ދިމާ . އެބައޮތްބާވައޭ

 އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ، އަދި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ، އެކަންތައް ދިމާވުމަށް

 . ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައި ހަމަ ވޯޓާއިގެން މިވަގުތުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާން

 އެއީ . ދިމާވެއްޖެނަމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގޮތަކަށް ކަންތައް ނިންމާނީ 505 

 ޓަކީ ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި އަންނައެއްޗެއް މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެހެންވީމަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 510 

 އަޅުގަނޑު . ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްލާޞްތެރި ޚިޔާލުފުޅެއް ތިޔަވިދާޅުވީ

 ވެސް މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހަކަށް މާ އެހެންނަމަ . ޝުކުރުދަންނަވަން

 ފަސޭހަކަމަކަށްނުވާނެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބި، ވޯޓަށް އެހި ވޯޓުގެ

އަދަދުތައްލިބި ހަމަވީމާ ދެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައިގެން
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 އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށްވާނީ އަޅުގަނޑުމެން . ކުރިއަށްދާކަށް 515 

 ފަށައިގެން ކަންތައް ގެންދާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ފެށުމުގެ ކުރީގައި

 އެހެންނޫނީ ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައިމަ ދެން . ނިންމައިގެން ފެށުން

 އެއީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ . ގޮތްތަކެއް ނިންމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުން

 ތިހެން . ދަތިގޮތަކަށްވާނެތީވެ އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ކުރިން ދެންނެވީ

 ކުރިއަށް ގެންގޮއްސަ ހަމަ ހިސާބަކަށް . ޖައިވެސްމެ އަޅުގަނޑަށް ހެދިއް 520 

 އެހެންނަމަވެސް . ދިޔައިމަ ދެން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމިއްޖައިސް

 މިދެންނެވި ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި މިކަން ނިންމުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް

 ހީވަނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ކުރިން މެސެޖެއްލިބިފައިއޮތީ، މާމިގިލީ . ހެން ބަލަންވާނެ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފުރުޞަތަކަށް 525 

 އެދިވަޑައިގެންފައި އެފުރުޞަތު ދެން ބޭނުންފުޅުނުކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާ

 ރި މެންބަރު އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެ . އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވިކަމަށް

 ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުކަމަށް އިޝާރާތްކުރުއްވާތީ، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 . އަރުވައިފިން 530 

 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

 ރެވެމުންދާ، އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ، މި ކު ` ޝުކުރިއްޔާ ޤާސިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މާމިގިލީ

 ރިޔާސަތުން ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް 535 

 މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އެހެން ސުވާލެއް، ސުވާލެކޭ މިދެންނެވީ

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުންވަނީ،

 ނަންގަވާއިރު ދެބޭފުޅުންނަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ވޯޓު

 ބައިވެރިވެގެން ވޯޓު ނެގޭއިރު، އެއްވަރުވެއްޖެއްޔާ ނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތު

 ލިބިއްޖެއްޔާ ދެން ތިމަންނާ ބައްލަވާނީ އެންެމެގިނައިން ވޯޓު 540 

އެއީ ތިން ހަތަރު ބޭފުޅުން ފަހަރެއްގައި . ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ދެ ބޭފުޅެކޭ
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 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ . އޮވެދާނެ

 . ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންތަކެއްގައިތޯ އެކަން ކުރެއްވުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

 ދެން ގަވާއިދުގައި . އެސުވާލު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށްބަލާއިރު، އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަކީވެސް 545 

 ހަމަ އެހެންމެ ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ކުރެވިދާނެކަމެއް

 ދެންމެއަކު ވިދާޅުވިފަދައިން، އެމައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެގޮތަށް

 ގެންދިއުންވެސް އެއީހަމަ ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސްދެކެން ވަގުތު

 އަޅުގަނޑުގެ . ގެންދިއުމަށް ސަލާމަތްކުރުމުގެގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް

 ޕޮއިންޓަކީ އެންމެގިނައިން ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި 550 

 އެގޮތަށް ވޯޓު ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ވާހަކަ އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާތީ އެ

 ކިހިނެއްތޯ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އޮތީތޯ ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި އެހެން

 . އެއެއް ދަންނަވާލަން، ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން . ތީތޯ އޮތް އޮތުމެއް އޮ

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

555 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިކަމާއިގެން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ އެކަމަށް

 ޅުދެއްކެވީތީވެ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަފު

 ދެން މީގައި އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުންއޮތީ، . ޝުކުރުދަންނަވަން 560 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑާ

 ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، . އެއްބާރުލައްވައިދެއްވި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް

 މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވަން ފުރަތަމަ ނިންމެވީވެސް އެކަހަލަ

 ދެން ފަހުން ކުރެއްވި . ވިސްނުންފުޅެއްގައިކަން އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވަނީ، ތިޔަ 565 

 އެ ނަންފުޅުތަކަށް ވިދާޅުވިހެން ދެ ނަންފުޅަށްވުރެ ގިނަ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި

 ވޯޓަށް އެހިގެން ދާދިއުމުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން

ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިނުގެންފިހިނދެއްގައި
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 ރަންއޮފްއަކަށް ދާގޮތަށް ނުވަތަ އެންމެ މައްޗަށް ވޯޓު ލިބުނު ދެބޭފުޅެއްގެ

 ވާގޮތަށް، އެހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ މެދުގައި އަލުން ވޯޓުލުން ބާއް 570 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަން އެގޮތަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ ނަމޫނާއެއް

 ހިމެނިފައިވާތީ، އެއީ މިކަމާގުޅޭގޮތުންނެއްނޫން އެކަމަކު

 އިންތިޚާބަކާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެވިފައިވާ ބުނުމުގައި އެބައޮވޭ،

 ނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޣްލަބިއްޔަތު 575 

 ލިބިވަޑައިނުގެންފިކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެންމެ މައްޗަށް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި

 ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ރަންއޮފްއަކަށް ދިއުން، އަލުން ވޯޓުލުމަކަށް

 މަގެއް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ދައްކާފައިވާތީވެ މިކަމުގައި އެކަހަލަ . ދިއުން

 ވަކި ސްޕެސިފިކް، ވަކި ޚާއްޞަ ނިންމުމެއް ޤާނޫނުއަސާސީ

 ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ އެއުސޫލުން މިކަން ގެންދެވޭތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑު 580 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމެއް އެއީ

 ރުންގެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ދެންވެސް މެންބަ

 . މެންބަރުންގެ ލިސްޓްގައި އަދިވެސް ބައެއްބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް

 ދެން އަޅުގަނޑު އެދެނީ، އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު މިއެދެނީ،

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ 585 

 އިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެގޮތުގެ މަތިން، އަދި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ

 ގަވާއިދުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް

 މިގޮނޑީގައި އިންނަމީހާ ނިންމައިފިހިނދުގައި އެނުކުތާއާބެހޭގޮތުން އިތުރަށް

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް،

 ބަހުސްކުރުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވާ 590 

 ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ކުރުކޮށްދެއްވާ އަސްލު މަސައްކަތާއިގެން

 މިހާރު އަޅުގަނޑު . ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

 އަޙްމަދު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މުޙަންމަދަށް

595
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 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނު ކުރެއްވި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނައިފަރު

 . އިލްތިމާސްއާއިގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން އިނގޭތޯ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު

 . އި އިންނާނީ އަޅުގަނޑު ކަނޑާލާފަ 600 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަދެއްކެވި ފުރިހަމަ އަދި ރީތި ނަމޫނާއަށްޓަކައި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި

 އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ގަލޮޅު ދެކުނު . ޝުކުރުދަންނަވަން 605 

 . ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފްއަށް ދާއި

 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު 610 

 ގައި މިއެދުނީ، މިހާރު މިޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން އުޅޭ މައްސަލައި : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

 އެހެންކަމުން . މަނިކުފާނުވެސް ރޫލިންގއެއްވެސް ދެއްވާފައި އޮތީ

 މިމައްސަލަ އިތުރަށް ދިގު ނުދަންމަވައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަމުގައި

 ހަމަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް . ދަންނަވާލަން 615 

 އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 . މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދަށް

620 

 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ފުރުޞަތު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު މަތިވެރި



24 

 އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު . ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ދަންނަވަން . ދޫކޮށްލެވުނީކަމަށް އިން މުޙަންމަދު ޙުސަ

 މިނިޓްއިރު ބަހުސް މިކުރީ 45 ބަހުސްކުރަމުންމިދަނީ، : ވާހަކަދެއްކެވުން 625 

 އެހެންވީމާ، ދެން މަނިކުފާނު އެގޮތަށް . ދިމާވެދާނެކަމަކާބެހޭގޮތުން

 އެހެންނަމަވެސް، . އެގޮތަށް ދާނީ އިފިއްޔާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ވަ ނިންމަ

 ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓާއިގެން ކުރިއަށް ގޮސް އެކަމެއް

 ދިމާވީމާ އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން މަޖިލީހުގައި އެދިގެން، އަޅުގަނޑު

 ޤަބޫލުުރަން މަޖިލީހުގައި އެދެވިދާނެ ރިޔާސަތަށް ލަފައެއް ބޭނުންވާހިނދު 630 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތެއް . ލަފަޔަކަށް އެދެވިދާނެއޭ

 . ސާފުނުވާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އެކަމެއް ނިންމަވަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެ

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާ ބޮޑަށް ދިގުވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން

 ވޯޓާއިގެން ކުރިއަށް ގޮސްފައި މަގު ބެދޭގޮތްވީމަ ދެން މަޖިލީހުގެ ލަފާ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތޯއޭ ހޯދަމާ 635 

 އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއަރުވަނީ، އުނގޫރާފު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް

 . ޢަލީއަށް 640 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު މި . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަގުތީ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން 645 

 ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު ހޮވުމުގައި މިލާންޖެހެނީ

 ގައި މި ) ނ ( އްދާގެ ވަނަ މާ 87 ސިއްރު ވޯޓެކޭ މިއޮންނަ އޮތުމާ އަދި

 ދެބައި އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓު

 . ދެއްވަންޖެހޭނެއޭ މިއޮންނަ އޮތުމަކާ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ފުށުއެރުމެއް ނުވޭ

 ގެ ދަށުން މި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 އެއީ އެހެން މިދަންނަވާލާގޮތަކީ 650
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 ވަނަ 87 ސް، އޮތްނަމަވެސް ސިއްރު ވޯޓު ނަގަންޖެހޭކަމަށް އޮތަސްވެ

 ބައި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މި ސިއްރު ވޯޓުގެ 2 ގައި ) ނ ( މާއްދާގެ

 ސިއްރުކަން އެހިސާބުން ކެނޑިގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އޭރުގެ މަޖިލީހުގެ

 އެއީ . ބޭފުޅުން އެހެން ނިންމަވާފައި އޮތްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 އެއީ މީގައި މިހާ ގިނަ ވަގުތު، . މަޤްޞަދަށް މީގައި ބަލަންޖެހެނީ ރޫޙަށް 655 

 ދެބައި އެއްވަރުވެގެން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމަން ހަމަގައިމުވެސް

 އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެއަށް ވޯޓުދެއްވައިގެން . ޖެހޭނެ

 ނޫނީ ނުވަތަ ވޯޓުދެއްވައި ހަމަޖެއްސުން އެއީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު

 އޭރުގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ހުރިގޮތްކަމަށް

 އެހެންވީމާ، މީގައި ފުށުއެރުމެެއް ނެތް ވާހަކަ . އަންދާޒާކުރެވޭ 660 

 ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓުދެއްވަން . ދަންނަވާލަން

 ދެބައި އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ ދެން . މިޖެހެނީ ދެބައި އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ

 ރެ ހަމަގައިމުވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންނަ ބޭފުޅަކު ގުރުއަތުލުމަށްވު

 ވޯޓުދެއްވުން އެއީ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތެއްކަމުގައި ވާނެތީ އެރުގެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . މަޖިލީހުން މިކަން ނިންމާފައި މިއޮތީ 665 

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތް މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް

 ހަމަ މިގޮތާއިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް . ފުށުއަރާގޮތެއްނޫން

 އެހެންނަމަވެސް، އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ . ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގާނީ . ދެވިދާނެ

 އެއީ . އެއްވަރުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭތި އެ ބަދަލުވީ ޢާންމު ވޯޓަކަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އިނގޭތޯ 670 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުންގެ އަރިހުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ނިޒާމީ ނުކުތާގައި 675 

 މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް މި ގޮނޑީގައި އިންމީހާ މިހާރު އެކަށައަޅާފައި

ވަނަ މާއްދާއަށް އިޙްތިރާމުކުރުއްވާ 25 އި މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ އޮތުމާއެކީގަ
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 އެކަމުގައި ބަހުސްކުރުމަކަށް ވަޑައިނުގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް

 އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު . ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް 680 

 ) މާބެހޭ ނުކުތާ ނިޒާ (

 މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރޫޙު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން . މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ : މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން 685 

 ޔާސީ ވާދަވެރި މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި މިވަނީ ސި

 މަނިކުފާނަކީވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ . ޕާޓީތަކެއްގެތެރެއިން އައިސް

 ބޭފުޅަކަށްވާހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ނަގަންއުޅޭ ވޯޓުގެ ކުރިން

 އިތުރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން އިތުރު ހާމައެއް މިތަނުގައި ކުރުމަށްވުރެ ވަގުތާ

 ދިމާވާ މައްސަލަ ދިމާވާ ހިސާބުން ޙާލަތައް ބަލައި އަޅުގަނޑުމެނަށް މި 690 

 . ވޯޓެއް ނެގުމަށް ވަރަށް އާދޭހާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ކަމެއް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ

 ދާއިރާގެ 77 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ ދާއިރާތަކުގެތެރޭގައި

 ބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށް މިތަނަށް ނުގެނެސް ތެރެއިން އެއް ދާއިރާގެ މެން

 އެއީވެސް . އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ 695 

 ރަނގަޅަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމުން . ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ވާހަކައެއް

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކޮށްގެން . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ގެންދަން އުޅޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ނެގޭ ވޯޓުގައި ސިޔާސީ

 ޕާޓީތަކުން ވަނީ ރައީސުންނާއި ނައިބު ރައީސުންނަށް ކުރިމަތިލާނެ މީހުން 700 

 ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އިޢުލާނުކޮށް ހަދާފައި އޮތްއިރުގައި، އެއަށް ވޯޓަށް

 ގެ ކުރީގައި މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑު ދިއުމު

 ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ބުރަވާގޮތަށް މިތަނުގައި އިތުރު ވޯޓެއް ނެގުމަކީ އެއީ

އެއްގޮތަކަށްވެސް އިންޞާފުވެރި ކަމެއް ނޫންކަމަށްވާތީވެ، އަޅުގަނޑު
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 ށް ވޯޓެއް ދަންނަވާލަން އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ ދެން އެކަމަ 705 

 ނެގުމުގެ ކުރިން އިތުރު ވޯޓެއް ނުނަންގަވާ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު

 މިއީ . ހޮވުމަށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 . ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ ވާހަކައެއް

 ންދާނެ އެހެން ކަންތައްތަކެއް އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ މިތަނުގައި ހާމަވެގެ

 . ހުރީމަ އެވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ މަނިކުފާނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެގޮތުން 710 

 އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ . މަނިކުފާނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެއްނޫން

 ރައީސްކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާގޮތުން ޙަވާލުވެޑައިގެން

 . ކަމަށްވާތީ ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކީގައި މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިންނެވި ބޭފުޅެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ

715 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ފާޅުކުރެއްވެވި އިޚްލާސްތެރި ޝުޢޫރުތަކަށްޓަކައި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 އެހެންނަމަވެސް، . އީވެސް ކަންތައްތައް ގެންދެވިދާނެ ގޮތެއް އާދެ، ތިޔަ

 މީގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއްކުރަން 720 

 ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރީގައި އެކަމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެކުމުގެ އުސޫލުތައް

 އި އެކަށައަޅައިގެން ގެންދިއުމަކީ އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތްކަމުގަ

 ވަކި . ތިޔައިގެތެރެއިން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރުއްވާނެ

 ހިސާބަކަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއުމަށްފަހު ދެން އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމަން

 އެހެންވީމާ، . އުޅުނީމާ އޭގައި ނުކުންނަ މައްސަލަތަކެއްވެސް ހުންނާނެ 725 

 . އް ފުރަތަމައިނުން ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑު މިކަމާ ގުޅޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަ

 ނެގޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަމާއި، އެ ސިއްރު ވޯޓުގައި ސިއްރު

 ވޯޓުލަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ބައިވެރި ނުވާނެކަމާއި އަދި ދެ

 ނަންފުޅަށްވުރެން ގިނަ ނަން ހުށަހެޅި އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެންދާ

 ފުޅުންގެ މެދުގައި ބޭ 2 ދިއުމުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 730 

ވޯޓުލުން ބާއްވާނެކަމާއި އަދި އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި
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 ގައި ނިންމާލުމުގައި ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އޭގައި އިޚްތިޔާރީ ގޮތަކަށް އެ ޖުމުލަ . މިވެނި ގޮތަކަށް އެބައޮވެއޭ

 މި ގޮޑީގައި . ނޫޅުނީމުހޭ ގެނެސްފައި އޮންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެކަމަކާ

 . އިން މީހެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ވޯޓުނުލާ ދޫކޮށްލާނީއޭ 735 

 އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓުދޭން ވާނެއޭ ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި ސިއްރު ވޯޓެއް

 ޢާންމު ވޯޓެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި، ތަފްޞީލުކުރުމެއް ނެތި ވޯޓުދޭން

 ޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދަންޖެހޭ ވާނެއޭ ބުނެފައި އޮތީމާ އެކަމުގައި މަ

 އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާގެދަށުން . ހިސާބަކަށް ދިޔައީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި . ފާހަގަކުރެއްވީމާ 740 

 . މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީ ތިވިދާޅުވާގޮތަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވިދާނެ

 ރުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރު މި އަޅުގަނޑުމެން މިހާ

 އެހެންވީމާ، މިހާރު ކަންތައް ފެށުމުގެ . ވާހަކަދެއްކުމުގައި މި ހޭދަކުރީ

 ކުރީގައި އެކަމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެނގިގެން

 . ފަށައިގަނެގެން ގެންދިއުން އަޅުގަނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ 745 

 ކަމެއްގެ މަދުތެރެއިން ދެން ހަދާނީ މިހެންކަމަށް ވަކިހިސާބަކުން

 . އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރީ . ނިންމުމަށްވުރެ

 އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި ތިބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވައި މިކަން ދެން

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވުން އެދި އަޅުގަނޑު

 ން މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ 750 

 . ޢަލީ ވަޙީދަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 755 

 ލައިގެން ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މި އެއްގަޑިއިރުވެގެން މި ދިގު : ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ

 ގަޑިއިރުކުރިން 2 ސުވާލު އުފެދިއްޖެ މީގެ އެއް ގަޑިއިރު ނުވަތަ

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު . އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ހުވައިގެ މަޤްޞަދު
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 މަސައްކަތްކުރަން މިތަނަށް ވަދެ އަޅުގަނޑުމެން ޅެން ބައިތުގައިވެސް

 މާނަނުކުރަންޏަކާ އޭގެ ފުރިހަމަ ޞަދުރު އެކަނި މާނަކޮށްފައި ޢަޖުޒު 760 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮތް . މާނައެއް ނާންނާނެ

 ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގާފައި ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައިމަ ޓައިއަކަށް

 އެހެންވީމާ، . ގޮއްސިއްޔާމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓުލައްވަންޖެހޭނެކަމަށް

 ކަށް ފަހު ކުރިއެއް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގަމުން ފްލޯއެއް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަ

 ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް މި ކުރަން އައި މަސައްކަތާ މި 765 

 އެހެންވީމާ، . އެޖެންޑާވެސް ގެންދިއުމާމެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކު އުފެދޭ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްވެސް މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި އަދި ހުރިހާ

 ބާރުލުން ދެއްވައި މިކަން އަވަހަށް ނިންމޭނެ ބޭފުޅުންވެސް މިކަމަށް އެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

770 

 އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 . ދީދީއަށް

775 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަޢާފުކުރުއްވާތި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ

 އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް . އަޅުގަނޑަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގޭތީ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލައިގެން މި ވޯޓާ އެއްޗިހި ކުރިއަށް ގެންދަން : ކެވުން ވާހަކަދެއް 780 

 އެއީ މަނިކުފާނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކުރިން . ބޭނުންވަނީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތާނގައި މިކަންތައް ހިނގިއިރު ރައީސް އޮތީ ސިއްރު

 ޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެން މަ . ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭތީވެ ވޯޓު ނުލައްވާފައި

 ގަވާއިދުގައި އެބަބުނޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތެއް ކަމެއް ނުބުނާ

 ކަމެއްގައިވިއްޔާ އެ ނިންމާނެ އެ ކުރިން އެކަން ނިންމި ގޮތަކަށޭ 785
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 . ދެން، އެހެންވެސް އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަންދަނީ . ނިންމާނީ

 ން ފާހަގަކޮށްލަން ވަނަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްހެ 2 ދެން، އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ބޭނުންވަނީ، މިނަގާ ވޯޓުގައި، މަނިކުފާނަށް ލަފާ އަރުވަން މި ނަގާ

 ވޯޓުގައި ހަމަހަމަވެއްޖިއްޔާ ހަމަގައިމުވެސް މަނިކުފާނު ގޮތަކަށް

 އެހެންވީމާ، އަންނަނީ މަނިކުފާނުގެ ނިންމުމެކޭ . ވޯޓުލައްވަންޖެހޭނެއޭ 790 

 ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ނިޒާމީ ނުކުތާ . އެކަމުގައި

 އެއް . ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ

 ގަޑިއިރުވެގެން ވިޔަސް އަދި އެއަށްވުރެ ގިނައިރު ވެގެންވިޔަސް

 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހުވައެއް ކޮށްގެން މިތަނަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެން

 ން ކަންތައްތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި 795 

 ކުރަން ހުވާކޮށްގެން ތިބޭކަމަކަށްވާއިރު، ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެން

 މިކުރަންއުޅޭ ކަމެއް އޮޅުންފިލައި އަޅުގަނޑުމެން މި އެކަން ކުރިއަށް

 އަދި، އެއްވެސް . ގެންދަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން

 މަނިކުފާނުގެ . ވެރިވަނީކީނޫން ޙާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު ބަހުސެއްގައި ބައި

 ނިންމެވުމަށް އިޙްތިރާމުކުރަމުން އަޅުގަނޑު ކުރަންއުޅޭ ކަންތައްތައް 800 

 އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ހަމަ ހައްތަހާވެސް މި ވާހަކަތައް މި

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތަށް . ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 805 

 ވިދާޅުވިފަދައިން މި ޤަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި

 ނެތްކަމެއްކަމުގައިވީނަމަ އަޅުގަނޑަކަށް މާ އުނދަގޫކަމަކަށެއް މިކަން

 ދޭން ވާނެއޭ އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވޯޓު . ނުވީސް

 ބުނެފައި އޮތް އޮތުމަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް

 އެކަމުގައި ތިވިދާޅުވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ތި 810 

 ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިފަދަ ނުކުތާތަކެއް . ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީވެސް

އެކަނި އެކަން ނިންމުމުގެ ހުރުމާއެކީގައި މި ގޮޑީގައި އިންނަ މީހަކު
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 ބަދަލުގައި މަޖިލީހުން ލަފައެއް ލިބިގެން މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 ގޮތަކަށް އެކަން ގެންދިއުމަށްވުރެން މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް

 އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭތީވެ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި 815 

 ލީހުގެ ރަޢުޔަށް، ލަފައެއް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާތޯ އެވާހަކަ ދަންނަވައި މަޖި

 އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ . ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިން

 . މަނިކަށް

820 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަގުތީ . ` . ކުމް ޢައްސަލާމްޢަލައި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ . ރައީސް ން ޙުސެއިން އަޙްމަދު ނިހާ

 ޢިއްޒަތްތެރި އަޚް ދޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން މަނިކު 825 

 ޤަތުގައިވެސް ވިސްނަންވެއްޖެއޭ ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީ

 އަޅުގަނޑުމެން، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ނަމަވެސް އަދި ކޮންމެ ތާކުން

 ނަމަވެސް މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށްފަހުގައި

 ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މެދު ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ވެނީ މިކަމަށް ކޮން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެ . ވިސްނަންއެބަޖެހޭ 830 

 މި މުހިންމު ދުވަހުގެ މި . މަސައްކަތެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ

 މުހިންމު ވަގުތުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވައި

 މަޖިލީހުގެ ތި ރިޔާސަތުގައި މިވަގުތުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވަން މިއުޅޭ

 ކު އެއްގޮތަށް ތަރުޖަމާކުރަނީ، އެއް އެއް ބަޔަ . ކަންތައް ވަރަށް ސާފު

 މިކަހަލަ ތަފާތު . ބަޔަކު ކައިގެންނޭ ފުރާނީ އަނެއް ބަޔަކު ނުކައޭ ފުރާނީ 835 

 މަރުޙަލާއަކަށް ދިއުމަށްވުރެން ބޮޑަށް ވަރަށް ތަފްޞީލަށް އަޅުގަނޑަށް

 ހަމަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަވައިގެން ވޯޓައިގެން . ހީވަނީ މީގެ ނިމްމެވުން

 ގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ކުރިއަށް ވަޑައި

ފޮނު މީރުކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހެއްދެވުމަށް ހުރިހާ
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ހަމަ އާދޭހާއެކު އަޅުގަނޑުވެސް 840 

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އަވަހަށް މިކަން . އެދެން

 ކުޑަކުޑަ ތަފާތެއް . ންމާލާ ވޯޓައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް މިއުޅެނީ ނި

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއްގޮތުންވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ

 . ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ އަތުގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީ އޮންނާނެ

 ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 845 

 ންވެގެން ދަމުން، އެހެންނަމަވެސް، ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެންނަ ބަޔާ

 ނުފެންނަ އަދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ

 މި . ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭންވާނެއޭ

 ފައި އަޅުގަނޑުމެން ޢިބާރާތުންވެސް މީގައި އޮތަތީވެ މިކަންތައް ދޫކޮށްލައްވާ

 މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސްއެއްގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ 850 

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ކަންތަކައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ފުރުޞަތުއަރު 855 

 . އަސްލަމަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް . ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 860 

 ކަމަކީ، ރައީސަކު އަދި ނައިބު ފުރަތަމަ . ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން 2 މިނެގީ މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި އެއް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅި އެބޭފުޅަކަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު

 2 އަދި . ނުލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ

 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 865 

ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވާނީ



33 

 އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ . ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން

 އްދާގައިވާ ގޮތުން މަޖިލިސް ވަނަ މާ 71 ވަނަ ކަމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2

 ގޮޑި މި މަޖިލީހުގައި އިންނާނެކަމަށް 77 އެެކުލަވާލެވުނުއިރު

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ބަލާލި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައި މިވަނީ 870 

 ބަލައިލުމުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގައި، ތިމަރަފުށި ޖަހާފައި މި ލިސްޓްގައި

 ރާގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ނުނިމި އެހެންކަމުން، ތިމަރަފުށީ ދާއި . މިވަނީ

 އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމާ ދޭތެރޭ މަނިކުފާނު

 ޝުކުރިއްޔާ . ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 875 

 އެއީ، . ރު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލު އާދެ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއް ނަންފުޅު ހުށަހެޅި އެނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އެހި އެނަންފުޅަށް

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ 880 

 އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަނެއްކާވެސް . ހިނދެއްގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

 ވަނައަށް ކުރެއްވި 2 ދެން، . ހުޅުވާލަންޖެހޭ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް

 އެ . ސުވާލަކީ ކޮން ސުވާލެއްކަމެއް މާ ރަނގަޅަކަށް އޮޅުމެއް ނުފިލި

 . ސުވާލު ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން

885 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށްގެންދެވުން (

 ރެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ބޭފުޅުންކު 2 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅި އެ 2 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 . ޙާލަތެއްގައި ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރައްވާނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން 890
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 ކުރިންވެސް އެގޮތަށް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް، އެ އަޅުގަނޑު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދަންނަވާލިން ދެއްތޯ މި ވޯޓުގައި ހޮވިވަޑައިގަންނަވާނީ ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި

 ދެން، އެގޮތަށް . ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ 895 

 އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަނެއްކާވެސް އެކަމާއިގެން

 ދެން، އެންމެ ކުރިން . އް ނޯންނާނެ އެނޫންގޮތެ . ކުރިއަށް ދިއުން އޮންނާނީ

 ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، މަޖިލީހުގެ

 މެންބަރުން ހުވާކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުންނާ އަދި މި ޖަލްސާއަށް

 ތައްޔާރުކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ހިނގި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ 900 

 . ނޑައެޅިފައެއް ނެތޭ ދައުރެއް ނުވެސް އޮތޭ ދައުރެއް އޮންނާކަށްވެސް ކަ

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް މިއޮތްކަމަކީ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމޭ

 ދެން، . ޝުކުރިއްޔާ . އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ޖަވާބަކީ

 އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . މުއްޠަލިބަށް މެންބަރު އިބްރާހީމް 905 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މި ވާހަކަދެކެވެނީ . ބަހުސް ވަރަށް ދިގުވެގެން އެބަދެއޭ މިހާރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 910 

 ވަނަ 82 . ވަނަ މާއްދާއަށް 87 މާއްދާއާ ވަނަ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މާއްދާގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސެއް ހޮވުމުގެ

 ގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުން މައްސަލަތަކެއް ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 . ވާހަކަ

 ވަނަ 82 ގޮތަށް ބައްލަވާފައި 2 އެހެންވީމާ، މި . ނިންމުމުގެ ވާހަކަ

 ވަނަ މާއްދާ 87 . ވަޑައިގަންނަވަންވީނޫންތޯއޭ މާއްދާއާއިގެން ކުރިއަށް 915 

 އެއީ ފަހުގެ މާއްދާއެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް އެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ . ބައްވާފައި

 އެހެންވީމާ، . މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް

 ލަސްވަމުންދާތީ އަވަސްކޮށްލުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލެއް އަޅުގަނޑު

. ޝުކުރިއްޔާ . ހަޅަން ހުށަ
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވިދާޅުވި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތާ

 ގަނޑު ދެން އަޅު . ޝުކުރިއްޔާ . ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާދަންނަވަން

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ތު އަރުވަނީ، މިފުރުޞަ 925 

 . ތަސްމީން ޢަލީއަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 930 

 ރަޢުއެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުގެ މަނިކުފާނު މަޖިލީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ތަސްމީން ޢަލީ

 ތިރާމްކުރަމުން އަޅުގަނޑު ން ތިނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އިޙް ހޯއްދަވަ

 އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް . އޮތްކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ

 ކުރިއަށް މެންގެ ރަޢުއެއް ހޯއްދަވަން ނިންމަވައިގެން އެކަން އަޅުގަނޑު 935 

 . ނޫން ގެންދަންޏާ އެއަކަށް އަޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟް ކުރަނީއަކީ

 . ނޑައެޅިފައި މިއޮތީ ލަތެއް ކަ ޙާ އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢާންމު

 ލަތެއް ކަނޑައެޅިފައި ޙާ ޚާއްޞަ . ލަތު ޙާ އެއީ ސިއްރު ވޯޓު ދިނުމުގެ

 ނީ ވޯޓުގައި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ދިމާވެއްޖިއްޔާ ދެން މިއޮންނަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޢުއެއް ހޯއްދަވާކަށެއް . ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް 940 

 އެހެންނަމަވެސް . އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޖެހިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ

 ހަމަ އެހެންމެ . މަނިކުފާނުގެ ނިންމެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިޙްތިރާމްކުރަން

 ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ފާހަގަކުރައްވައިފި މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަހަށް މިކަން ނިންމުުގެ އަދި އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން

 ގޮތުން މިހާލަތު ދިމާވެއްޖިއްޔާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން ކުރިއަށް 945 

ތް އަވަސްކުރުމުގެ އެވާހަކައަކީ ވެސް މަސައްކަ . ގެންދިއުމުގެ ވާހަކަފުޅު
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 ކުރިއަށް ން އަޅުގަނޑަށް ބަލައިގަނެވިދާނެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތު

 ދެން މިކަހަލަ . ދެވިދާނެ ގޮތެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 އޮވެ ޙާލަތެއް ޢާންމު ނުއަސާސީގައި ދިމާވާ އަދި ޤާނޫ ޙާލަތްތައް ޚާއްޞަ

 މީގެ ކުރިންވެސް ކަންތައްތަކުގައި ދިމާވެގެން މިކަހަލަ ލަތެއް ޙާ ޚާއްޞަ 950 

 އަޅުގަނޑުމެން ހޮވިގެން މިތަނަށް އައިސްފައި . ޢަމަލުކުރައްވާފައި އެބައޮތް

 ގައިވާގޮތުން ސިއްރު ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 72 މިތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބާ އެހެންނަމަވެ . ވޯޓަކުން

 ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ އޮތްގޮތުން ވާހާ ގިނަ

 ދިނުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން ވަރަށްގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ހޯދައި 955 

 ޓަށް ފޮށިފޮށް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބައެއް ، ނޫނީ ބައެއް ދިމަދިމާލުގައި

 ޑުމެންނަށް އެގެން އެންމެ މީހަކު ވޯޓުލައިގެން އެވޯޓުގެ ނަތީޖާވެސް އަޅުގަނ

 އެވޯޓުގައި . ލަތެއް ދިމާވެފައި ޙާ ލަތުގައި، އެއޮތީ ޚާއްޞަ އެޙާ . އެބައޮތް

 އެވޯޓުލީ މީހާލީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ނަތީޖާއިން އެގެން . ސިއްރެއްނުވޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ . އެބައޮތް 960 

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މަޖިލީހުގައި މިއަދު ރައީސްގެ އަރިހުން،

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ކުރިއަށް . މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާކަށެއް ނުޖެހެއޭ

 ދަވާގޮތަށް އަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ތިޔަ ގެން . ގެންދެވިދާނެ

 އަދި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ބާ ދަންނަވަމޭ ހަމަ މަރުޙަ

 މިމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފަސްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަކީވެސް 965 

 މަގުން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އޮތް މަގެއްކަމަށްވަންޏާ އެ

 . ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ބޭނުން ދިޔުންވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީ

 ކަތް ކުރަމުން އަޅުގަނޑު މަސައް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 970 

 ޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިކަމުގައި އަ މިގެންދަނީ،

 ފަށައިގަނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް

ވޯޓަށް އެހި މިހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި މިކަމުގައި މައިގަނޑު އުސޫލު
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 ޅު އެއީ އެކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަ މައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ނިން

 އަދި ކޮންމެ މިބާވަތުގެ . ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ 975 

 ކަމެއްގައިވެސް އެކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރީގައި އެކަމުގެ އުސޫލުތައް

 އެކަށައަޅައިގެން ގެންދިއުން އެއީ ހުރިހާ ދިމާއެއްގައިވެސް އެކަން ކުރެވޭ

 ތަށް ގެންދެވޭތޯ ހިމެނޭކަމަކަށްވާތީ އެގޮ ނގަޅު ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަ

 ރު ޚިޔާލު އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ . މަސައްކަތް މިކުރަނީ

 މިކަމުގައި މާގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަވަމުންދާތީވެ ފާޅުކުރެއްވި ފަދައިން، 980 

 އަދި އެއީ އެންމެ ހިތް އެދޭ . އެހިސާބަށް ހިގައްޖެއްޔާ އެކަންކުރާގޮތަށް

 ގޮތަށްވެސް މިކަންތައް ކުރިއަށް ގޮތްކަމަށް ނުވިއަސް ނަމަވެސް އެ

 ންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ގެންދިއުން އެއީ މުހި

 5 މިހާރު ލިބިފައި މިވާ އަދި އަޅުގަނޑުގެ މޭޒުމައްޗަށް . ދަންނަވަން

 މި ލިސްޓް . ނަންފުޅަށް ބަދަލުވެގެން ހިގައްޖެ 6 މިހާރު ނަންފުޅު، 985 

 ކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ކުރުކޮށްލައްވާފައި މި މަސައް

 އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއްނެތް އަޅުގަނޑު . އެދެން ދެއްވުން އެއްބާރުލެއްވުން

 ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފިން ތިޔަ ބޭފުޅުން ހެކިވެވަޑައިގަންނަވާނެ،

 އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކޮށްފިން މިކަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި މިކަމުގެ

 މެދުތެރެއިން ގަވާއިދެއް ހަދާލާ ތަކަށް އެއްބަސްވެގެން ގަނޑު އުސޫލު މައި 990 

 މެދުތެރެއިން އުސޫލެއްނެރެ މިކަން މިގޮތަށް ނުކޮށްވޭތޯ އަޅުގަނޑު

 . ތިހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ . މަސައްކަތްކޮށްފިން

 މަސައްކަތް އެކަމަށް . ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ތި

 ގަނޑަށް އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ގެންދަން ތިބޭފުޅުން އަޅު . ކުރެވިއްޖެ މިހާރު

 ކަމަށްވަނީވިއްޔާ ދެން ތިވިދާޅުވާގޮތަށްވެސް މަގުފަހިކޮށް ނުދެއްވުން 995 

 . އެހިސާބަށް އެކަން ދިޔާމާ، އެކަން ކުރާގޮތަށްވެސް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ

 އެންމެ އެދެވޭގޮތަކީ އެހެންނަމަވެސް . އެވެސް ކުރެވިދާނެގޮތެއް

 އެންމެ އެދެވޭގޮތަކީ . އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . އެއީއެއްނޫން

 ކަމެއް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރީގައި އެކަމުގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކާއި

 މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް . ކަތްކުރުން ގަވާއިދުތައް އެގިތިބެގެން މަސައް 1000
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 ވާ ބޭފުޅުން މިތާގައި ވަރަށްގިނަ ދެނެވަޑައިގެން ތަޖްރިބާ ކުރައްވާފައި

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަދަދަކަށް އެބަތިއްބެވިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 އަދި . ތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން އަޅުގަނޑު މިލިސްޓް ނިންމާލެވޭ ، އެހެންވީމަ

 ހިތްޕުޅު ގެތެރެއިން މިފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން އި ތިޔަ

 އަޅުގަނޑު ކަމަށްވަނީވިއްޔާ ރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި ފު ހެޔޮކަމާއިއެކީގައި 1005 

 މިކަންތަކާއިގެން އެއްގޮތަކަށް މިދެންނެވި ގޮތުގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް

 ކުޑަހުވަދޫ މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ނެ އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ދެވިދާ

 . މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 ) ތާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކު ( 1010 

 އިގެންތިއްބެވި ވަޑަ . ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އާދެ، ވަރަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަގުތީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ރިހާ މެންބަރުން، ހު : އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޅުގަނޑު ދަންނަވަން އާދެ، އަ . ބާ ދަންނަވަން ރައީސް، ވަރަށްބޮޑަށް މަރުޙަ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނަގަމުން ން އެންމެންވެސް އަޅުގަނޑުމެ އޮތީ، 1015 

 ޑުމެން އަޅުގަނ . ވަގުތު ދުއްވާލުމުގެ ބޭނުމުގައޭ ހަމަ މިގެންދަނީ

 ވަނަ 82 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ތިރާމް ކުރަންޖެހޭ އެންމެންވެސް އެބަ އިޙް

 ވަނަ 87 ވެސް މާއްދާގައި ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަ

 . އިނގޭތޯ . ކިޔާ ލަފްޒެއް ކުރޭ ނަމަވެސް، ގައި އެބަ ބަޔަން ) ނ ( މާއްދާގެ

 އެހެންވީމާ، މިލަފްޒަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް 1020 

 މިކަންތައް ނަމަވެސް . އިޙްތިރާމްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެހެން

 ވަރަށް ސާފުކޮށް މީގައި ތެއް ވާނެގޮ ކުރަން ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައް މިގޮތަށް

 ފައްޓަވަމުން މަޖިލީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންވީމާ، . ބަޔާންވެގެންވޭ

 މަނިކުފާނު ދެއްވި ރޫލިންގ ގައި މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފުރުޞަތު

 އެހެންވީމާ، މިކަން، . މިކަން މިހެންވެގެން މިދަނީ އޭ ހުޅުވައި ލެވުނީމަ 1025 

 ކުރައްވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކަން މިގޮތަށް ކަންތައް ނު

ކުރިއަށް ގެންދެވުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ



39 

 ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު . ގޮތްކަންނޭގެ

 ގައި ތިބި އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުލަމުން ދިޔައިރުގައިވެސް އެކި ދާއިރާތަކު

 އެވޯޓުގެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކިން ވޯޓުދީފައިވޭ ޅުން ވަކިވަކި ބޭފު 1030 

 އެހެންނަމަވެސް އެވޯޓު ނުދޭކަށް އެވޯޓު . ސިއްރުކަންވެސް ވަނީ ގެއްލިފައި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . ނުލާކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބަހުސަކަށް ނުދޭ

 އަސާސީ ހެއްދެވި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ޤާނޫނު . ޚިލާފުވުންތަކެއް ނާދޭ

 . ޅުގަނޑުމެންނަކީ މިކަމަށް ވަރަށް އާމީހުން އަ . ތަނުގައި އެބަތިއްބެވި މި

 އެހެންވީމާ، މިމާއްދާގައި . ޒިރުވީ މީހުން ހާ އަދި އަލަށް މިތަނަށް މަޖިލީހަށް 1035 

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެންށް . ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިގޮތަށް ބަޔާންވެގެންވަނީ

 ފަހުން ސްލާޙުކުރުމަށް ގޯހަކުންކުރެވިފައި އޮތްކަމެއްވެއްޖިއްޔާ މިކަން އި

 މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ނެގުމާއިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި،

 ކުރިއަށްގެންދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްކަންނޭގެ 1040 

 އުމަށް ބާރު އަޅުއްވައި ކަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދި މިމަސައް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ންބަރަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކިކަމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވި ތު އަރުވަނީ، އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަ 1045 

 . ރަޝީދަށް ރިޔާޟް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1050 

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން . ރައީސަކީ ވަރަށް ވަރަށް ނަސީބު ރަނގަޅު ބޭފުޅެކޭ : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް

 އައި ވާހަކައަކީ ދައްކަމުން މިއަދު މިތިބީ، ކުރިން އަޅުގަނޑު

 . ޕާޓީ ތަމްޞީލުކުރަމުންނޭ ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެން ނުސީދާގޮތެއްގައި

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ސީދާގޮތުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލުވެގެން އައިސް
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 އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މިއަދު . މިތިބީ މަޖިލީހުގައި 1055 

 މިތާގައި އެބައޮތް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ . ނިންމަން ކޮންމެކަމެއްވެސް

 ންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕުގެ ރައީސު ޕާރލަމެންޓްރީ

 މެން ޕާޓީތަކަށް މިހާރު އަމީންޢާންމު ނޫނީ މަޖިލީހުން އެދިގެން އަޅުގަނޑު

 މަޖިލިސް މިނެޓަށް މަނިކުފާނު 15 އެހެންވީމާ، . މިވަނީ ފޮނުވާފައި

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މިކަން މިދެންނެވި ގްރޫޕް މެދުކަނޑުއްވާ ލައްވާފައި 1060 

 ނޫންނަމަ މަނިކުފާނަށް . އްލު ޙަ މިއީ މިއަދުގެ އެންމެ އަވަސް ނިންމެވުމަކީ

 . ކުރައްވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކެރިވަޑައިގަންނަވައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއް

 ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ މިދެނެވިގޮތް މިއީ މީގެ އެންމެ

 އެވާހަކަ ސުލްޙަވެރި މީގެ އެންމެ އަމާން ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ދެންނެވީ 1065 

 އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤްއަށް

1070 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޑު ދަންނަވާލަން އާދެ، އަޅުގަނ . ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝު ` މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މިއީ ބޭނުންވީ، : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޤް ޠާ މުޙަންމަދު

 ރައީސެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު 1075 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ނޫނޭ އިންތިޚާބުކުރާ ޖަލްސާއެއް

 އެހެންވީމާ، މިޖަލްސާގައި . މިހާރުވާނީ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި

 މިގޮތަށް މިގެންދަވަނީ ކޮބައިތޯއޭ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައިތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ވަގުތު ދިގުދެމިގެން ދާކަހަލަގޮތަކަށް ގެންދެވުންތޯ އެއީ . ސުވާލު އުފެދޭ

 އަވަހަށް ނިންމަވާލުން ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި . ޞަދަކީ މަޤް 1080 

މީގެ ކުރީގައިވަނީ . ހަމަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނާނެކަމަށް
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 ކާއި ނާއިބު ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ . ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރައްވާފައިކަމަށްވާތީ

 . ރައީސް

1085 

 އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1090 

 ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަންޏާ . ޒަތްތެރި ރައީސް ޢިއް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނ އު

 ރިޤް ޠާ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަކަ ދެންމެ : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް . އުސޫލުތައް މިއޮތީ ކަނޑައެޅިފައި . އެވިދާޅުވީ

 މާވީމާ، ދެން އެއަށް މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވިހެން މީގައި ކަންތައްތައް ދި 1095 

 ހުން ދިމާވާނެކަމަށް، މާކުރިން ކަމެއް . އްލު ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ ޙަ

 އެހެން ކަންތައްތައް ގެ، އަންނާނެކަމަށް ރަޖާގަނޑު ލައިގެން އޮތުމު

 އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ

 ށް ކަންތައްތައް ތްގޮތަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައި މިއޮ ފެންނަނީ،

 ލަބިއްޔަތު ނުލިބި ދެބައި އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އަޣް . ގެންދިއުން 1100 

 މާ، މިކަން އެހެންވީ . ރައީސް ވޯޓުލާން ޖެހޭނެކަމަށް މިއޮންނަނީ

 ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ އެއީ ޚާއްޞަ އޭގެ . ކުރައްވަމުން ގެންދިއުން

 . ލަތެއްގައި ތަފާތުވާނެ ޙުކުމްތައްވެސް ޙާ އެ . ޙާލަތެއް ނުވަތަ އިސްތިސްނާ

 މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައްވެސް . ތަފާތުވާނެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައްވެސް

 ލަތެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ އެއަށް ދިމާވެއްޖެ ޙާ އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ . ތަފާތުވާނެ 1105 

 ލަތެއްގައި އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ނިންމަވާފައި ވޯޓާއިގެން ޙާ

 އެއީ ވަގުތު . ރިއަށްދިއުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކު

ސަލާމަތްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިއުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރަން
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 ރައީސަކާއި ނާއިބުރައީސަކު ހޮވުމުގެ މިއުޅޭކަން، ނުވަތަ މިއިންތިޚާބު،

 . ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ކަންތައް އަވަސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ 1110 

 . ޢަލައިކުމް ވައްސަލާމް

 އަޅުގަނޑު އަތަށް ލިބިފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 1115 

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު . ލިޙުގެ ނަންފުޅު އޮތް ޞާ މުޙަންމަދު

 ގޮނޑިކޮޅުގައި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި އެވަގުތު ރު ބަލާލިއި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނެވިތަނެއް ނުފެނުނު

 އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ވަނީނަމަ ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން

 . ފުރުޞަތު އަރުވައިފިން 1120 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ސް މިއަދު މިހާރު މިބަހު . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި ، އާދެ ހިންނަވަރު ދާއިރާ މެންބަރު

 މައުޟޫގައި އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ނޫނިއްޔާ ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ކުރެވެމުންދާ މް މުޙަންމަދު އިބްރާހީ 1125 

 އެހެންނަމަވެސް . މިއަދު ދަންނަވާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަވެސް ކަމެއްނޫން : ލިޙް ވާހަކަދެއްކެވުން ޞާ

 ލަމުންދާތީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ބަހުސް ދިގު

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ރައީސަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް

 ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް ހޮވުމުގެ ކަންތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް

 ހަމައެގޮތަށް ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ . އެބައޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ 1130 

 އް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެވިފައި ކަންތަ

 ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ވޯޓުދެއްވޭނެ ގޮތާއި ވޯޓު . އެބައޮތް

 ލަތްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި ޙާ ނުދެއްވޭނެ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު . އެބައޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ޤާނޫނުއަސާސިގައި ބަޔާންކޮށްފައި ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާނީ، މިފުރުޞަތުގައި 1135
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 މިކަމުގައި މީގެކުރިން . އެއޮތްގޮތަށް މަނިކުފާނު ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ

 މިމަޖިލީހުގައި ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް

 ދާރާގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން މަޖިލީހުގެ އި ކޮށްފައި އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެކަމެއް

 އެބައްލަވައިގެން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެއީ . ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ

 އެހެންކަމުން މިވަގުތު . އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ 1140 

 ގެންދަވަން ވޯޓަކަށް ތި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 ޓަކަށް މިވަގުތު ގެންދެވުމަކީ އެހާ ވޯ ތިއުޅުއްވާ ކަންތައް،

 ނަވައި، ބުއްދިވެރިކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަން

 މަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވު ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރު އޮތްގޮތަށް

 ވަރަށްބޮޑަށް . ދަންނަވަން އެވާހަކަ ރިޔާސަތަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ 1145 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 . މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 1150 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ . އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ` މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މި މިހާރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 1155 

 ނާއިބުރައީސް ހޮވުމުގެ މައްސަލާގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މީގެ ޅުގަނޑުމެންގެ، އަ . އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އޮޅުމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނެތް

 އިތުވެދިޔަ އަދި ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވެ

 . އެސަޤާފަތެއް ފެށިގެން ދިޔަ . ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ދިޔަ

 ފެށިގެން ސަޤާފަތެއް އަޅުގަނޑަށް މިފެންނަނީ މިމަޖިލީހުގައިވެސް އެފަދަ 1160 

 އޭގެ ރަނގަޅުގޮތުގައި އައިސް ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް

އެހެންވީމާ، މިއީ ރައްޔިތުންގެ . ނުކުރެވޭ މަންޒަރު މިފެންނަނީ މިއަދުވެސް
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 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސަރީޙަ

 މިކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ކުރެވޭނެގޮތާއި އެބައޮތް ޢިބާރާތުން

 ންގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގިހުރެ އަޅުގަނޑުމެ ނ އެ . މިހުރިހާކަމެއް 1165 

 ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގައިގެން މި އޮޅުވާލާ އޮޅުވާލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން

 އެހެންވީމާ، ހުރިހާ . ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ އޮޅުވާލުމެއް

 މެންބަރުންނަށްވެސް މިއަންގަނީ، ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

 މާއެއްކޮށް ތިގޮތަށް މަސައްކަތް މިދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރި ކަ

 އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކޮށްގެން މިއުޅޭ ހުވަޔާއި އެއްގޮތަށް . ނުކުރެއްވުމަށް 1170 

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތް

 . އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް . ކޮށްދިނުމަށް

 ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި އަޅުގަނޑު . މެންބަރު ކުރުއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ޝު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1175 

 މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދެވެން އޮތީ މިކަމުގައި ފަދައިން،

 . އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލައިގެން އަވަހަށް ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރުމުން

 މީގައި ބަހުސަކަށް ނުގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ދެގޮތް

 އެއްގޮތަކީ މިހާރު މިކަމާބެހޭގޮތުން ވޯޓެއްނަގާ އެކަމަށް . އޮތް އެބަ

 . އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފެށުން 1180 

 ލަތު ފަދައިން އެޙާ ޅުވި އަނެއްގޮތަކީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާ

 މައިގެން މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ގޮތެއް ނިން

 ން ފުރަތަމަގޮތަށް ކަންތައް ގެންދެވޭތޯ މީގެތެރެއި . ކުރިއަށް ދިއުން

 ކަން ފަށައިގެން ވަކި ހިސާބަށް ދިއުމަށްފަހު ދެން . އަޅުގަނޑު މިބެލީ

 . ގޮތްގޮތް ނެރެވޭތޯ ބެލުން އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭގޮތްކަމަށް ނުވާނެތީ 1185 

 . އެނޫންގޮތަކަށް އެކަން ގެންދެވޭތޯ ވަރަށްގިނަ ވަގުތު މިހާރު ހިނގައްޖެ

 . ދައްކަވައިފި ވެސް ވަހަކަފުޅު ތްތެރި މެންބަރުން ގިނަ ޢިއްޒަ ވަރަށް

 އަޅުގަނޑުގެ ވަކި . އެހެންވީމަ، މިކަން ދެން ނިންމާލެވޭތޯ ބަލާ ހިންގަވާ

އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި . ޕްރިފަރެންސެއް މިއަކުނެތް
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 މެންބަރުގެ އަރިހުގައި މީގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހާއަށް ވޯޓު ދެވިދާނޭ 1190 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓު ނުދީ . ތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތޭ އޮ

 އަދި މީގައި އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވިން . އިންނަން ރުހި ޤަބޫލޭ

 ނަގަމުންދާ ރުވޯޓު ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެން އޮތުމާއެކީގައި ސިއް

 ވޯޓުދޭންވާނޭ އެހެންނަމަވެސް . ދިއުމުގައި އަޅުގަނޑު ބައިވެރިއެއް ނުވާނަމޭ

 މިއޮންނަ އޮތުމުން މަޖްބޫރުވާގޮތަކަށް ޢިބާރާތް އޮތީމާ އެގޮތަށް 1195 

 ތަރުޖަމާކުރަންޖެހެއޭ ދެންނެވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ

 ދެން އެކަމުގައިވެސް އެންމެ ކުރިއަށް އެންމެ . ނުކުތާ ފާހަގަކުރެއްވި

 ވަނަ 25 ނީ ގަވާއިދު ނު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެ އަވަހަށް ގެންދެވޭނެގޮތެއް

 އެއީ އަޅުގަނޑު އެކަނި . މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދުން

 ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޔަ ގޮތެއް ނިންމުމަށްވުރެ މަޖިލީހުގައި ތި 1200 

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ . ގޮތެއް ނިންމެވުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު

 މިނެޓް 15 ގަޑިއިރާއި 1 ކަތުގައި މިހާރު އެމަސައް . މިމަސައްކަތްކުރީ

 . އެހެންވީމާ، މިކަން ނިންމޭތޯ ބަލަމާ ހިންގަވާ . ވެގެން މިދިޔައީ

 މާވަށުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނީ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަ

 . ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް ޢަ މެންބަރު ޢަބްދުލް 1205 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަރު ދާއިރާގެ މެން މާވަށު

 މިޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ޒީޒު ޖަމާލު ޢަ ޢަބްދުލް 1210 

 ވޯޓުނެގުމުގެ އިތުރު ވޯޓެއް ނަންގަވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް : އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފާޅުކުރެއްވި ފަދައިން މި ސަބަބަކީ ކުރިން . ފެނެއޭ ނު

 ފުރަތަމަ ނަގާ ވޯޓު ހަމަހަމަވެގެން ދެން މަނިކުފާނު ދެއްވާ ވޯޓު އެކަނި

 . އަސް ކުރިންދެއްވި ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއްގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށްވި ހާމަވި

 މަށްޓަކައި އްވު ލެ ވާ ގަ ން ވަގުތު ނަ ޓަކަށް އެއްސެވުމަކީ އެހެންވީމާ، އިތުރު ވޯ 1215 

މަ ރައީސަކާއި ނާއިބު އެހެންވީމާ، ހަ . މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވުނުކަމެކޭ
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 އެފަދަ . ރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަނިކުފާނަށް ކު ރައީސަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް

 ކަށް ނިކުފަނު ދެއްވާ ވޯޓުން ވަކިކޮޅަ ލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މަ ޙާ

 . ސިއްރު ވޯޓެއްގެ ޙާލަތު ގެއްލޭކަމެއްނޫނޭ އެއީ ކުރީގެ ވޯޓުގެ ނިންމެވުން

 ހަމަ ބޭކާރު ގޮތުގައި ދުއްވާލާ އެހެންވީމާ، މިވަގުތުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން 1220 

 އެހެންވީމާ، އެހެން ވޯޓެއް ނެގުމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތޭ . ވަގުތެކޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ

 އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު . ދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1225 

 . އަރުވަނީ، މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމްއަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، މިތާގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިގެންދަނީ . ` މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1230 

 މިއަދުގެ މި ހިނގަމުންމިދާ މުހިންމު ޖަލްސާގައި އެންމެންވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ނާޒިމް މުޙަން

 ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިދައްކަވާ ވާހަކައަކީ

 . ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައޭ . މިކަން އަވަސްކުރުން

 . ވެސް އެނގޭނެ އެއްޗެއް ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް

 އަޅުގަނޑު ހަމަ މިތާ މަޑުކޮށްލައިގެން . ދިވެހިބަހުން މީގައި ލިޔެފައި އޮތީ 1235 

 އެހެންނަމަވެސް، . އިނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނުނަންގަވަންވެގެން މިއަދު

 އަޅުގަނޑު އަލަށް މިއަދު މި މަޖިލީހާއި ގުޅުނު މީހަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު

 . ނުކުތާއެއްގައި ބައިވެރިއެއްނުވާނަމޭ ހަމަ ހިތަށްއެރީ ނިޒާމީ

 އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގައި ގިނަދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި ތިބި

 ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންވެސް މިކަން އަވަސްކުރައްވަންވެގެންވެސް 1240 

 ނަންގަވައިގެން މިދައްކަނީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ . މިނަންގަވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް . ދައްކަނީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކެއް މި

. މިއީ ނޭނގޭނެކަމެއްނޫން . ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް މައްސަލައެއް
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 ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

 އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން މިއީ . ވާހަކަމިދައްކަނީ 1245 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި . ދެއްގައި ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަކަށް ރަނގަޅު މަޤްޞަ

 . ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އެބައޮތް ލިޔެވިފައި މިއީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ

 އެހެންވެއްޖިއްޔާ ފަހަތުންއައިސް . ސިއްރުވޯޓަކުންނޭ މިކަން ނިންމަންޖެހޭނީ

 އެހެންވީމަ، މީގެ ދެމެދުގައި މިހިރަ . އެހެންކަމެއްވެސް ދިމާވަނީ

 އެއީވެސް . ނިންމުމަށްޓަކައި މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމިދާނެ ކަންތައްތައް 1250 

 އެހެންނަމަވެސް، ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް އޮންނަ . ހަމަ އެއްގޮތް

 . ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްވެސް އެބައޮވޭ

 އެހެންވީމަ، މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްކަމެއް

 ސަލްވެގެން މި މަޖިލީހުގައި ދާއިރު އެކަން ފާހަގަކުރާނެ ބައެއްވެސް ކެން

 ތިމަރަފުށީގެ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް . ނެތް 1255 

 މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަގުތީ . ބައެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދަނީ

 ކަމަކު މިއަދަކު އެ . ނަތީޖާއެއްވެސް އިޢުލާންކޮށްފައި އޮތް ބޭފުޅެއް އެއީ

 އެކަމަކު އެބޭފުޅާއަކީވެސް ހަމަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް . ނެތް

 މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް , އެހެންވީމަ . ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް

 ތިމަންނާމެންގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދާއިރު . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނޭ 1260 

 . ޝުކުރިއްޔާ . އްވަންޖެހޭނެ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމްކުރަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިޖަލްސާގައި . ކުރިއްޔާ އާދެ، ޝު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ވަރަށްވެސް ހަރުދަނާ 1265 

 ޢިއްޒަތްތެރި . ވާހަކަފުޅުތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

 ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ރަނގަޅު ފައިދާހުރި މެންބަރުން އެ

 ދެން އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް . ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ

ކަރުދާސްކޮޅު ލިބިފައި އޮތީ މާމިިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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 އެކަމަކު އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން . ޤާސިމް އިބްރާހީމް 1270 

 ..... ވަން ޤަސްދުނުކުރައްވާ ހިތްޕަ

ި  . ގަނޑު ދޫކޮށްލީ އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން އާދެ، އަޅު ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މާމި

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް

1275 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ . ޔާ އާދެ، ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މިއޮތީ ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަކީ މިގޮނޑީގައި ނިންމަވާފައި

 އިންނަ މީހަކު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

 އަދި . ތިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން އަޅުގަނޑު ގެންދިޔައީ

 މަށް އަޅުގަނޑު މިކަންތައްކުޅަގޮތުން ވަގުތުތަކެއް ގެއްލިގެން ހިނގައްޖެކަ 1280 

 ތިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ހަމައެކަނި . އިންކާރުކުރާކަށްވެސް ނެތިން

 މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރިމަތިލާ ކަންތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އޭގެ

 ކުރީގައި އެކަންކަން ގެންދާނެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިފައި 1285 

 އެހެންވީމަ، މިހާރު . އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ދެނެގެން ތިބުން . ތިބުން

 އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމުގެ އަރިހުގައި މިދަންނަވާލަނީ

 . ށްއަހާ ޢިބަރާތް ކިޔުއްވާލަދެއްވުން މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ވޯޓަ

 އާދެ، ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ސިލްސިލާ މިހިސާބުން ދެން ނިމުނީކަމަށް ހައްދަވާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 1290 

 އެހެންނަމަވެސް، ދިއްދޫ . މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދެވޭތޯ ބަލަމާ ހިންގަވާ

 ރެކޯޑިންގގެ ... ( ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދާއިރާގެ ޢިއް

 އަޅުގަނޑު އެ ޢިއްޒަތްތެރި . ވެއްޖެ ) މައްސަލައެއް ހުރުމުން އަޑުކެނޑިފައި

 . މެންބަރުގެ އަރިހުން ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

1295
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑެއް މަނިކުފާނު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

 ކަމެއްކުރާކަށް މި މަޖިލީހުގައި މިގޮނޑީގައި ހުވާކޮށްގެން އިނދެ : ހަކަދެއްކެވުން ސަމީރު ވާ 1300 

 ޢިއްޒަތްތެރި . ވަރަށް ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީ . ފުރުޞަތެއްނުދޭނަން

 ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ މައްސަލައަކާމެދު

 . ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބަޙުސްކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތުދެއްވަންޖެހޭނޭ

 އެއަށްފަހުގައޭ، އެ ބަޙުސަށްފަހުގައޭ، މަރުޙަލާތަކަކަށްފަހުގައޭ ވޯޓަށް

 އެހެންވީމަ، ކިހިނެއްތޯއޭ މަނިކުފާނަށް ތިގޮނޑީގައި އިންނަވައިގެން . ދެވޭނީ 1305 

 ފަހުންވެދާނެ އަވަސްކޮށް ނިންމަވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި

 ކަމަކާގުޅޭގޮތުން ވޯޓެއް ނަންގަވާ މިކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް

 އޭގެބަދަލުގައި މިއަދުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން . ތިވަޑައިގަންނަވަނީ

 ތިފަދަ ވޯޓެއް ނެންގެވުމަކީ މަޖިލީހުގެ . މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށްގެންދަވާށޭ

 އްކަމަށްވަންޏާ މަނިކުފާނު މި އެފަދަ ކަމެ . ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާކަމެއްނޫނޭ 1310 

 މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވަނީ

 އެއީ ހަމައެކަނި މަނިކުފާނު އެކަމާމެދުގައި . ހަމައެކަނި ނިޒާމީ ނުކުތާގެންނޭ

 އެހެންވީމަ، . އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ބަލާލަން ބޭނުންވާތީވެ

 ށްވަންޏާ މަނިކުފާނު ޖެހޭނީ މިޢިއްޒަތްތެރި ތިފަދަ ކަމަކަށް ދާކަމަ

 މަޖިލީހުގައި ބަޙުސަކަށް ހުޅުވާލައްވާ، މެންބަރުން އެކަމާމެދު 1315 

 ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި އެއާއިމެދު ގޮތްތަކެއް

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީން އެފަދަ . ނިންމަން

 ނޑީގައި އިންނަވައިގެން މިޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތެއް މަނިކުފާނު ތިގޮ

 މަނިކުފާނަށް . މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެއްވައިގެން ކުރެއްވޭނެ ކަމަކަށް

 މިއަދު އޮތް ވާޖިބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން ކުރައްވަންޖެހޭ ހަމައެކަނި 1320 

 ކަންތައްތައްކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު

 ރު ވޯޓަކުން ކުރައްވާ ތިގޮނޑި އެކަމާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކު ސިއް

. މެންބަރުން ނިންމަވާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދެވުން
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 އެހެންވީމަ، ތިފަދަކަމެއް ތި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު އެހާ ތަޖުރިބާކާރު

 ބޭފުޅަކު ނުކުރެއްވުމަށް އާދޭހާއެކު ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 1325 

 . އެއްގޮތަކަށްވެސް މި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުގެއްލުވާލާކަށްނޫން . ނެގީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން 1330 

 މެންގެ މިވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު

 އެއް އިޚްތިޔާރަކީ ފެށުނީއްސުރެ . ކުރިމަތީގައި ދެ އިޚްތިޔާރެއް އެބައޮތް

 އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެނައި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް

 ނަންފުޅު ނުވަތަ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ވޯޓަށް އެހި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 ނގަންފެށުމުގެ ކުރީގައި މިކަމުގެ ވޯޓުދެއްވާ، މިގޮތަށް މިކަންތައްްތައް ހި 1335 

 ހިމެނޭ ހުރިހާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ނިންމައިގެން މިކަމައިގެން

 އޭގެތެރޭގައި އުފެދުނު ސުވާލަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް . ކުރިއަށްދިއުން

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން އިންނަ މީހަކު ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ

 ބުނާބުނުމާ އެއްގޮތަށް ވޯޓުދޭންވީތޯ ނުވަތަ ހާލަތެއްގައި ވޯޓުދޭންވާނޭ މި

 އޭގައި މިހާރު ވޯޓެއްނެގުމާއި އެފަދަ . އެކަމާމެދު ކުރެވުނު ސުވާލު . ނޫންތޯ 1340 

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވޯޓެއް ނެގުމާއި މިދެ އިޚްތިޔާރު

 1 މީގައި އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު މިއޮތީ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް . މިނެޓް މިވާހަކަދައްކަން މިހޭދަކުރީ 25 އި ގަޑިއިރާ

 ސާފުކޮށް ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި މިދަންނަވަނީ މީގައި

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުގެ، އަޅުގަނޑު އިސްކަންދޭ ވަކިގޮތެއް ނެތޭ 1345 

ކީ  ހަމައެކަނި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި މިކުރި މަސައްކަތަ

 ށް މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމައިގެން އަސްލު މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެކަމަށްވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން . ފަށައިގަނެވޭތޯ ބެލުމޭ

 އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ މިހެން . އެއްބަސްވެވަޑައެއްނުގަންނަވާ

 މިހެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތުމާއެކީގައި ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު 1350
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 އެކަމަކަށްވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން . ޖެހޭ ބަލަން އެބަ

 އެހެންވީމަ، މިހާރު ދެން މިއޮތް . އެއްބަސްވެވަޑައެއްނުގެންނެވި

 ދެގޮތުގެތެރެއިން މަޖިލީހުގެ އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ވޯޓެއް ނަގައިގެން ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު އެވޯޓުގައި ބައިވެރިވާން

 ނިންމަވާފިއްޔާ އެގޮތަށް ކުރިއަށްދާންވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް 1355 

 އެކަމަކު މީގައި ނުކުތާއަކީ . އަޅުގަނޑު މިހުރީ ތައްޔާރަށް

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާއެކީގައި

 ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް ބައެއް

 ވީމާ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޯންނާނެ މެންބަރުން މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްކުރެއް

 އިޢުތިރާޟްކުރައްވަ ކުރައްވާ އޮއްވާ ތިހެން އިޢުތިރާޟްކުރެއްވިޔަސް 1360 

 އަޅުގަނޑަށް . އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓުދޭނިއްޔޭ އެހެންކިޔާފައި ވޯޓުދެވޭކަށް

 އޮންނާނެގޮތަކީ، އަދި އަޅުގަނޑަށް އެކަން ކުރެވޭނެގޮތަކީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި

 . ބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ ލަފައަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން މެން

 ޖެހިއިރު ފަށައިގެން 11 އެހެންވީމަ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ

 އަދިވެސް . ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުގަނޑިއެއްހާއިރު މި ވެގެންމިދަނީ 1365 

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ކަރުދާސްކޮޅު އެބައާދޭ

 ތަށްއެރީ މިހިސާބުން މިކަން ދެން ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހި

 އެހެންނަމަވެސް، އިތުރު ނަންފުޅެއް އައުމާއެކީގައި . ކުރިއަށްދެވިދާނޭ

 އެނަންފުޅަށްވެސް އިޙްތިރާމްކޮށް އެބޭފުޅަކަށްވެސް

 . ފުރުޞަތުއަރުވާފައިނޫނިއްޔާ ކުރިއަށްގެންދިއުން އަޅުގަނޑަށް ދަތިވެއްޖެ 1370 

 އެހެންވީމަ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުގަނޑު

 . އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން هللا ޢަބްދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1375 

އަޅުގަނޑު މިތާ މަޑުކޮށްލައިގެން މިއިނީ ހަމަ މިއަދު . ކުރިއްޔާ ޝު . ` އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 އެހެންނަމަވެސް، . ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ނުނަގާނަމޭ ހީކޮށް ނިޒާމީ : ކެވުން ވާހަކަދެއް هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޚްތިރާމްކުރުމަށް

 ހުވައެއްކޮށްގެންކަމަށްވާތީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 1380 

 ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް

 ގައިވާނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ނޫނީ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ހިނގާކަމު

 އެކަން ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމަކަށްވީހިނދު

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ބޭނުން ކޮށްލާނަން އެކަން ސަމާލުކަމަށް

 ގެ ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލީހު 82 އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ގެނައުމަށްޓަކައި 1385 

 ނާއިބު ރައީސަކާއި ރައީސަކު ހޮވާނެގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި

 އޮތް ހިނދު، އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ

 ރަޢުޔުއެއް ހޯދަން މިއަދު ވޯޓެއް ނަންގަވާ އެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ފިއްޔާ ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތްނޫން ގޮތަކަށް އައިސް 82 މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 . އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ދެވޭ ވޯޓެކޭ 1390 

 އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކޮށްގެން މިތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް 87 . ޢަމަލުކުރުމަށް

 ން މިއީ ކިޔާލުމު ) ރ ( ، ) ނ ( ، ) ށ ( ، ) ހ ( ފާހަގަކުރެވެނީ މިމާއްދާގެ

 މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރެވޭ ނޫނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާމެދު

 . ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ރޫޙް އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް މީގޭން ދޭހަވެގެންދާތީވެ 1395 

 ވަނަ މާއްދާގައި އެވާގޮތަށް ސިއްރު 82 އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ

 ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ނަންގަވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް

 82 ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭގޮތަށް އެކަން ގެންދިއުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނާބުނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިރާމްކޮށް އެގޮތަށް

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ގެންދަމާތޯއޭ 1400 

. ޝުކުރިއްޔާ . ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ ރިޔާސަތުން

 އާދެ، އެހިސާބުން ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް އަނެއްކާވެސް ... އެދިވަޑައިގެންފައިވާ 1405 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު . ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފި

 . އާދަމް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1410 

 އަޅުގަނޑު އޮޅިގެން . އެބައޮވޭ ނިޒާމީ ނުކުތާގައި ނަގަންޖެހޭ ގޮތް .. އިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާ

 އަޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން މިދަނީ އޭގެތެރެއިން ކޮންކަމެއް މި މަޖިލީހުގައި : ދެއްކެވުން އާދަމް ވާހަކަ

 ޚިލާފުވެގެންތޯ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވެގެންތޯ ނުވަތަ ގަވާއިދާ

 ގެންތޯ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތައް ނިޒާމާބެހޭ ޚިލާފުވެ

 ނުކުތާތައް ނަންގަވަމުންދާއިރުގައި މަނިކުފާނު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި 1415 

 . ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ދެއްވަމުން ތިގެންދަވަނީ

 ފުކޮށްލުމުގެގޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން އެކަން އޮޅޭތީ އެކަން ސާ

 އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި މި . އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަދި މިހާހިސާބަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއިވެސް އަދި

 އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު . ގަވާއިދާވެސް ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާފައެއްނުވޭ 1420 

 ރި މެންބަރުންނަށް ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ޢިއްޒަތްތެރި، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ

 ދެއްވަމުން ތިގެންދަވަނީ ކޮންއުސޫލެއްގެ ދަށުންކަމެއް އަޅުގަނޑަށް

 . ނޭނގޭތީ އެކަން ސާފުކޮށްލުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ

 . ޝުކުރިއްޔާ

1425 

 ނޑުމެން މިކަމާބެހޭގޮތުން މިހާރު ވަރަށް ގިނައިރުވެއްޖެ އަޅުގަ . ޝުކުރިއްޔާ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން . ވާހަކަދައްކާތާ

 އާކޮށްލަންވެސްޖެހިދާނެކަންނޭނގެ އެއީ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމަކާއި

 އަޅުގަނޑު . ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީ 1430
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 ނިންމާ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 87 ދެންނެވި ދެންނެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ޢިބާރާތުގައި ވޯޓުގައި ދެފަރާތެއް ހަމަހަމަވެއްޖެ ހާލަތުގައި މިގޮނޑީގައި

 އިންނަ މީހަކު ވޯޓުދޭންވާނެކަމަށް އޮތުމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު

 އެހެން ދެންނެވީމާ . ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް މާނަކުރަން އެބަޖެހެއޭ

 އެގޮތަށް މާނަކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާބުނުމެއް އަޅުގަނޑު 1435 

 . ދެންނެވީމާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީ

 އަޅުގަނޑު އެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަތީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 އޮތްކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ކުރި ތަރުޖަމާއާއި ގުޅޭގޮތުން ނެންގެވި ނިޒާމީ

 ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ނުކުތާކަމަށްވާތީ އެފަދަ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 އެހެންވީމަ، އެ ނިޒާމީ ނުކުތާ އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ 1440 

 ދެން އޭގެފަހުން އެކި މެންބަރުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން . ބަލައިގަތީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން މިގެންދިޔައީ . ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވީ

 ގައި ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 25 ގެ ގަވާއިދުގެ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

 އޮންނަގޮތުގެމަތީން ނިޒާމީ ނުކުތާއަކާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާއިރު

 މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް، މެންބަރުންގެ ލަފައެއް ހޯދިދާނޭ އޮތުމާއެކީގައި 1445 

 މެންބަރުންގެ . އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މެންބަރުންގެ ލަފައެއްހޯދާށޭ

 އެގޮތަށް ދެންނެވި ދެންނެވުމާއި . ގާށޭ ލަފައެއް ހޯދައިގެން ވޯޓެއް ނަ

 އަޅުގަނޑު ދެން މިހާރު . ގުޅިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ ހިނގަމުން މިދިޔައީ

 މިފުރުޞަތުއަރުވަނީ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ

 . ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް 1450 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ތިނިންމެވި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކު

 އެހެންނަމަވެސް، . ނިންމެވުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އިޙްތިރާމުކުރަން މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު 1455 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

ވާހަކަފުޅުންވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި
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 ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާމެދު ރިޔާސަތުން އެގޮތަށް

 ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި އަދި ވަކި މެންބަރެއްގެ ހިތްޕުޅުގައި އެހެންގޮތަކަށް

 ން އެކަމަށް ވޯޓެއް އެކަމާދޭތެރޭގައި އުސޫލެއް އޮތްކަމަށްވީނަމަވެސް މަޖިލީހު 1460 

 އަދި އަޅުގަނޑު . ނެންގެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށްވެސް ނުފެނޭ

 ދެކޭގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަމެއް

 ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިގެން އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަވާކަމަށްވާނަމަ

 87 ވަނަ މާއްދާއާއި 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އެހިސާބުން އެކަން އެނިމުނީ

 ވަނަ މާއްދާގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް މިއަދު މުޅި ދޮޅުގަޑިއިރުގެ ބަޙުސް 1465 

 ވަނަ މާއްދާގައި އެއޮތީ ޢާންމު އުސޫލު ބަޔާންކޮށްދީފައި 82 . މިދިޔައީ

 ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ހޮވާނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި 87 ލަތެއް ޚާއްސަ ހާ . ސިއްރު ވޯޓަކުންކަމަށް

 އެއްވަރު ނަތީޖާއެއް އައިސްފިކަމަށްވާނަމަ . ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް 1470 

 އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެތޯ ނޫންތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއް . ކިޔާފައި

 ގަނޑަށް ނުފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެވާހަކަ ނެގިދާނެކަމަށް ހަމަ އަޅު

 މިތާނގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވައިފި . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި

 ޅުން ބޭފު އްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުދެއްވުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި ތި 1475 

 ވޯޓު ލައްވައިގެން އެވޯޓުގެ ޞަައްޙަކަން ގެއްލިފައިވާ ބޭފުޅަކުވެސް އެންމެ

 ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދިޔައިރުވެސް . ވާހަކަ

 އެހެންނަމަވެސް، ނިމިގެންދިޔައީ . ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވި މައްސަލައެއް

 އެހެންވީމަ، . އެއީ ހަމަ އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ ވޯޓެއްކަމަށް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަނުންވެސް ފެންނަން އެބައޮތް ސިއްރު ވޯޓު އެއީ 1480 

 ޢާންމު އުސޫލުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޙާލަތެއް އަތުވެދާނެކަމަށް އެސިއްރުކަން

 އަދި އެއީ މިހާރު ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ކެނޑެންޖެހޭ

 ޔަކަށް ވޯޓެއް މަޖިލީހުގެ ރަޢު . ޤަބޫލުފުޅުވެސް ކުރައްވާކަމެއް

އަދި އެހިސާބަށް ދިއުމުން . އެއްސެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނަނީ
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 އެކަން ނިންމުމަށްޓަކައި ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށް މިހާރު މަޖިލީހުގެ މައިގަނޑު 1485 

 މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ ހަމަ

 . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި . އެވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން

 އަޅުގަނޑު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1490 

 هللا މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 . ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (
1495 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހުރިހާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މުލަކު ދާ

 އިރަކަށްފަހުވެސް މަނިކުފާނުގެ ރޫލިންގއެއް އަދިވެސް ނޭނގޭތީއާއެކީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 ދެ މާއްދާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ތަފާތު ހުންނާތީ ދެމާއްދާ އަރައިރުން ވާހަކަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮން . މިދައްކަނީ 1500 

 މާއްދާއަކުންތޯއޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިޚްތިޔާރު ލިބެނީ ވަކި މާއްދާއަށް

 ނިއްޔާ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ނޫ . ވަކި ގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކުރަން

 . ވަކި މާއްދާއެއް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާތޯއޭ

 ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ގަވާއިދުން މިމައްސަލަ ނިންމަވާފައި

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިމާނަ ތަރުޖަމާކުރާކަމަށްވަންޏާ 1505 

 އެހެންވީމަ، . އެއް އުޅޭކަމަށްވަންޏާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުން ނޫނީ މައްސަލަ

 . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ

 އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1510 

. އަސްލަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު 1515 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 9 މިނެގީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 . ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް މިވާ ގޮތަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ވަގުކޮޅަކަށްފަހު ( 1520 

 ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ވާހަކަފުޅުތައް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެކެވެމުން ވަގުތު ދިގުވަމުން ގޮސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އެއީ . އަށް މިހާރު މިދިޔައީ އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި މާއްދާގައިވާ ކަންތަކާ ހަމަ

 ވަނަ މާއްދާގައި 9 . މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއްގެ ވާހަކަ 30 މިއޮންނަނީ 1525 

 މިއޮންނަނީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށިގެން ހިނގަމުންދާތާ އެއްގަޑިއިރާ

 މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް 30 މިނެޓްވުމުން 30

 އަދި އެއީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މެންބަރެއްގެ . މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެއޭ

 ވާހަކަފުޅު މެދުނުކެނޑޭ ގޮތުގެމަތީން ދޭންޖެހޭ ހުސްވަގުތުކޮޅެއްކަމަށް

 އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ . ކަނޑައެޅިފައި މިއޮތީ 1530 

 ން 12:35 ފާހަގަކުރެއްވި ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަނެ މިހާރުން ފެށިގެން،

 ޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެ 30 ފެށިގެން

 ގައި ޖަލްސާ އަލުން ފެށޭނެ ވާހަކަ 01:05 އެހެންވީމާ، . އަރުވައިފިން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން

1535 

 ] ށް 13:07 ން 12:35 ންޓަވަލް އި [

 ތިޚާބުކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސަކު އިން ކާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ރައްޔިތުންގެ . 2

 . ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮއްވެވުން
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1540 

 ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިޖަލްސާ ފެށިގެން ހުސްވަގުތުކޮޅާ . މިފަށަނީ

 ގެންދެވި ވާހަކަތަފުޅުތަކަށާއި، ފާޅުކުރެއްވި ހަމައަށް ދައްކަވަމުން

 ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި، ހާމަކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކަށާއި، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 މިކަމާބެހޭގޮތުން ބުނެވިފައި އޮތް އެއްޗަކަށާއި، ތިޔަބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ދެ 1545 

 ޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި، މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނުމަށްފަހު އަޅުގަނ

 މިޤަސްދުކުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ނަންފުޅު ހުށަހެޅި

 ތާއީދުލިބި، ވޯޓަށް އެހި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް، ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި

 އެބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު ހަމަހަމަވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 އެހިސާބުން އަޅުގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް 1550 

 އެހެންވީމާ، . ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ނިންމަންޖެހޭގޮތަކަށް ކަންތައް ނިންމުމަށް

 މިގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ރައީސްއަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ

 ވެވުމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮއް

 އަދި މިފުރުޞަތުގައި . މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 1555 

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 91 ދަންނަވާލަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ގައި މިއޮންނަނީ، މަޖިލީހުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި

 . މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނޭ 5 ހުން ހޮވޭ ސިއްރު ވޯޓު ގުނާނީ މަޖިލީ

 އެހެންވީމާ، މިގޮތުގެމަތިން . ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއޭ

 ތިޔަބޭފުޅުން ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިވާހަކަ 1560 

 މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ . ތަކުރާރުކޮށްލަން

 . އިގަންފައިވާ ދެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް ލިބިއްޖެ އެދިވަޑަ

 އެއްބޭފުޅަކީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު . ޙުސައިންމަނިކު

 . އަރުވައިފިން 1565



59 

 އާދެ، މިއަދުގެ މިމުހިންމު ދުވަހުގެ ` . ސަލާމްޢަލައިކުމް އައް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާފަންނު

 މިމުހިންމު މަސައްކަތަށްޓަކައި ތިވިދާޅުވިފަދައިން އެކުލަވާލާނެ ކޮމިޓީއެއް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

 އާދެ، މި މަރުޙަލާގައި . އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމަށް މި ފުރުޞަތަކަށް އެދެން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން މި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ 1570 

 މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން މިގޮތުގައި މިއޮތްއިރުގައި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތައް މިއަދު

 ން އެގޮތު . މިތިއްބެވީ، މިނިވަންގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނާއެކުގައި

 ޕީ އާދެ، ދިވެހި ޤައުމީ . ކިއު . އޭ އަދި ޑީ . ޕީ، ޕީ . އާރް . ޕީ އާއި ޑީ . ޑީ . އެމް

 ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު . ޕާޓީ، އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 1575 

 އެގޮތުން . ލިސްޓެއް ހުށަހަޅާލަން މިޤަސްދުކުރަނީ މިދަންނަވާ އުސޫލުން

 އޭގެ . އި، އަދި ޕީ ޕީގެ މެންބަރަކާ . ޑީ . ޕީގެ މެންބަރަކާއި އެމް . އާރް . ޑީ

 މެންބަރަކާއި، މިނިވަން މެންބަރަކާއި، ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކު

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުގަނޑު ނަންތައް 5 ހިމެނޭގޮތަށް

 އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ . 1 އެގޮތުން . ހުށަހަޅާލާނަން 1580 

 މުޙަންމަދު ރިޔާޟް، . ބަރު ޕީގެ މެން . އާރް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޑީ

 މޫސާ . ޕީގެ މެންބަރު . ޑީ . ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެމް . ގއ

 އިބްރާހީމް . އޭގެ މެންބަރު . ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޕީ . ރަމީޒް، ތ

 ފަރެސްމާތޮޑާގެ މެންބަރު، އެއީ މިނިވަން . މުއްޠަލިބް، ގދ

 އަދި ރިޔާޟް ރަޝީދު، . ފުޅެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭ 1585 

 . ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު، ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރު . ތ

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ، ލިސްޓެއް އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދިއްދޫ

 ހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އުޅުނު ދެން އެ . ހުށަހަޅާލަންވެގެން : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަމީރު 1590 

 ލިސްޓް ގާތްގަޑަކަށް އެލިސްޓް ހަމަ އެގޮތަށް ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެލިސްޓަށް . މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވީ
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 ޝުކުރިއްޔާ . ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދެންނެވުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

1595 

 މިހާރު ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެޅި ކޮމިޓީއަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދެން އޮންނަކަމަކީ . ތާއީދުލިބިފައިވަނީ

 އެހެންނަމަވެސް އިތުރު މެންބަރަކު އަދިވެސް . ކޮމިޓީއަށް ތާއީދުކުރުން

 މާފަންނު ހުޅަނގު . އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް އަޅުގަނޑު هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 1600 

 . ފުރުޞަތު އަރުވައިފިން

 އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ނިހާން ހުށަހެޅި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

 . ލިސްޓަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން ރަޙީމް ޢަބްދުއް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 1605 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 هللا ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 . ށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ

1610 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ ހުށަހެޅުނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އޭގެ ދާއިރާއިން އައި ނަންފުޅަކީ، . ލިސްޓްގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 . މޫސާ ރަމީޒެއްނޫން މޫސާ ޒަމީރު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަކޮށްދެއްވި ޙިއްސާއަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާ 1615 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު . ޝުކުރުދަންނަވަން

 ދެއްވަނީ، ތިޔަ ވިދާޅުވިގޮތަށް މިހާރު އެމެންބަރުގެ ނަންފުޅު

 ނިޒާމާބެހޭ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ . ލިއުއްވާފައިވާކަމަށް

. ނުކުތާއެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
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1620 

 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

 ސިއްރު ވޯޓަކަށް ކުރިމަތިވެގެން އަންނައިރުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ފުރަގަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ދެ ކެމެރާ މަނިކުފާނުގެ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއީ ސިއްރު ވޯޓު ލިޔަން ދާއިރުގައި . އެދެކެމެރާ މަސައްކަތްކުރޭތޯ 1625 

 . އެތަނަށް ފެންނަގޮތަށް ކެމެރާ ހުރެދާނެތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލީ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1630 

 ތްތެރި މެންބަރު ތިޔަކުރެއްވި ސުވާލާއިގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ޢިއްޒަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިދާރީ މޭޒުން . މޭޒުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު މިދަންނަވާލަނީ

 ވިދާޅުވަނީ، ދެންމެ ތިޔަ އިޝާރާތްކުރެއްވި ދެކެމެރާއަކީ ނުހިންގާ ހުރި

 ންސްގައި ދެކެމެރާކަމަށާއި، އަދި އެދެކެމެރާގެ ލޮލުގައި ނުވަތަ ލެ 1635 

 . އެކެމެރާއަށް އެއްޗެތި ނުފެންނަގޮތަށް ހުރަހެއް ލައްވާފައިވާކަމަށް

 އާދެ، މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ

 މަޖިލިހުގެ ރައީސްއަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު

 ކޮމިޓީއެއްގެ . ން ހުށަހެޅިފައި ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ނަ

 އެނަންތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒުން . ނަންތައް ހުށަހެޅިފައި 1640 

 ނިޒާމީ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަންގަވަން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އިއްވާލަދެއްވާނެ

 ބޭނުންފުޅުވެގެން މައްޗަންގޯޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޑައިގެންފައިވާތީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އެދިވަ

 . އަޙްމަދު ދީދީ އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

1645
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 ) ނިޒާމީ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މަޢާފާއަށް އެދެން މިހެން ދާއިރާގެ މައްޗަންގޯޅީ އުތުރު

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ ބަލާލިއިރު ރައީސްއަށާއި . ޖެހޭތީ ދަންނަވާލަން މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މެންބަރު 1650 

 ނާއިބު ރައީސްއަށް ހުށަހެޅޭ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކުގެ ހުށަހެޅުމުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން އޮތީ ވޯޓު . ފުރުޞަތު މި އެޖެންޑާއިން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން ނެތީމަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު ދެ ދެން އަނެއްކާ ކޮމިޓީއެއް ނަގާއިރު . ނެގުން

 ޕާޓީއިން އެނގޭ ކޮން ދެބޭފުޅުންނެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާނީ

 އެހެންވިޔަސް އަދި އެހެން ޕާޓީއަކުންވެސް ފަހަރެއްގައި . ނަންފުޅުތައް 1655 

 ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވަންޏާ މި ކޮމިޓީގެ އޭގެ ބޭފުޅަކު

 ންނަށް ކޮމިޓީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައިގެން އަޅުގަނޑުމެ

 ފާސްވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަށް ނުވާނެތީ

 . އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު މި ނިޒާމު މިނެގީ

 އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސްއަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ 1660 

 ހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި ހުށަހެޅުމަށް، މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ހުށަ

 . އޮއްވަކައެއް

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ކަން ހިނގުން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1665 

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް 5 އެއީ . އެކަށީގެންވާގޮތެއްގެ ވާހަކަ

 ފުޅެއްގެ އެއިން ނަން . ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިހާރު މިވަނީ

 ވެރިއަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑިއެއް ހުށަހެޅޭ ނަންފުޅެއްކަމުގައި

 ނުވަތަ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ނަންފުޅެއްކަމުގައި ހިމެނިގެން

 އަދި ހަމައެފަދައިން އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ . ހިނގައިދާނެ 1670 

 އި ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް ހުށަހެޅޭ ނަންފުޅެއްކަމުގަ

 ދެން . ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ނަންފުޅެއްކަމުގައި ހިމެނިގެން ހިނގައިދާނެ

އެހެންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެބޭފުޅެއްގެ ބަަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު
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 ދެން މިކަން މިގޮތަށް އެޖެންޑާ . ހޮވަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 މަ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމުގެ ވާހަކަ ތިޔަ ހަމަޖެއްސެވިއިރު ރާއްވަވާފައި އޮތީ 1675 

 ދެން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހުނީ

 އެފަދަގޮތެއް، ކުރީގައިވެސް ވާހަކަދެކެވުނުފަދައިން އެފަދަގޮތެއް

 ދިމާވެއްޖެއްޔާ މެންބަރަކު، ދެން އެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން

 ދެން އެހެން . ން ދެން ކުރިއަށް ގެންދަމާތޯ މެންބަރަކު ހޮވާގޮތަކަށް ހަދައިގެ

 އެހެންވީމާ، . ދިމާނުވެއްޖެއްޔާ ދެން ހަމަ ކޮމިޓީ އޮންނާނެތާ ރަނގަޅަށް 1680 

 އެހެން . އެގޮތަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން

 ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ކޮމިޓީއިން އުނިކޮށް އެހެން

 ދެން އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި . އަޅުގަނޑުމެން ލާންޖެހޭނެ ބޭފުޅަކު

 ގައިވާގޮތުގެމަތިން ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއޮންނަނީ،

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ސިއްރު ވޯޓު 1685 

 ކެއް އެކަމު ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ ނަންފުޅު ނުވަތަ ނަންފުޅުތަ . ނެގުން

 ހުށަހެޅި، ނަންފުޅަށް ނުވަތަ ނަންފުޅުތަކަށް ތާއީދުލިބި އޭގެފަހުން އެކަން

 އެހެންވީމާ، އެއައިޓަމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގައި އެގޮތުގެމަތިން . ކުރެވޭނީ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ . އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 މިދަންނަވާލަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 1690 

 ގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް

 އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮވުމަށް

 މިކޮމިޓީ . ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅުތައް

 ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 މިކޮމިޓީއަށް ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރަކީ، . އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 1695 

 ކޮމިޓީއަށް . ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު

 ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ދާންދޫ

 މުޙަންމަދު ރިޔާޟް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 ޒަމީރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 1700
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 . މުއްޠަލިބް، ވިލިފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 އެހުމުގެކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު އެހެންވީމާ، މިކޮމިޓީއަށް ވޯޓަށް

 އާދެ، މިހާރު ވަނީ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެން

 އެހެންނަމަވެސް، . ކޮމިޓީއަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި ރަނގަބީލެއް ޖަހާފައި

 އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަނީ، އެގޮތަށް ރަނގަބީލު 1705 

 ސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ޖަހާފައި އޮއްވާވެ

 އެދިވަޑައިގެންފި ޙާލަތެއްގައި މީގެކުރިން އެބަހުއްޓޭ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 އެހެންވީމާ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު . ދެއްވާފައި

 . އާދަމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން

1710 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ދެންމެ ވިދާޅުވެެއްޖެ މީގެ ކުރިންވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިރާގެ

 . ރަނގަބީލު ޖަގާފައި ހުއްޓަސް ނިޒާމީ ނުކުތާ ދެއްވާފައި އެބަހުއްޓޭ : އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، މީގެ ކުރިން މި . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށްވެސް ތިދެއްވީއޭ 1715 

 ލީހުގައި ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި

 ވަނަ 2 ދަންނަވާކަމަށްވަނީވިއްޔާ ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެޅި އެއަށް އިތުރު

 ފަރާތަކުން އެހެން ނަންތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތްކަމަށްވަނީވިއްޔާ، އެއަށް

 އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ބޭފުޅުންތަކެއް މިތާނގައި ނެތްކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެގޮތަށް

 އްލަވާފައި ވޯޓަށް ނާއްސަވާ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާލައްވާތީ ބަ 1720 

 އެގޮތަށް . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަދުވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެހެން

 ގެންދަވައިފިކަމަށްވަނީވިއްޔާ މި ޕްރޮސެސް އަވަސްވެގެންދާނެކަމަށް

 ޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް . އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 . ރައީސް

1725 

) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްވި މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިގޮނޑީގައި އިންނަމީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިދާރީ މޭޒާ

 އިދާރީ މޭޒުން ވިދާޅުވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މަޝްވަރާކޮށްލުން 1730 

 އެހެންވީމާ، . ފާހަގަކުރުއްވި ގޮތަށް މީގެ ކުރިން ކަންތައް ހިނގާފައިވެއޭ

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކީ 5 މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވާ

 ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް

 ން ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މި މަޖިލީހު

 އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި މި މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވި ކޮމިޓީކަމުގައި ނިންމެވުމަށް 1735 

 އިޢުތިރާޟުކުރުއްވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު ނެތްކަމަށްވަނީވިއްޔާ

 އަދި، ކަންތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން . އެގޮތުގެމަތިން އެކަން ނިންމިދާނެ

 . ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެގޮތަށް ނިންމުމަކީ ރަނގަޅުގޮތެއްކަމުގައި އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް އޮތްތޯ އަޅުގަނޑު

 . އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުކުރައްވާތީއެއް ނުފެނޭ . ދަންނަވާލަން 1740 

 ނަންފުޅުގެ ވެރިންނަކީ، 5 އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ

 ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު

 ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މި މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި

 އަދި، އެއްފަހަރު އެކޮމިޓީގެ . ޝުކުރިއްޔާ . ކޮމިޓީކަމުގައި ނިންމައިފިން

 އާދެ މި ހޮވުނު . މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން 1745 

 ންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މޫސާ ޒަމީރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 މި ލިޔުމުގައި . ބް، ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު މުއްޠަލި 1750 

 އަޅުގަނޑަށް ކިޔުމުގައި ކުޑަކޮށް ނަންފުޅު . އޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށް

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު . އޮޅޭގޮތަކަށް ކިޔުނީ

. ޝުކުރިއްޔާ . ލިޔުމުގައި އޮތީ
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 ކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި އީސަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ . 3 1755 

 . ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން

 ވަނަ އައިޓަމަށް އަޅުގަނޑު 2 ކޮމިޓީ ހޮވާ ނިމުމާ ގުޅިގެން އެޖެންޑާގެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގައި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއީ . މިދަނީ

 ޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތި 1760 

 ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިފަދައިން . ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމުގެ އައިޓަމް

 މި ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ ނަންފުޅު . މިކަމުގައި ނެގޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއް

 އެނަންފުޅުތައް . ނުވަތަ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުމަށްފަހުގައި

 ތިބޭފުޅުންނަށް ކަރުދާހުގައި ޗާޕްކޮށްގެން ޗާޕްކުރި ކަރުދާސް

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މިތާ ކުރިމަތީގައި މިހިރަ މޭޒުގައި ބެހެއްޓިގެން 1765 

 އޭގެ ކަރުދާސްކޮޅެއް ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް، ނަންފުޅު ދަންނަވާލީމަ

 ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ވަޑައިގެން އޭގެން ކަރުދާސްކޮޅެއް ނަންގަވައިގެން

 ޖަހާ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަޑައިގެން މިތާ ކުރިމަތީގައި މިހިރަ ފާހަގަ

 ފާހަގަޖައްސަވާފައި ވަޑައިގެން އެ ކަރުދާސްކޮޅު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން

 އިދާރީ މޭޒުގެ އަދި އަޅުގަނޑުގެވެސް ކުރިމަތީގައި މިހިރަ ވޯޓުލާ ފޮއްޓަށް 1770 

 މިއީ މިހާރު އެހެންވީމާ، . ވައްޓާލައްވާ ގޮތަށް އެކަން ހިނގަމުންދާނީ

 ގެ ރައީސްކަމަށް ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މަޖިލީހު

 އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ . ހުޅުވާލައިފިން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއަށް

1775 

 ލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ރައްޔިތުން މަޖި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

 މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ނަންފުޅަކީ، ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ : ތަސްމީން ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޝާހިދުގެ ނަންފުޅު هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އާދެ، އަޅުގަނޑު މިއަދު މި . ` . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ 1780
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 ތެދުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު

 އަޅުގަނޑުމެން ސްޕީކަރެއްކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކެނޑިޑޭޓުގެ : ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނޑު ހިންނަވަރު ދާއިރާއިން އެގޮތުން އަޅުގަ . ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

 . އިންތިޚާބުވެފައިވާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާލަން

 އަދި، ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމައާއެކީ 1785 

 ދަންނަވާލަންޖެހޭ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު މިތާ ވަޑައިގެން ނެތްކަން

 އަދި، އެއަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީވެސް . ރު އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓު ނަގާއި

 މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ގައިމުވެސް ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މުޞްތަފާކަން

1790 

 ތެދުވީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށް ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

 . ތާއީދުކޮށްލަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު މި ތެދުވީ މައްޗަންގޮޅީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 1795 

 އުތުރު ދާއިރާއިން މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު : ނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާމަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޞާލިޙްގެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކޮށްލަން

 އާދެ، މިބާވަތުގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުގެ މަތިން ނަންފުޅުތައް ކަންތަކު 1800 

 . ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކަންތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަންޖެހޭ

 ދެން، މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ބަލާލީ

 . ކައޭ އަޅުގަނޑަށް އެވިދާޅުވަނީ އެހެން ނަންފުޅެއް އަންނަ ކަމަކަށް ނުދައް

 އެހެންވީމާ، އެދެން ވިދާޅުވަނީ މިހިސާބުން ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ

 ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދު 2 ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި އަދި އެ 2 ގޮޑިއަށް 1805 

 ލިބި ނިމިފައިވާތީ މިހާރު ނަންފުޅު ހުށަހެޅި ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެން

ރުދާސް ޗާޕްކުރުމާ ހަމައަށް ބޭނުންކުރެވި ނިމުނީކަމަށް ބަލާފައި ވޯޓު ކަ
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 އެހެންވީމާ، އެކަމާއިގެން އަޅުގަނޑު، . ދާންވީކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްލައްވަނީ

 އެކަމާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ އަމީޢާންމަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ދަންނަވަން 1810 

 ށް މަޢުލޫމަތުދެއްވަނީ، ދެންމެ ހުށަހެޅި ތާއީދު އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑަ

 ނަންފުޅު ވޯޓުދޭ ކަރުދާހުގައި ޗާޕްކޮށް އެ ކަރުދާހުގައި 2 ލިބުނު

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު ޖަހާ ވޯޓުދޭ ކަރުދާސް ތިބޭފުޅުންނަށް

 . ވަރަކަށް މިނެޓްގެ ވަގުތު ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް 10 ލިބޭވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް

 އަދި ވޯޓުދެއްވުމުގެ . ވަރަށް ދިގުލަމުންދާ ޖަލްސާއެއް ޖަލްސާއަކީ 1815 

 އެހެންވީމާ، . މަރުޙަލާގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ

 10 ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަން މި

 ވާފައި، ވަރަކަށް މިނެޓްތެރޭގައިވެސް ނުކުމެވަޑައިގެން ބޭރުގައި އުޅުއް

 މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ގޭގެތެރޭގައި އުޅުއްވާފައި ވެދެވަޑައިގެންނެވޭ ކަހަލަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަން މިހާރުން ފެށިގެން . ފުރުޞަތަކަށް 1820 

 . ކާ ހަމައަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން 1.45

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ޖަލްސާ . ޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ކުރިއަށް ގެންދަންފަށަނީ ޖަލްސާ މެދުކަނ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1825 

 ނޑާލިއިރު ދެންނެވިފައިވާނެ މެދުކަނޑާލީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު މެދުކަ

 އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 . ފައި މިހާރުވަނީ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިމި . ކުރުމަށްޓަކައޭ

 . އަދި މިހާރު މިތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި މިވަނީ އެކަރުދާސްކޮޅުތައް

 އެއީ މިޖަލްސާއަށް . ވޯޓު ކަރުދާސް 76 ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ ބަރާބަރު 1830 

 މިކަން ހިގާނޭގޮތަކީ، . މެންބަރުންކަމަށްވާތީ 76 ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ

 ތަނުން ނަންގަވައިގެން ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައް މި

 ގެންދަވައި އަޅުގަނޑުގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ބެހެއްޓިފައި އެވާ، އިދާރީ

މޭޒުގެވެސް ކަނާތް ފަރާތުގައި ބެހެއްޓިފައި އެވާ ކުޑަމޭޒުމަތީގައި މަޖިލީހުގެ
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 އެކަރުދާސްކޮޅުގައި . ޢަމީންއާންމު އެކަރުދާސްކޮޅުތައް ބަހައްޓަވައި ދެއްވާނެ 1835 

 އަދި އޭގެ ފަހަތުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު ނަންތައް ޗާޕްކޮށް

 ވޯޓުދެއްވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް . ޖަހާފައިވަނީ

 އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކިރީގައި މަޖިލީހުގެ ޢަމީންއާންމު ވޯޓުލާފޮށި ހުޅުވާލައްވާ

 . ދެއްވާނެ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެފޮށީގެ އެތެރެ ދައްކަވައި

 ދެން މަޖިލީހުގެ . އެއަށްފަހު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރައްވާފައި ބަހައްޓަވާނީ 1840 

 މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިދާރީ މޭޒުން އިޢުލާންކުރެއްވީމާ، ކޮންމެ

 މެންބަރަކުވެސް ވަޑައިގެން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ކުޑަމޭޒުގައި

 ދާސްކޮޅު ކޮންމެ ކަރު 1 ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ތެރެއިން

 ބޭފުޅަކުވެސް ނަންގަވައިގެން ވަޑައިގެން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި

 ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ހުންނަވައިގެން ވޯޓު 1845 

 ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާފައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ހިއްޕަވައިގެން

 މިދެންނެވިގޮތުގެ . ލައްވާނީ ވަޑައިގެން ވޯޓުލާ ފޮށްޓަށް އެބޭފުޅަކު ވައްޓަވާ

 އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . މަތިން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ހިގަމުންދާނީ

 ވަންދެން މެދުކަނޑާލަނީއޭ ދެންނެވިއިރު، 1:45 ބޭނުން ޖަލްސާ

 . ވޯޓެއްލުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ނުޖަހާ މެދުކަނޑާލެވިފައިވަނީ 1850 

 ންނަށްވެސް ދަންނަވާލެވިފައިވާނީ އެ އެހެންނަމަވެސް ތިހުރިހާ ބޭފުޅު

 . މެދުކަނޑާލަނީ ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައިކަން

 އެހެންވީމާ، ރަނގަބީލު ޖެހުމުގެ މަޤްޞަދު، އެއިން ހާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ

 މަޤްޞަދު އެވަނީ ހާޞިލުވެފައިކަމަށް ބައްލަވާ ތިޔައިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު

 ރާޟް ނުކުރައްވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އިތުރަށް ރަނގަބީލެއް ޖެހުމަކާނުލާ އިޢުތި 1855 

 . މިހާ ހިސާބުން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށަންކަމަށް

 އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ކުރައްވާތީއެއް . ޝުކުރިއްޔާ

 . ރިއަށް ގެންދާނީ އެހެންވީމާ، ވޯޓު ދިނުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ކު . ނުފެނޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ

1860 

) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (
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ކު : އިއްވެވުން އިދާރީ މޭޒުން  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނި

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1865 

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އާޒިމް

 ގަލޮޅު އުތުރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ގަލޮޅު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 . ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

 ރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މައްޗަންގޮޅީ އުތު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1870 

ހު . ( މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

 މާފަންނު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 މާފަންނު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 . ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ހުޅަނ

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1875 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިންމަނިކު

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ) ފަހު ވަގުތުކޮޅަކަށް (

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ރަޝީދު

 ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 1880 

 ގެ ދިއްދޫ ދާއިރާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒު

 ކެލާ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު

 ހަނިމާދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މައުސޫމް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒު

 . ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ 1885 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢާރިފް

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
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 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މިލަަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 1890 

 . ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެއިން ވަހީދު

 . ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކެނދިކުޅު ) ގުތުކޮޅަކަށްފަހު ވަ (

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ޢީސާ

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު ޠާރިޤް، 1895 

 ފުށީ ދާއިރާގެ އަލި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު،

 އުނގޫފާރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒުު،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރަޝީމް ޢަލީ،

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު،

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން އިނގުރައިދު ދާއިރާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1900 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޙަމީދު، هللا ޢަބްދު

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ،

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު،

 ކެންދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، 1905 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު ޞާލިޙް،

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު، މެންބަ

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، 1910 

 އާދަމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ރިޒާ،

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޙުސައިން މުޙަންމަދު،

ކޮޅަކަށްފަ ( މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،  މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ) ހު ވަގުތު 1915
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 މަހިބަދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް،

 ޝާހިދު، هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1920 

 މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ނާޒިމް،

 ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، هللا ޢަބްދު

ހު ( ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ޢިއްޒަތް  ނިލަންދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު،

 މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1925 

 މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު،

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( އަޙްމަދު އާމިރު،

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު،

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ހީމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާ 1930 

 ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ، هللا ޢަބްދު

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ކުރު، ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަ

 ދާންދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒު، 1935 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް،

 . މް އަޙްމަދު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ). ޅަކަށްފަހު ވަގުތުކޮ (

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޤަސަމް

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މުޙަންމަދު ނާޒިމް 1940 

 ގައްދޫ ). ފަހު ވަގުތުކޮޅަކަށް . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް
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 ފުވައްމުލަކު އުތުރުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު ). ށްފަހު ވަގުތުކޮޅަކަ . ( މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދް 1945 

 . މަސީޙް މުޙަންމަދު هللا ދެކުނުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްޙާން ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ލަބީބް

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ). ފަހު ވަގުތުކޮޅަކަށް . ( ފަޙުމީ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޙަސަން ޢާދިލް 1950 

 ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 ދޫ ހިތަ ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 . ދެކުނުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

1955 

 ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ނަމުގެ ވެރިންކަމުގައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 75 އިޢުލާންކުރެވުނު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަނަ 82 އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ވޯޓުލައްވާ ނިމިވަޑައިގަތީ

 އިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ގަ ) ހ ( މާއްދާގެ 1960 

 ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް

 ބެލެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކުރެއްވުމުގެ ކަންތަކަށް އިދާރީމޭޒު

 އެ . އި ބެހެއްޓިފައިވާ މޭޒުދޮށަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން ކުރިމަތީގަ

 ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ . މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް މިދަންނަވާލަނީ 1965 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ބަރު މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 މޫސާ ޒަމީރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

. މުއްޠަލިބް، ވިލިނފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު
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1970 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތި . 4

 . ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެއްވުން ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ސިއްރު ވޯޓުގެ

1975 

 ގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ގެ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން . އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ

 ވޯޓު ދެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން އަދަދު . 76 އަދަދު

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަޣްލަބިއްޔަތު . 75 1980 

 ހިންނަވަރު . 42 ޝާހިދު، ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ އަދަދު هللا ޢަބްދު

 ބިވަޑައިގެންނެވި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް، ލި

 މިނަތީޖާގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . 33 ވޯޓުގެ އަދަދު

 ރައީސަކުކަމުގައި، މަޖިލީހުގެ މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވި

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިގެން ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 1985 

 ގެންފިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޝާހިދު ހޮވިވަޑައި هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 މިމުނާސަބަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް . އިޢުލާންކުރަން

 هللا ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އަދި މިނެގުނު ވޯޓުގައި . ޝާހިދަށް އަޅުގަނޑު ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން

 ނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެވަނައަށް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހިން 1990 

 . އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙަށްވެސް އަޅުގަނޑު މުބާރިކްބާދީ އަދާކުރަން

 އަދިހަމައެއާއެކު މިނެގުނު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ވޯޓުގެ

 ނަތީޖާ ސާފުކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން މެންބަރުންނަށްވެސް

1995
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި . 5

 . ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދެން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ދެން އަޅުގަނޑު އެނބުރުލާނީ، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 އެނބުރިލާން މިއޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2000 

ކު  ގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަ

 އެކަމަކު އެވޯޓުގެ ކަންތަކަށް . އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވޯޓުގެ ކަންތަކަށް

 ދިއުމުގެކުރީގައި ދެންމެ ނަގާ ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވިގެން މިދިޔަ

 ންތައް މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނައްތާލެއްވުމުގެ ކަ

 އަމީންޢާންމުއާ ޙަވާލުކުރައްވައިގެން ނަތީޖާ ސާފުކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ 2005 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން

 އާދެ، ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ރަ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82

 ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން 2010 

 އެދިވަޑައިގަތީ، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށް އަޅުގަނޑު ޢި . އަޙްމަދު ދީދީ

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާގެ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއި 2015 

 ބޭނުންވޭ މިއަދު މި މަނިކުފާނުގެ އިޒުނައާއެކީގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 هللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަލަން އިންތިޚާބުކުރެވުނު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އޭގެ ދެން އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، . ޝާހިދަށް

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވެއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު

 ޕީއިން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކީ . ޑީ . ގޮތަށް އެމް ރައީސްއެއްގެ 2020 

. އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ
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 ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 . އަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ

2025 

 މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްއެއްގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ރާގެ މެންބަރު ދާއި ކެންދޫ

 މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ ނަންފުޅަކީ، މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ތަސްމީން ޢަލީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ގެ ނަންފުޅު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް

 ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން 2030 

 . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް

 ގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މައްޗަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާގެ މެންބަރު ދާއި ހުޅުހެންވޭރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން 2035 

 ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ޔާމީން هللا އަރުވަނީ، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 . ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

2040 

 މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا ޢަބްދު ރާގެ މެންބަރު ދާއި މުލަކު

 ރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅު، އަޙްމަދު ނާޒިމްގެ ނަންފުޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ވާހަކަ ދަންނަވަން

2045 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާސިމް ރާގެ މެންބަރު ދާއި މާމިގިލީ

 މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްއަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި : ވުން ވާހަކަދެއްކެ އިބްރާހީމް

. މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު
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 އާދެ، ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން 2050 

 މިއިންތިޒާރުކޮށްލީ ކުރީފަހަރުފަދައިން އަޅުގަނޑު ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް

 މިހާރުވަނީ . ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުމާއި ތާއީދުކުރުމުގެ ވަގުތުކަމަށްވާތީ

 ނަންފުޅެއް ހުށަހެޅި 3 މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑިއަށް

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އޭގެތެރެއިން ދެ ނަންފުޅަކަށް ތާއީދުލިބިފައި

 ދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކުޅު 2055 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 . އަރުވަން

 އަޅުގަނޑުގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާގެ ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު

 ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާ ތާއީދުކުރެއްވި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މެންބަރު 2060 

 ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެބޭފުޅުންނަށްވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަޅުގަނޑު އެކަމުން ތަނާޒިލުވާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 ހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންފުޅު ވަނީ އެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅަށް އަދި . ހުށަހަޅުއްވާފައި 2065 

 އެހެންވީމަ، އަދި މިހާރު . މިހާތަނަށް ތާއީދެއް އައިސްފައެއްނުވޭ

 މީދޫ . މިއޮތްގޮތުން ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތާއި ހަމައަކަށް ނާދޭ

 އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙަންމަދު ފުރުޞަތަކަށް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބައޮތް

2070 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާސިމް އިބްރާހީމް . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

 ންފުޅަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވަރަށް މިކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ނަ : އްކެވުން ވާހަކަދެ ސިޔާމު މުޙަންމަދު

 އެހެންނަމަވެސް، އެބޭފުޅާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރެއްވީމާ . ޤާބިލު ބޭފުޅެއް

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ތާއީދު އޮތްވާހަކަ . އެކަން އެގޮތަށް އެއޮތީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ހަމަ ދަންނަވާލަން 2075
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 . އާދެ، މިހާރު ދެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް ލިބިފައި އެބައޮތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަދި ދެންމެ . އެ ދެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގައި ތިމަންނަ އެކަމަށް

 ގަނޑު އެނަންފުޅުގެ ތާއީދުކުރަމޭ އެހެން ވިދާޅުވެފައި އޮތީމަ އަދި އަޅު 2080 

ކަ  ވެރިޔާއަށް ފުރުޞަތެއްއަރުވަން ޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ . ދަންނަވާލަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް

 ބޭނުންނުވާ . ގެނެސްފިން އިނގޭތޯ އާދެ، އަޅުގަނޑު އެފުރުޞަތު އަނބުރާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2085 

 . ވާހަކަ ދަންނަވާލަން : އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ހަމަ މިފުރުޞަތުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ބޭނުންހިފީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިވަރު މަޤާމަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 ހުށަހެޅޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެ އެނަންފުޅުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން 2090 

 އެހެންވީމަ، . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިކަމަށް ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަންނަވާކަން

 ވާނޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ތާއީދެއް ބޭނުމެއްނު

 އެހެންވީމަ، އެކަން އޮތްގޮތެއް ސާފުކޮށްދެއްވާތޯ . ތަނާޒިލުވާކަށް

 . ދަންނަވަން

2095 

 އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފަދައިން އަޅުގަނޑަށް އެބަ ލަފާކުރެވޭ މިހާރު މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު

 އަދި އެބޭފުޅަކު ތިމަންނަ ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަންނަވަމޭ ވިދާޅުވި ހުށަހެޅިފައިވާ

 އެހެންވީމަ، . މެންބަރަށް މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތެއް އަރުވަންޖެހޭކަމަށް

 އިތުރަށް އެހެންބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރީގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި 2100 

. މެންބަރަށް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން
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 ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކު

 އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 އެކަމުން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން : ވާހަކަދެއްކެވުން 2105 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތަނާޒިލުވާ ވާހަކަ

 މިކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވިސްނުންފުޅު ހުރިގޮތް އަޅުގަނޑަށާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ

 ދެން މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް . މެންބަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވާދެއްވިކަމަށްޓަކައި 2110 

 އެދިވަޑައިގެންފައި މިއޮތީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ތަނާޒިލުވާކަށް . ޝުކުރިއްޔާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . މެ ވަގުތެއްގައިވެސް ތަނާޒިލުވެވެންވާނޭ ކޮން . ވަގުތެއްނޯންނާނޭ : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން 2115 

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މިބަޙުސް ދިގުވެގެންދާތީވެ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަމަކާ

 އެކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކު އެކަމެއްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނޫންކަމަށްވަންޏާ

 އަދި ކިތަންމެ ގިނަބޭފުޅުންނެއް ތާއީދުކުރެއްވިކަމުގައިވިޔަސް އެފުރުޞަތު

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ވާނެ، ތަނާޒިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަވަސްކުރުމުގެގޮތުންވެސް މި ބަޙުސް 2120 

 . ދިގުލައިދިޔަ ނުދެއްވާ މިމަގުން ކުރިއަށްދެވޭނެގޮތް ހައްދަވާދެއްވާށޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެކަންތައްވަނީ ތިޔަ އެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ނިމުމަކާ ހަމައަށް 2125 

 އިދާރީމޭޒުން ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އައިސްފަހެން

 . އަދި އަޅުގަނޑުގެ މޭޒުމައްޗަށް ނާންނާތީ މަޑުކޮށްލަންޖެހުނީ

 އިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ދެބޭފުޅެއްގެ މަޖިލީހުގެ ނާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ އެ . ނަންފުޅު ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި އެބައޮތް
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 ދެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި ހުށަހެޅުއްވި އަދި ތާއީދުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ 2130 

 މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ . ނަންފުޅުތައް

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ޢިއްޒަ

 . މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 މަޖިލީހުގެ . ތާއީދުކުރެއްވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 2135 

 ނާޒިމްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ކުރައްވާފައިވަނީ މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު . ތަސްމީން ޢަލީ  هللا ތާއީދު

 އެހެންވީމަ، މި ދެންނަފުޅަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް . ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 މުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ވޯޓުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރު

 ކުރީފަހަރުވެސް ކަންތައް ދިމާވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން . ފަށަން މިޖެހެނީ 2140 

 އެއީ މި ވޯޓުކަރުދާސް . ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން އެބަޖެހޭ

 ތައްޔާރުކުރެވި ނިމުމުން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދިނުމުގެ މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަބީލުނުޖަހާ އެ ދެން ކުރީފަހަރު . ފަށާގޮތަށް

 އެހެންވީމަ، . ހުސްވަގުތުކޮޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިފަހަރު ދެން ރަނގަބީލުވެސް ޖަހާފައި 2145 

 ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ދިޔައީމަ ދެން އެވާހަކަ ފަހުން އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް

 ދެން ރަނގަބީލުޖެހުމާއެކީގައި . ރިއްޔާ ޝުކު . ދަންނަވާކަށް ނުޖެހޭނެ

 އާއި ހަމައަށް ޖަލްސާ 15:15 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހިސާބުން ފެށިގެން

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ރަނގަބީލުޖައްސަވާލެއްވުން އެދެން . މެދުކަނޑާލާނަން

 އާދެ، މީގައި އިދާރީމޭޒުގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު 2150 

 އެހެންވީމަ، އިދާރީމޭޒުން ވިދާޅުވަނީ މިހާރު . ޚިޔާލެއް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

 މިނެޓް، 15 ރަނގަބީލުޖައްސަވާނީ . ރަނގަބީލެއްނުޖައްސަވާނަމޭ

 ގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިޖަލްސާއަށް އައީމަ ދެން 15:15 މިދެންނެވީ

 އެހިސާބުން ރަނގަބީލެއްވެސް ޖަހާފައި ދެން ވޯޓުދިނުމުގެ ކަންތައް

 ކޮންމެއަކަސް ދެން އޮތީ ވޯޓުދިނުންކަމާއި އެކަން . އޭ ކުރިއަށްގެންދާނީ 2155 

ގައި ކަން ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި 15:15 ފެށޭނީ
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 އާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ 15:15 އޮވެގެން މިހާރުން ފެށިގެން

 . ޝުކުރިއްޔާ . މެދުކަނޑާލީ

 ] ށް 15:20 ން 15:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު [ 2160 

 . ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން މިފަށަނީ : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މިވޯޓަކީ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

 . ބޭފުޅަކު ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ވޯޓަކަށް ވާތީވެ، ކުޑައިރުކޮޅަކު ބަލާލަންޖެހުނީ

 ވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން މިޖަލްސާގައި ކުރިންވެސް ބައި 2165 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވީހާވެސް ތަނަވަސް ފުރުޞަތެއް އެރުވުމުގެ

 ގޮތުން، މިހާރު ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންވަނީ ޖަލްސާއަށް

 ދެން ތިއްބެވި  މެންބަރުންވެސް ވަރަށްއަވަހަށް . ވެދެވަޑައިގެންފައި

 އަދި . ންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން ޖަލްސާއަށް ވެދެވަޑައިގަ

 ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމުން އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވުނު އިދާރީ މޭޒުގެ 2170 

 އެއީ ދެން . ލަފާގެމަތިން ޖަލްސާ ފެށުމާއެކީގައި ރަނގަބީލެއް ޖަހާނެކަމަށް

 . ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތަކުގެ އިޝާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޖަހާ ރަނގަބީލެއް

 ރަނގަބީލުވެސް ޖަހާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން ވޯޓުލުމުގެ އެހެންވީމާ، އެ

 މިވޯޓު ނެގުމުގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ކަންތަކާއިގެން ކުރިއަށްދާނީ

 ކަންތައްވެސް ހިގަމުންދާނީ މީގެ ކުރީގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްވެސް 2175 

 އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސެސް ހިގަމުންދާނެގޮތް . ހިގަމުންދިޔަ ގޮތުގެމަތިން

 ރަށް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެންމެ އިތު

 ރަނގަޅުކަމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ

 . ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ގެންދާނަން

 އެހެންވީމާ، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައް އަމީންޢާންމު ގެންދަވާ އެ ކުޑަ 2180 

 މޭޒުމަތީގައި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މަތީގައި ބަހައްޓަވައިދެއްވުން އެދެން މޭޒު

 ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް . 76 ބެހެއްޓޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ އަދަދަކީ ބަރާބަރު

ކަރުދާސްކޮޅު 1 އެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު އިޢުލާން ކުރެވުމުން ވަޑައިގެން
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 ސް ޢަމަލު ކުރިގޮތުގެ އަދި ކުރީފަހަރުވެ . ނަންގަވާފައި ވޯޓު ދެއްވާނީ

 މަތިން ފޮށި ހުޅުވާލައްވާ ފޮށީގެ އެތެރެ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 2185 

 މަޖިލީހުގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު ދައްކަވައިދެއްވާނެ

 އަމީންޢާންމު މިހާރު އެ ޢިއުލާން ކުރައްވަން ފައްޓަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

 އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު . ޅުތައް މެންބަރުންގެ ނަންފު

 ޢިއުލާން ކުރެއްވުމުން ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ވަޑައިގެން

 . ވޯޓުދެއްވުން އެދެން 2190 

ކު : އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނި

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އާޒިމް 2195 

 ގަޮލޮޅު އުތުރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

ހު . ( މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންގޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ 2200 

 މާފަންނު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 މާފަންނު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 . ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ނު ދާއިރާގެ ވިލިމާފަން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އިބްރާހީމް ރަޝީދު 2205 

 . ޙުސެއިންމަނިކު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ރަޝީދު

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒު 2210
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 ކެލާ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު

 ހަނިމާދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މައުސޫމް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 . ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 2215 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢާރިފް

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މެންބަރު ޢަ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މިލަަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ

 . ހީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެއިން ވަ 2220 

 . ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ކެނދިކުޅަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު .  ( ޢީސާ

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 އަލިފުށީދާއިރާގެ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 2225 

 އުނގޫފާރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒު

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 . އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ދުވާފަރު ދާ

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޙަމީދު هللا ޢަބްދު 2230 

 ޒަތްތެރި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 ކެންދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ

 އިބްރާހީމް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 2235 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު ޞާލިޙް،

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު،
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 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، 2240 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ރިޟާ،

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޙުސައިން މުޙަންމަދު،

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،

ހު ( މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ 2245 

ކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު،  ފެލިދޫ ) ވަގުތު

 ކެޔޮދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޝާހިދު، هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،

 هللا މެންބަރު ޢަބްދު މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 2250 

 ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،

ހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،  ނިލަންދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު،

 ންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު، 2255 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( އަޙްމަދު އާމިރު،

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު،

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޒަމީރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް،

 ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، 2260 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ، هللا ޢަބްދު

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު،

ދާންދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒު،
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 ) ގުތުކޮޅަކަށްފަހު ވަ ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް، 2265 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު،

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޤަސަމް،

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު ނާޒިމް،

 ގައްދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، 2270 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް،

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ފަހު ވަގުތުކޮޅަކަށް ( ޙަސަން،

 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު،

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މަސީޙް މުޙަންމަދު، هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 2275 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް،

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، ) ޅަކަށްފަހު ވަގުތުކޮ (

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢާދިލް،

 ދު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ މެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( މުޙަންމަދު އަސްލަމް، 2280 

 ހިތަދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،

 . ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 2285 

 ވުމުން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކުރެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . މެންބަރުން ވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވާ ނިމުނީ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82

 ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ 2290 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުއްވި



86 

 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގުނު ވޯޓު ސާފުކޮށް ނަތީޖާ

 އެކޮމިޓީގައި . ނެރެދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 2295 

 މުޙަންމަދު ރިޔާޟް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 ޒަމީރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 . މުއްޠަލިބް، ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 . ޝުކުރިއްޔާ

2300 

 ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު ރައް . 6

 . ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން

2305 

 ގައިވާ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު

 ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ، މިވޯޓުގެ ކަންތައްތައް

 ބެލެހެއްޓުމަށް މިމަޖިލީހުން އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި ކޮމިޓީން މިހާރު ވަނީ

 . އެހެންކަމުން، އެނަތީޖާ އަޅުގަނޑު މި އިޢުލާންކުރަނީ . ސާފުކޮށްދެއްވާފައި 2310 

 ވޯޓުގައި . 76 ން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާޟިރުވަޑައިގެ

 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ . 75 ބައިވެރިވިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އަށް . 38 އަޣްލަބިއްޔަތު

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު . 33 ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ އަދުދު

 ބާޠިލު ވޯޓުގެ . 41 ޒިމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ އަދަދު އަޙްމަދު ނާ 2315 

 އެވޯޓު ބާޠިލުވީ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަލާން ދެނަންފުޅާއި . 1 އަދަދު

ދިމާލަށް އޮތް ދެގޮޅީގައިވެސް އެވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅަކު ރަސްގެ ލައްވާފައި
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 އެހެންވީމަ، . ވޭ އޮތުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މިކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި

 ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު ކަމުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 2320 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަމުގައި އަޅުގަނޑު

 ތުގައި މިވޯޓުގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މިފުރުޞަ . އިޢުލާންކުރަން

 އަދި . ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި އެމެންބަރަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން

 ދެވަނައަށް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އާދެ، . އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށްވެސް އަޅުގަނޑު މުބާރިކްބާދީ އަދާކުރަން 2325 

 ރީގައިވެސް ކަންތައްކުޅަގޮތުގެމަތީން މިވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށްދެއްވާ، މީގެކު

 އެމަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން މަޖިލީހުގެ

 އަމީންޢާންމާ ޙަވާލުކުރުއްވައިގެން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައް ނައްތާލަދެއްވުން

 ޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ތިޔަ ކޮމި . އެދެން

 ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި ތިޔަ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 2330 

 ). ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ

 ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަ 82 މަސައްކަތް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ

 . މަސައްކަތް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރުއްވާ ތިޔަ ނިންމެވީ 2335 

 މިމުހިންމު މަސައްކަތް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކޮށް ނިންމުމުގެ މައްޗަށް

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާ هللا ތައުފީޤްދެއްވިކަމަށްޓަކައި

 أأل إله إآل أنت استخفرك . ޝުކުރުކުރަން  و بحمدك أشهد  نك اللهُم  سبحا

 إلئ  ޖެހިއިރު ފެށި ޖަލްސާ 11 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިއަދު ك واتوب

 މިހާ ދިގުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްވެސް 2340 

 ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރެެއްވުމުގައި ތިޔަ ދެއްކެވި ފޫހިފުޅުކަމެއްނެތި ތި

 ކެތްތެރިކަމާއި ތިޔަ ދެއްކެވި ސާބިތުކަމުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު ތިޔަ

 އަދި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

އޭގެ ކުރީގައި . މިހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލަނީ
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 ޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނ 2345 

 އެއީ، މިޖަލްސާ ނިމުމަށްފަހު . ގާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމެއްގެ ވާހަކަ

 މެންބަރުންގެ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނެގުން ކޮމިޓީ ރޫމްގައި އިންތިޒާމުވެފައި އޮތް

 ން ބައިވެރިވެދިނުމަކީ ވާހަކައާއި، އެފޮޓޯގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރު

 އަދި އޭގެފަހުގައި، ފޮޓޯގެ . މަޖިލީހުގެ އިދާރީމޭޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމެއްކަމަށް

 ފަހުގައި ބިލެއްމީރުކޮށްލެއްވުމެއް އޮތް ވާހަކަވެސް ދަންނަވައިދިނުމަށް 2350 

 . މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި

 . ޖަލްސާ ނިންމުން . 7

 

 . އެހެންވީމާ، މި ދެވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހު މިޖަލްސާ މިނިންމާލަނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2355 

 . ޖަލްސާ ނިމުނީ . العالمين رب هللا والحمد
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