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ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން
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ގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ެ



ގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުﷲ
ގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ ެ
ަ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް
ގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ެ
ަ
ގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
ގޅި އުތުރު ދާއިރާ ެ
މައްޗަން ޮ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ގޅި ދެކުނު ދާއިރާ ެ
މައްޗަން ޮ
ގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ގ ދާއިރާ ެ
މާފަންނު ހުޅަނ ު
ގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު
ހޯރަފުށި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު
ބާރަށު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ކެލާ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ ެ
*
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ގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް
އކަރަދޫ ދާއިރާ ެ
ވަ ި
މންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ގ ެ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް
ފުނަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މަނަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު
ވެލިދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް
އަލިފުށި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ގފާރު ދާއިރާ ެ
އުނ ޫ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު
ދުވާފަރު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ގރައިދޫ ދާއިރާ ެ
އިނ ު
ގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ
މަޑުއްވަރި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު
ތުޅާދޫ ދާއިރާ ެ
އޙްމަދު ސަލީމް
ގ މެންބަރު ަ
އޭދަފުށި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ
ކެންދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު
ހިންނަވަރު ދާއިރާ ެ
އޙްމަދު މުޙަންމަދު
ގ މެންބަރު ަ
ނައިފަރު ދާއިރާ ެ
އޙްމަދު މޫސާ
ގ މެންބަރު ަ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ކާށިދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ެ
އބްރާހީމް ރިޒާ
ގ މެންބަރު ި
ގރައިދޫ ދާއިރާ ެ
ު
III

ގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު
މަތިވެރި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ގލި ދާއިރާ ެ
މާމި ި
ގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު
މަހިބަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް
ފެލިދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ެ
އޙްމަދު ނާޒިމް
ގ މެންބަރު ަ
ގރު ދާއިރާ ެ
ދިއް ަ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
މުލަކު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
ބިލަތްދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު
ނިލަންދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
މީދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު
ވިލުފުށި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު
ކިނބިދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އިސްދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ގމު ދާއިރާ ެ
ަ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
މާވަށު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް
ގލި ދާއިރާ ެ
ވިލިނ ި
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް
ދާންދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު
ގމަނަފުށި ދާއިރާ ެ
ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް
ތިނަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް
މަޑަވެލި ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ ެ
IV

ގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް
ގއްދޫ ދާއިރާ ެ
ަ
މންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
ގ ެ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ެ
މންބަރު ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙަންމަދު
ގ ެ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ
ފޭދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް
މަރަދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ެ
ގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ެ

ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން:

-

ސަލާމުގައި ހުންނެވި މެންބަރު:

-

ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ
-

ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު:

ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި
ޢާންމުންގެ އަދަދު:

..

V

ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:

 17ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަ މަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް:

 28މެއި  2009ބުރާސްފަތިދުވަސް.
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5

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޖަލްސާ ފެއްޓުން.

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ٬ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ .މަޖިލިސް ފެށުނީ.

ަ10ކަދެއްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހ

މަޖިލިސް

ޢިއްޒަތްތެރި

ފެށުނީ.

އައްސަލާމުއަލައިކުމް

މެންބަރުން،

ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު .މިއަދު މިފެށެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  17ވަނަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް .ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހަށް
މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެއްވީ ހިނގަމުންމިދާ މެއިމަހުގެ  9ވަނަ ދުވަ ހު
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ޢާން މު އިންތިޚާބުން .މިދެންނެވި ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި
15

ހޮވިވަޑައިގެން މިއަދު މިޖަލްސާގައި މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަ ޑައިގެން މިފެށޭ
މަޖިލީ ހަކީ މީގެކުރިން ދިވެހިޤައު މު ދެކެފައިނުވާފަދަ ހަރުދަނާ ދިމިޤްރާތީ
އުސޫލެއްގެމަތީން ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި މެންބަރު ން
ތިއްބަވާ މަޖި ލީހެއް .އެހެންކަމުން  2008ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުން 7
ވަނަ

20

ދުވަހު

މިރާއްޖޭގައި

ހިންގަންފަށާފައިވާ

ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮންނަންވާގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާގޮތަށް އެކުލަވާ ލެވުނު
ފުރަތަމަ މަޖިލިސް މިއަދު އިފްތިތާޙުވެގެންދާހިނދު ،ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ﷲ
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެ ހަޟްރަތަށް ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަން .އޭގެފަ ހުގައި މި
ދައުލަތާއި ،މި މަޖިލީހާއި ،މިނަންގަނެވިދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީން ރާއްޖެއަށް
ގެނައުމަށް

25

ޤަސް ދުކުރެވިފައިވާ

އިޞްލާޙުތަކުގެ
ރައްޔިތުންނަށް

ޙަޤީޤީ
މި

ފުރިހަމަ

ވެރިންކަ މުގައިވާ

މުނާސަބަތުގެ

ޑިމޮކްރަސީއާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތަހުނިޔާ

ހަރުދަނާ
ޢިއްޒަތްތެރި

ދަންނަވަން.

އަދި

މި

މަޖިލީ ހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކަ މުގައި ތިޔަ ތިއްބެވި އަޅު ގަނ ޑުގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި

އަޚުންނާ

އުޚުތުންނަށްވެސް

މި

ބުނާސަބަތުގެ

ތަ ހުނިޔާ
1

ދަންނަވަން .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،މި މަޖި ލީހަކީ މިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ
30

ޙުކު މް ހިންގުން އިތުރުކުރެއްވުމަށާއި ،ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ލިބެމު ން
އިތުރުކުރެއްވުމަށާއި،
ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެ

ހަމަހަމަ ކަން

މިނިވަންކަން

އިތުރުކުރެއްވުމަށް

އިތުރުކުރެއްވުމަށާއި،
ވާޖިބުތަކެއް

މުހިންމު

އަބަދުވެސް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަ ވާނެ މަޖިލީހެއް .އަދި ހަމައެފަދަ އިން
ރާއްޖެއަކީ އެކަކު އަނެކަކާއި އަޅާލުން އިތުރުވަމުންދާ އަދި ރައްޔިތުން ގެ
35

ތަނަވަސްކަ މާއި
ދެމެހެއްޓެނެވި
ހެއްދެވުމަށް

ފާގަތިކަން
ކާ މިޔާބީތައް
މުހިންމު

އިތުރުވަމުންދާ،
ހާސިލްކުރުން

ތަރައްޤީގެ

ރޮނގުން

އިތުރުވަމުންދާ

ޤައުމަކަށް
އަބަދުވެސް

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް

އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާނޭ މަޖިލީހެއް .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،މި އަދު
މިބޭއްވޭ ޖަލްސާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ  17ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވުޖޫދަށް
40

އައުމުން މި ދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ޢަމަލުކުރަ ންފެށި ޤާނޫނުއަސާ ސީ
ހިންގަން ފެށުމާއި ގު ޅިގެން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގަ އި އޮތް ރާ އްޖޭގެ 16
ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  294ވަނަ މާއްދާގައި
ބުނެފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ނިމުމަކަށް އައީ .އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 79
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މި އަދުން ފެށިގެން  5އަހަރު ދުވަހުގެ

45

މުއްދަތަށް

ރައްޔިތުން ގެ

އާމަޖިލިސް

މިއަދު

ހިނގަން

މިފެށީ.

މިފުރުޞަތުގައި  16ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ދިވެހި ޤައުމަށް

ކޮށްދެއްވި

ޚިދުމަތްތައް

ފާހަ ގަކޮށް

އެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށާއި އަދި އެ މަޖިލީ ހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް
ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު ތަހުނިޔާ ދަން ނަވަން .މިޖަލްސާގެ
50

މިގޮނޑީގައި އަޅުގަނޑު މިއިނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން .އާދެ ،މަޖިލީ ހުގެ ރައީސްއަކާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަ ކު
އިންތިޚާބު

ކުރެވެންދެން.

އެހެންކަމުން

ޖަލްސާގެ

އެޖެންޑާގައިވާ

ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިން ތިޚާބުކުރުމަށް
55

ކުރަންޖެހޭ

މަސަ އްކަތްތައް

ކުރުމަށް

އަޅުގަނޑު

ކުރި މަތިލަން.
2

މިމަސައްކަތްތައް ކުރަންފެށުމު ގެ ކުރީގައި މިކަން ގެންދެވެން އޮތްކަމަށް
ބަލާއިރު

ޤާނޫނުއަސާސީ

އަ ޅުގަނޑަށް

ތިޔަ

ފެނުނުގޮތް

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންގެ އަރި ހުގައި ދަންނަވާ ލާނަން .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެމަތީން މަ ޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަ ކު
60

އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއް .މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް
ނަގާ ވޯޓާއި މަޖިލީހުގެ

ނާއިބު

ރައީސަކު ހޮވުމަށް ނަގާ

ވޯޓުގައި

އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ގައިވާގޮތުގެމަތީން މިޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮޑިއަށާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު
65

ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ނަންފުޅުތައް ހުށަ ހެޅި ތާއީދު ލިބި ވޯޓަށް އެހިގެންދާ
ދިއުމުގައި،

ދެބޭފު ޅުންނަށްވުރެ

ބޭފު ޅުންނަށް

ގިނަ

ވޯޓަށްއެހި

ވޯޓު

ލިބި ވަޑައިގެން ނަތީ ޖާއަށް ބަލާއިރު ،އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު
ލިބި ވަޑައިނުގެންފިނަމަ

ގިނަ

އެންމެ

އަދަދަކަށް

ވޯޓުލިބިވަޑައިގެންނެވި

ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އަލުން ވޯޓުލާނީ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ
70

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ގެ ގޮނ ޑީގައި އިންނަ
މީހާ މަޖިލީހުގެ

ވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއްނުވާނެ .އެހެންވީމަ ،މި

ވޯޓު

މިދެންނެވި ސިއްރު ވޯޓު ނަގަމުންދާދިއު މުގައި މިވަ ގުތު މިގޮނޑީގައި އިން
މީހެއްގެ

ހައިޞިއްޔަތުން

ބައިވެރިއެއްނުވާނަން.
75

އަޅުގަނޑު

މިއާއެކު

އެ
ދަންނަވާލަން

އަޅުގަނޑު

ވޯޓުދިނުމުގައި
ބޭނުންވަނީ،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގެ ރިޔާ ސަތު ބަލަހަ އްޓާ މީހަ ކު
މަޖިލީ ހުން

ނިންމުންތަކުގައި

ނިންމާ

ވޯޓުދީގެނެއްނުވާނެއޭ.

އެހެންނަމަވެސް ،ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ އަދަދު
ހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ
80

މީހަކު އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭ ންވާނެއޭ .މިގޮތަށް ލިޔެފައި
އޮތުމުގެ

ސަބަބުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މިދެންނެވި
87

ވަނަ

ޙާލަތު
މާ އްދާގެ

މެދުވެރިވެއްޖެ
) ނ(

ގައި

ހިނދެއްގައި
ވާގޮތުގެ މަތީން
3

މިގޮނޑީގައި

އިންނަ

މިވާހަތަކައް
85

މީހާ

ވޯޓުދޭންޖެ ހޭކަމަށް

ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި

ތަރުޖަމާކުރެވޭ.
މި

އަޅުގަނޑު

އާދެ،

ކުރިމަތިލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް
ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމުގެ ކަންތަކާ.
ނިޒާމާބެ ހޭ ނުކުތާއެއް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ބަރު
މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

90

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދ ާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރު މާ ރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

ނުކުތާއެ އްނެ ގީ އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވާލަންވެގެން .މަނިކުފާނު ވާހަކަފު ޅު

ވާހަކަދެއްކެވުން:

95

ޢިއް ޒަތްތެރި

ދައްކަވަމުން

ރައީސް.

ވިދާޅުވެއްޖެ

ހަމަ

މަނިކުފާނު

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށްވެސް.
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އަޅުގަނޑު

ނިޒާމާބެ ހޭ

އަދި

އޮންނަގޮތުން

މިވޯޓުގައި

މަނިކުފާނު

މަޖި ލީހުގެ

ވިދާޅުވި
ސްޕީކަރެއް

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ނަގާނީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަމަށް .މަނިކުފާނު މިވޯޓުގައި
ބައި ވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިނަމަ،
ބައި ވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިނަމަ
100

އަޅުގަނޑު

ދެފަރާތް ހަމަހަމަވެފައި

އެ

އެސިއްރުކަން
އެ ހެންވީމަ،

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.

ވޯޓުގައި

ގެއްލިގެންދާނެކަމަށް
މަނިކުފާނު

މިކަމުގައި

ވިސްނާވަޑައިގެން ނިންމަވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަ ޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ.
އެއީ ސިއްރުވޯޓެއްކަމަށްވާއިރު މަނިކުފާނުގެ ވޯޓު ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވެގެން
ދެއްވާކަމަށްވަންޏާ

އެއީ

ހާމަ

ވޯޓަކަށްވެގެންދާ ނެތީ.

ކުރީގައި ވެސް

މަޖިލީ ހުގައި އެ ނެގުނު ވޯޓުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށް އިންނެވި
105

ބޭފުޅަކު ވަނީ ވޯޓުނުދެއްވާފައި .އެހެންވީމާ ،ވަރަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަރަށް
ޞަރީޙަބަ ހުން ޤާނޫނުއަ ސާސީގައި މި ނެގޭ ވޯޓަ ކީ ސިއްރު ވޯޓަކަށް
ވާންޖެހޭނެކަމަށް

ބުނެފައި

އޮއްވާ

މަނިކުފާނު

އެކަމާ

ދޭތެރޭގައި

ނިންމަވާގޮތެއް އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނ ޑު މި
ނިޒާމާބެ ހޭ ނުކުތާ މިނެގީ .ޝުކުރިއްޔާ.
4

110

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ .މައްޗަންގޮޅީ އިތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ
އަޙްމަދު ދީދީ ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާއަކީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމުގައި
އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން .އަޅުގަނޑު މިގޮނޑީގައި އިށީނދެ މިއި ނީ

115

ޤާނޫނުއަސާސީން އަ ޅުގަނޑު މިގޮނ ޑީގައި އިށީނދެއިންނަން އަންގާފައިވާތީ.
އަދި އަޅުގަނޑު މިގޮނޑީގައި އިނދެގެން ކަންތައް ކުރަމުންގެންދަންވާ ނީ
ކަންތައް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ދެންމެ

އެހެންކަ މަށްވުމާއެކު

ކުރަމުންގެންދަން
މިފާހަގަވެގެންދިޔަ

ބުނެފައިވާގޮތަށް.

ނުކުތާގައި

އަޅު ގަނޑު

ވޯޓުދިނުމުން ނުކުމެދާނެކަމަށް އެވިދާޅު ވި މައްސަލައޮތުމާއި އަދި އަޅުގަނޑު
120

ކުރިންވެސް ދަންނަވާ ލިފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(
ގައި އެވާހަކަ ގެނެސްފައި އޮތްގޮތުން ,ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމުގައިވާ ވޯޓުގެ
ނަތީޖާގައި ދެފަރާތެއް އެއްވަރުވުމުގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި މަ އްސަލަގޮތަކަށް
ނިންމުމަށްޓަކައި

ރިޔާސަތުގައި

އިންނަ

މީހަކު

ވޯޓުދޭންވާނެކަމަށް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި އޮންނަ އޮތުމުގައި ޢިބާރާތް
125

އޮނަންގޮތުން މާ ސާފުނުވާގޮތަ ކަށް އެކަންތައް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީވެ ,
މިކަމުގައި

ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން ނިންމަވާގޮތެއްގެމަތީން

ޢަމަލުކުރުން.

އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑަށް

ވަކިގޮތެއް

ފެންނަނީ

މަޖިލީހުގެ

އަޅުގަނޑު

އެކަމުގައި

ކުރިއަށް

ނުނެރުން.

އެހެންކަ މަށްވުމާއެކީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ
130

މާއްދާގެ )ރ( ގައި ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ
ލަފައެ އް

މަޖިލީހުގެ

ކަމަކަށް

މަޖިލީހުގައި

ރައީސަށް

ހޯދިދާނެއޭ.

އެ ހެންނަމަ ވެސް،

އެފަދަ

ބަޙުސްކުރުމެއްނޯންނާނެއޭ .މިގޮތަ ށް އޮންނާތީވެ

އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ އެނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރެއްވި
ކަންތަކާ އި ގުޅޭގޮތުން މި މަޖިލީހު ގެ ލަފައެއް ،ރަޢުޔުއެއް ހޯދުމަށް.
135

އެހެންވީމަ ،އެ ކަމާބެހޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަ ވައިދެއްވު މަށް މަޖިލީހުގެ

5

އަރިހުން

އަމީންޢާންމުގެ

އެދެން.

އަޅު ގަނޑު

ދާއިރާގެ

ހުޅު ހެންވޭރު

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
140
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

މަރުޙަބާ ރައީސް ،މަރު ޙަބާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ހުރިހާ މެންބަރުން .

މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑުގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކަށް އަޅު ގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ މިނެގީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

73

ވަނަ

)ރ(

މާއްދާގެ

8

ގެ

ގައި

ބުނާ

ޝަރުޠުފުރިހަމަ ވާ ބޭފުޅުންތޯ މި މަޖިލީހުގައި ހުވާކުރައްވައި ގެން މިތިއްބެވީ.
145

އެހެންމިދެންނެވީ ،ޤާނޫނުއަސާ ސީ އެންމެފަހުން ތަސްދީޤްކުރުމަށްފަހު ގައި
ބެއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ވޯޓުލާ ނި މިގެން ފަހުން އެމައްސަލަ ދިމާވެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  73ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  8ގައި މިބުނަނީ،

150

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ވަޒީފާއެއް

ފިޔަ ވާ

މެންބަރެއްގެ
ދައުލަތުގެ

އަދާކޮށްގެންނުވާނެކަމަށް.

ހައިޞިއްޔަތުން
އެހެ ން

އެހެންވީމަ،

އަދާކުރަންޖެހޭ

އެއްވެސް

ވަޒީފާއެއް

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީ ސްގެ

މަޢުލޫ މާތަށްޓަކައި ހަމަ މިމައްސަލަ ކުރި މަތިވެދާނެތީވެ ވޯޓުގެފަހުން މިކަން
ދިއުމުގެ

ކުރިއަށް

އަޅުގަނޑު

އޮޅުންފިލުވާލަން

ބޭނުންވާތީ

ނިޒާމީ

މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި މިނެގީ .ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން.
ޝުކުރިއްޔާ.
155

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން
މިދަނީ ވޯޓާއި ހަމައަށް ދިއު މުގެ ކުރީގައި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް
ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ،މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް ނަންފުޅުތައް ހުށަހެ ޅި

160

އެއަށް

ތާއީދުލިބި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އޮޅުންފިލުވޭތޯ.

މިކަންކަން
އޮޅުންފިލާފައި
އަދި

ހިނގުމުގެ

ކުރީގައި

ހުންނަންވާނޭ

އޮޅުންފިލާތިބެގެން

މިކަމާބެހޭ ގޮތުން

ހުރިހާ

އެކަމާ

ކަންތައްތައް
ކުރިމަތިލެވޭތޯ.
6

165

ތިކުރެއްވި

އެހެންކަ މުން

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ލިބު މަކީވެސް

ކޮންމެހެން

ބޭނުންކަމެއްކަމުގައި

ޖަވާ ބު

ސުވާލުގެ

ދެކެން .

އަ ޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު ކުރިންވެ ސް އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން މިޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑު
މިކުރާ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ކަމަކީ،

މަޖިލީހުގެ

ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތީން

82

ވަނަ

މާއްދާގެ

ރައީސަކާއި

) ހ(

ނާއިބު

ގައި

ރައީސަ ކު

އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން .މިޖަލްސާ އަށް
ތައްޔާރުކުރުމަށް
170

ނުވަތަ

މިކަންކަ މާބެހޭގޮތުން

މަޖިލީހުގެ

ހިނގަމުން ދިޔަ

ހުވާކުރުމަށް

މެންބަރުން

އެއްވެސްކަމެއްގައި

އަޅުގަނ ޑުގެ

ދައުރެއް ނެތް .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ ވާލާނީ ،މަޖިލީހުގެ އިދާރީ
ކަންތައްތައް

ބަލަހައްޓަވާ

ފަރާތުން

މަޖިލީހުގެ

އަމީންޢާންމު

ދެންމެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެން އޮ ޅުންފިލާނޭ ޖަވާބެއް
ދެއްވުމަށް) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ .ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ
175

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ކުރެއްވި ސުވާލާގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ
އަމީންޢާންމު އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާން މު އަޅުގަނޑަށް
ސިޓީއެއް.

ގެނެސްދެއްވީ

ދެ

ބޭފުޅުންނަށް

އަޅުގަނޑު

އެ

ދެސިޓީގައި

ދަންނަވާލާނަން.

ވާ

މަޢުލޫމާތު

ތިޔަ

ސިޓީ

މިއޮތީ

ފުރަތަމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
180

ފޮނުއްވި ސިޓީ އަށް ޙަވާލާދެއްވާފައި ވިދާ ޅުވަނީ ޙަވާލާދީފައިވާ ސިޓީއާއެކު
ފޮނުއްވި ،މިސޓީއާއެކު މިފޮނުވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ  56ބޭފުޅުންގެ
ތެރޭގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކު އަދި
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ،ވަޒީރުންގެ ނައިބުކަމާ ދައުލަތުގެ އެފެންވަރުގެ
އެއްވެސް

185

ވަޒީފާއެއް ގައި

މިހާރު

ހުންނެވި

ބޭފު ޅަކު

ނެތްކަމުގައި

ދެންނެވީމެވެ .ސަރުކާރުގެ ނުވަ ތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ސަރުކާރުން
ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާއަށް މިއޮފީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޭފުޅަކު މި
 56ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަ އި ހިމެނިފައިނުވާކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ .އަދި
މީގެ ތެރޭގައި މިއޮފީ ސް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާ އަކުން
ވަޒީފާއަށް ހަ މަޖައްސަވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަން ނުވަތަ
7

190

ނޫންކަން

އެނގެން

މިއޮފީހުން

ދަންނަވަން

ނެތްކަ މުގައިވެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ 27 .މެއި  .2009ދެން އަނެއް
ސިޓީއަ ކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއިން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއެއް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއާއި ޙަވާލާދެއްވާފައި
ޖަވާބު
195

ފޮނުއްވަނީ،

ތިޔަ

ޙަވާލާދީފައިވާ

ސިޓީގައި

މަޖިލީހުގެ

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  56ބޭފުޅުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގަ އި މިވަގުތު
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންކަމަށް މިކޮމިޝަން ގެ ރިކޯޑްތަކުން އެނގެން
ނެތް ވާހަކަ ދެ ންނެވީމެވެ 56 .މެންބަރުންގެ ވާ ހަކަ މި ދެ ސިޓީގައި ވެސް
އޮންނާތީވެ އަމީންޢާންމުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު މި ސުވާލުކުރީ 56
ކީއްވެތޯ ދަންނަވަން ޖެހުނީ .އޭގެ ޖަވާބުގައި އަމީންޢާންމު ވިދާޅުވަނީ16 ،

200

ވަނަ

ރައްޔިތުންގެ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

މަޖިލީހުގަ އި

އަދި

މިމަޖިލީހުގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އުނިކުރެ އްވީމާ އެއް ވެސް
ވަޒީފާއެއްގައި އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކުތޯ ބަލަންޖެހެނީ 56
ބޭފުޅުންނޭ.

އެހެންވީމާ،

56

ބޭފުޅުންގެ

ނަންފުޅު

ފޮނުއްވީކަމަށް .

ޝުކުރިއްޔާ) .ވަގުތުކޮޅަ ކަށްފަހު( ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ،ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް
205

ނެންގެވުމަށް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު
އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް .އެހެންވީމާ ،އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް
ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރު ވަން.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
210

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް،

އަދި

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސަށާއި

ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ

ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިލޮބުވެތި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ،އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި
ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި މިޖަލް ސާގެ
އަޑުއަ އްސަވަމުން

215

ގެންދަވާ

ބޭފުޅުންނަށް

ވަރަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި ތިޔަ ހުރި ހާ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް
މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް
8

މިނެގީ ޤާނޫ ނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން .އެ )ނ(
ގައި ވަރަށް ސާފު ކޮށް ބުނެފަ އި އެބައޮތް ،މި ނަގަންޖެހޭނީ ސި އްރު
ވޯޓެއްކަމާއި
220

ރިޔާސަތުގައި

މިވޯޓުގައި

ރައީސަށް

ބައިވެރިވަ ޑައި

ނުގެންނެވޭނެކަމަށް.

އިންނަ

މީހަކަށް

ބައިވެރިވަޑައި

ނުގަނެވޭނެކަމަށް.

އެހެންނަމަވެސް ،ނިންމާލަމުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ
)ނ( ގައި އެބައޮތް ބުނެފައި ނަމަވެސް ،މިވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
މިވޯޓު ގައި ރައީސަކަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ރައީސަށް ވޯޓު ދެވިދާނެއޭ .މިއީ
ހަމަ ޤަ ސްދުގައި ފާޅު ގައި އެނގިގެން އަޅުގަނ ޑުމެން ލިޔެފައި އޮތް
225

ލިޔުމެ އް .އަ ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔުނު ވަރަށް ގި ނަ
ބޭފުޅުން މިތާ އެބަތިބި .އެހެންވީމަ ،މީގެއިން އެބަ ރިޔާސަތުގައި އިން ނަ
ބޭފުޅަކަށް މަޖުބޫރުވޭ އެބަ ،އެބަ ލާޒިމުކުރޭ މިކަން މިގޮތަށް ކުރައްވަން.
ދެން ސިއްރުކަން ގެއްލޭކަ މަށް ވެއްޖެއްޔާ ދެން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަކީ
އަޅުގަނޑުމެން

230

އެހެން

މީހުންނާއެއްކޮށް

މަނިކުފާނު

ވޯޓުލެއްވު ން

ކުރީބައިގައި .އެހެންނަމަވެސް ،އެކަން ކުރެވޭކަށެއް ނެތް .އެކަން ކުރެވެ ން
ނެތީމަ މިއޮތީ ފަހުން ބުނެފައި ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެކަމަށް ވެއްޖެ އްޔާ
މިވޯޓު ގައި

ބައިވެރިވާންޖެހޭނެ އޭ،

ވޯޓުދޭން

ސިއްރުކަން

ޖެ ހޭނެއޭ.

ގެއްލުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި އެގޮތަށް އޮވެއްޖެކަމަށް
ވެއްޖެ އްޔާ އެކަން ކުރައްވަންޖެހޭނެ .އެނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް
235

ނިންމޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ .އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި
ވަކިގޮތަކަށް ލިޔެފައި އޮތީތީވެ .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހެނީ މިހާރު
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު .ގަވާއިދުގައި ވަރަށް
ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ތަޢާރުޟުވޭ .އެހެންނަމަވެސް ،އެގަވާއިދުގެ 91
ވަނަ މާއްދާގައި އެބައޮތް ވޯޓު ކަންތައްތައް ކުރި އަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ގޮތް .

240

އެހެންވީމަ ،މި ދެ ކަންތައްތަކަށް ބައްލަވާފައި މަނިކުފާނު ނިންމަވަންޖެހޭނީ
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮތްގޮތަށްހެން .އެގޮތަށް ކުރިއަށް
ވަޑައި ގަތީމަ އޭގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލެންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހެދި
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ދޫކޮށްލެވިފައި

އޮތް

ކަ މަކުން
9

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކުރަން

މިއަދު

ކަމެއް.

މަ ޖުބޫރުވި

އެ ހެންވީމަ،

245

އެއީކަ މަށް އަ ޅުގަނޑު ދެކެނީ އެކަން މަނިކުފާނު ކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަ ޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި
ފަދައިން ނި ޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް ނިން މުމުގައި މެންބަރުންގެ ލަފައެއް

250

މަޖިލީ ހުގެ ރައީސަށް ،އާދެ ،މި ގޮނޑީގައި އިންނަ މީހަކަށް ހޯދިދާނެކަމަށް
މަޖިލީ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި އޮތު މާ އެފަދަ ކަމަކަމަށް
މަޖިލީ ހުގައި

ބަހުސްކުރުމެއް

ނޯންނާނެކަމަށް

މަ ޖިލީހުގެ

ގަވާއިދުގައި

އޮތުމާއެކުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެ ވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
255

އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން .ދިއްދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އަޙްމަދު

ސަމީރު

ނިޒާމާބެހޭ

ނުކުތާއަކަށް

އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް
އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

260

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިއަދު މިމަ ޖިލީހަށް ހާޒިރުވަޑަ އިގެން

ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުވާކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން،
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި ލަފައެއް

265

ހޯދުމަ ށްޓަކައި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުގައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ،
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

ކަމެއްގެ

ވާހަކަ

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މިމަޖި ލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މައްސަލައިގެ
މައްޗަށޭ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއި ބު
ރައީސަކު ހޮއްވެވުމަށްޓަކައި ނަގާ ސި އްރު ވޯޓެ އްގައި ތިޔަ ގޮނޑީގައި
270

އިންނަވާ

ބޭފު ޅަކު

ވޯޓުދެއްވައިފިކަ މަށް

ވާނަމަ

އަދި

އެޙާލަތުގައި

ވޯޓުދެ އްވައިފިކަ މަށްވާނަމަ ،އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވެގެން
10

އެދެއް ވާ ވޯޓު ދެއްވައިފިކަމަށްވާނަމަ އެވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް
މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުވަ ޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު
އުންމީދުކުރަމޭ .އެހެންކަމުން ،ޤަނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(
275

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

އެކަން

މަނިކުފާނު

އަޅުގަނޑު

މާނަނުކުރައްވާށޭ

ދަންނަވާނީ .މަޖިލީހުން ނިންމާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ،މަޖިލީހުގެ
ރައީސާ ނައިބު ރައީސްގެ ވޯޓު އެއީ މަ ޖިލީހުން ނިންމާ މައްސަލައެއް
ގޮތުގައި މަނިކުފާނު ބަލަ އިނު ގަތުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އެވޯޓު
އެފަދަ ޙާ ލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަނިކުފާނު ދެއްވައިފިކަމަށްވަންޏާ އެވޯޓު
280

މި

ވެގެންދާނީ

މަޖިލީހުގައި

ޢިއްޒަތްތެރި

ސިއްރުކަން

ގެއްލިގެންދާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ވޯޓެއްކަމުގައިވާތީ އެފަދަ ކަމެއް މަނިކުފާނު ފަދަ
ތަޖުރިބާކާރު

ޢިއްޒަތްތެރި

ބޭފު ޅަކު

ނުކުރައްވާނެކަމަށް

އަޅުގަނޑު

އުންމީދުކުރަމޭ .އެކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ލަފާ އޮތް ވާހަކަ ދަންނަމު ން
އަޅުގަނޑަށް ދެއް ވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
285

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ދެންނެ ވުމާ
ގުޅިގެން

ޢިއް ޒަތްތެރި

މެންބަރުގެ

ރަޢުޔު

ފާޅުކޮށްދެއްވީ.

އަޅުގަނޑު

ދެންނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ މަޖި ލީހުގެ ގަ ވާއިދުގެ  25ވަނަ
290

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖި ލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލަފައެއްގެ ގޮތުގައި
މިދެންނެވީ ،އެއް މެންބަރެއްނޫން .މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް އަޅުގަނޑު ހޯދޭތޯ
މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،އެގޮތުގެމަތީން އެކަން ކުރިއަށް
ގެންދާނެ ވާހަކަ އަ ޅުގަނޑު ދަންނަ ވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ .ދެން އަދި ވެސް
ނިޒާމާބެ ހޭ ނުކުތާއަށް

295

ބައެއް

މެންބަރުން

އެދިވަޑައިގެންފައި

އެބަވޭ.

އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
11

300މެންބަރު
ދާންދޫ ދާއިރާގެ

` .ޝުކުރިއްޔާ ޢި އްޒަތްތެރި ރައީސް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖަ ލްސާ
ވިދާ ޅުވެއްޖެ،

މަނިކުފާނު

ރިޔާސަތުގައި

އިންނަވައިގެން

މުޙަންމަދު ރިޔާޟް

ފަށްޓަވަމުން

ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީ ހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރައްވާ

ވޯޓުގައި

ބައިވެރިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ވާހަކަ .އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލައެއްގައި
ޤާނޫނުއަސާސީގައި
305

މައްސަލައެއްގައި

ވޯޓުދިނުން

ދެފަރާތް

ހަމަ ހަމަވެއްޖެނަމަ ރައީސް ވޯޓުދެއްވަން މަނިކުފާނަށް ފެނިވަ ޑައިގަންނަވާނެ
ގޮތުގެ ވާހަކަ ވިދާ ޅުވެއްޖެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި
އަޅުގަނޑު
ރައީސަކާއި

ދަންނަވާލަން
ނާއިބު

ބޭނުންވަނީ،

ރައީ ސެއް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އިންތިޚާބުކުރުން

މިއޮންނަނީ

މަޖިލީހުގެ
ސިއްރު

ވޯޓެއްގައޭ .ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން ވަކިގޮތަކަށް ރަ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
310

މެންބަރުންގެ ލަފައެއް ހޯއްދެވުމަށް މަނިކުފާނު ތިނަން ގަވާ ،ތިޔަ ވިދާޅުވާ
ވިދާޅުވުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިން ތިޚާބުކުރުމަށް
ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް .އެހެންވީމަ ،ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހިބަހު ން
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި މިވާ އެއްޗެއް އޭގެ އަނެ އްކޮޅަށް މަޖި ލީހުން
ނިންމުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހު ގެ މެންބަ ރުން ރަޢުޔެއް ހޯދުމަށް ވޯޓަކަށް

315

ނުވަތަ އެ މެންބަރުންގެ ލަފައަކަށް އެހުމަކީ އެއީ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަކަށް
އަޅުގަނޑެއް

ޤަބޫލެއް

ރައީސަކާއި ނައިބު

ނުކުރަން.

އަދި

މީގެކުރީގައިވެސް

މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ

ރިޔާ ސަތު

ރައީސް ހޮވި ޖަލްސާގައި

ބެލެ ހެއްޓި ބޭފުޅަކު ވޯޓު ގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް .އެހެންވީމަ،
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން އޮތްނައިރުގައި ކަނޑައެ ޅިގެން
320

ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރުގައި މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
ލަފައެއް ހޯދުމަކީ އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު
މިދަންނަވަނީ .އެއީ ސީދާ މަޖިލީހުގެ ރައީ ސަކާއި ނަ އިބު ރައީސަކު ހޮވާ
ޖަލްސާގައި އެބޭފުޅުންގެ ވޯޓުގައި ސިއްރުކަން ސީދާ ގެއްލެނީ .ޝުކުރި އްޔާ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

325
12

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ
ނިޒާމީ

ނުކުތާއަކަށް

ފުރުޞަތަކަށް

މަށްޗަންގޯ ޅި

އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ

އުތުރުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.
330

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

މަށްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު މި ނިޒާމީ

މެންބަރު މާ ރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

ނުކުތާ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ،މަނިކުފާނުގެ ވިދާޅުވެއްޖެ މަޖިލީހުގެ

335
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަވާއި ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަފައެއް ހޯއްދަވަނީކަމަށް.
ދެން ،އަޅުގަނ ޑު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ
މަޖިލީ ހުގެ ރައީސް އަ ޅުގަނޑުމެންގެ ލަފާ ތި ހޯއްދަވަނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ.
ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮތީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ އެ ކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނީ.
އެހެންކަ މަށްވާއިރު ތި ލަފާ ހޯއްދަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ހާމަ

340

ވޯޓެއް މަނި ކުފާނަށް ލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭންވީތޯ .އެއާ
ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެވެސް ވަރަށް ސީދަލަށް އަޅުގަނޑުމެން
މިވޯޓުލާން

އެނގެންޖެހޭނެ.

އުޅޭކަ މެއް

އައްސަވާއިރު

ލަފައަކަށް

އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމުވެސް އެނގެން ބޭނުންވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް
ކަނޑައެ ޅިގެން ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ މަޖިލީހު ގެ ރައީސެއް އިންތިޚާބުކުރާނީ
345

ބުނާއިރު ،މަނި ކުފާނުގެ ވޯޓަކީ ހާ މަ ވޯޓެއްހެން އެނގޭނޭހެން ވޯޓުލެއްވުމަށް
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮތާ ޚި ލާފަށް އަ ޅުގަނޑުމެންގެ ލަފައެއް ހޯއްދަވަނީތޯ
ނުވަތަ އެއަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓުލަނީ .އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ތި ލަފާ
ހޯއްދަ ވާކަމެއް

ވަރަށް

ރަނގަޅަށް

އަޅުގަނޑުމެ ންނަށް

އެނގެންޖެހޭނެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އެބައޮވޭ މިއީ ސިއްރު ވޯޓެކޭ .އެ ހެންވީމަ،
350

ސިއްރު

ވޯޓެއް

ނަގަންޖެހޭ

ތަނެއްގައި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މާއްދާއަ ކާ

ބެހޭ ގޮތުން ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމިކަމަށްވިޔަސް އެއީ
ކިހިނެއް

ހިނގާނެކަމެއްތޯ،

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

މާނަ

ތަރުޖަމާކުރުމާ
13

އެހުރިހާ އެއްޗެއް ވަރަށް ރަނގަ ޅަށް އެނގި ހޯދޭނެ ގޮތް
އެހެންވީމަ،
355

އަޅުގަނޑުމެން

މަޖިލީހުގައި

ތިބެ ގެން

އޮވެއޭ.

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި

ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފައެއް އަރުވަން ފުރުޞަތެއް ދެއްވަނީ ތޯ ،އެއީ
އަޅުގަނޑު
ވޯޓުލާއިރު

އޮޅުންފިލުވާލަން
އަޅުގަނޑު

ބޭނުންވަނީ.

ވަރަށް

އަޅުގަނޑު

ރަނގަ ޅަށް

ހަމަގައިމު ވެސް

އޮޅުންފިލަން

ބޭނުންވޭ،

އަޅުގަނޑުމެން މިލަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހާމަ ވޯޓެއް ލައްވާގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ނިންމަން މަޖިލީހުގެ
360

ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްހެން އިންނެވި
ބޭފުޅެއް އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވަނީތޯ .އެހެންކަމަށްވާނަމަ
ހަމަގައިމުންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚި ލާފުކަމެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް
އުދަގޫ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ލިޔެފައި އޮތްގޮތަކާއި ޚިލާފަށް
އެކަން ކުރަން މިމަޖިލީހުގައި އެކަން ނިންމާކަމަށްވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑަށް

365

ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިންވެސް މަނި ކުފާނަށް ކުރެއްވިދާނެ
ކަމެއް ނޫންހެން .އެހެންވީމަ ،އަޅުގަނ ޑު ބަހުސްކުރާކަށްނޫން .އެކަމަކު،
ހަމަ އޮޅުންފިލުވާ ލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނ ޑު ދަންނަވާލީ .ޝުކުރިއްޔާ.

370ދެއްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރައީސަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމުގެ ކަންތައް
ގެންދެވެން އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ތަރުޖަމާކުރެވުނު ގޮތް ދަންނަވަމުން ދިޔަ
ދިއުމުގައި

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލި

ނުކުތާތަކުގެ

ތެރޭގައި

އަޅުގަނޑު

ދެންނެވިން މި ދެ މަޤާމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމު ގައިވެސް ނަގާނީ
375

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ އި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ސިއްރު ވޯޓެއްކަމަށް .އެހެންވީމާ ،ވޯޓުނަގަމުން ގެންދާނީ ސިއްރު ވޯޓެއްގެ
ގޮތުގައި .އަދި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ،ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  87ވަނަ
މާއްދާގެ )ނ( ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖި ލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ
ޖަލްސާއެއްގެ

ރިޔާ ސަތު

ބަ ލަހައްޓާ

މީހަކު

މަޖިލީހުން

ނިންމާ
14

380

ނިންމުންތަކުގައި ވޯޓުދީގެންނުވާނެއޭ މިހެން އޮތުމާއެކީގައި ،މި ނެގެމުންދާ
ސިއްރު ވޯޓުގައި އަޅުގަނ ޑު ވޯޓެއް ނުދޭނަމޭ .އަޅުގަނޑު ބައިވެރިއެއް
ނުވާނަމޭ .އެހެންނަމަވެސް 87 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ނިންމަން މިއޮންނަ
ޖުމްލަގައި ،ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެންނަ ނުފެންނަ އަދަދު ހަމަވެއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި މަޖި ލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަ ހައްޓާ މީހަކު

385

އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭންވާނެއޭ ،އެހެން ބުނެފައި އޮންނަ އޮތު ން
މިއީ އަޅުގަނޑަށް އަމިއްލައަށް ގޮތެއް ނިންމާލަން ދަތިވެގެން މިއުޅޭ
ކަމަކީ .އޭގައި އެހެން ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ މިގޮނޑީގައި
އިންނަ މީހަކަށް ވޯޓު ދެވިދާއޭ އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެކަމަކާ
ނުއުޅުނީމުސް .އަޅުގަނޑު ހަ މަ ވޯޓުނުދީ ކުރިއަށް ދާނީ .އެހެންނަ މަވެސް،

390

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ،ކަމަ ކާމެދު ނަގާ ވޯޓު ގައި
ދެފަރާތް ހަމަވެއްޖެ ހިނދެއްގަ އި މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހާ ވޯޓުދޭން
ވާނެއޭ .އޭގައި އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް ނެގޭ ވޯޓެއްކަމެއް ،ސިއްރު ވޯޓެއް
ކަމެއް ޢާންމު ވޯޓެއްކަމެއް ،ޢާންމު ވޯޓެއްގަ އި ވިއްޔާ މިހެން ،ސިއްރު
ވޯޓެއްގައި ވިއްޔާ މި ހެން .މިގޮތަކަށް ނެތް ކަނޑަ އަޅާފައެއް .އެހެންވީމާ،

395

އަޅުގަނޑު އެކަނި އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަން ފަސޭހަނުވަނީ.
މިދެންނެވި އިޚް ތިޔާރު އަޅުގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފަ އި އޮތްކަމުގަ އި ވީނަމަ
އަޅުގަނޑު ވޯޓެއް ނުދިނީމުސް .އެކަމަކު ،މީގައި މިބުނަނީ އެހެނެއްނޫން.
ވޯޓުދޭންވާނެއޭ މިބުނަނީ .އެހެންވީމާ ،އަ ޅުގަނޑު އެވާހަކަ ފާހަގަކުރީމަ

400

ޢިއްޒަ ތްތެރި

މެންބަރު

ނިޒާމީ

އެނުކުތާ އާއި

ބެ ހޭގޮތުން

ތަފްޞީލެއް

ނުކުތާއެއްގައި
ދެއްވީ،

އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް
ވާހަކަފުޅު

ދެއްކެވީ.

އެހެންވީމަ ،އަޅުގަނޑު މަޖި ލީހުގެ ގަ ވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ ރަޢުޔެ އް ،މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދަން ޤަސް ދުކުރީ.
އެ ނެގޭ ،ދެފަރާތް ހަމަހަމަވެއްޖެހިނދެއްގައި މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހަކު
ވޯޓުދޭންވާނެއޭ ،އެބުނާ ބުނުމާ އެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭންވީތޯ ނުވަތަ
405

އަޅުގަނޑު ވޯޓު ނުދީ ހިމޭނުން އިންނަންވީތޯ .އެއީ ވޯޓަށް އެހޭނެކަ މަކީ.
ޝުކުރިއްޔާ .އަ ޅުގަނޑު ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ،
15

ދާއިރާގެ

މުލަކަތޮޅު

މެންބަ ރު

ޢިއްޒަތްތެރި

ޔާމީ ން

ޢަބްދުﷲ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

410

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މަނިކުފާނު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ރޫލިންގއެއް ދެ އްވައިފި .ދެން ރޫލިންގގައި ވިދާޅު ވެއްޖެ މިއީ ބަހުސަ ށް

ވާހަކަދެއްކެވުން:

415

ހުޅުވާލާ

މައްސަލައެއްނޫނޭ.

މިމައްސަ ލައިގައި

އެހެންނަމަވެސް

ބަހުސްކުރަންވީތޯ

ނިންމެވިގޮތާއެއްކޮށް

އަޅުގަނޑުމެން

ބަހުސްކުރަމުންދާތީ

ނޫނިއްޔާ

ކުރިއަށް

މަނިކުފާނު

ދާންވީތޯ.

އަޅުގަނޑަށް

މިމައްސަ ލައިގައި މަނިކުފާނު ތިވިދާޅު ވާކަމަށް ސާފު މިވަނީ 82 ،ވަނަ
މާއްދާގައި ސި އްރު ވޯޓެކޭ ބުނެއޭ .އެހެންނަ މަވެސް  87ވަނަ މާއްދާގެ
ސްޕީކަރަށް
420

ލާޒިމް

ސްޕީކަރަށް

އެބަކުރެއޭ

ދެފަރާތުގެ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން

މިވޯޓުގައި
ވޯޓު

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން.
ހަމަހަމަވެ ގެން

ލާޒިމް ކުރާކަމަށްވަންޏާ
މުސްތަޙިއްލުގޮތެއް.

ލެއްވޭނެގޮތަކީ

ހަމަ

މައްސަލައަކީ.

އެހެންވީމާ،

ދެމައްސަލަ

ވޯޓުގައި

ސިއްރު

އެހެންވީމާ،
ތަޢާރުޟުވާތީ

ވޯޓެއް
މި

އޮތް

މެންބަރުންގެ

ރަޢުޔުއެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވަނީ .އެހެންނަ މަވެސް މިހާރު މިދާގޮތުން ހަމަ
425

ހުރިހާ

މެންބަރުންނަށްވެސް

ބަހުސްގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ .އަ ޅުގަނޑަށްވެސް ފުރުޞަތު ތިދެއްވީ .އެ ހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއަށް ކޮންމެވެ ސް
ގޮތަކަށް

ނިންމާފައި

އަވަހަށް

ކުރިއަށް

ދެވޭނެގޮތެ އް

މަނިކުފާނު

ހައްދަ ވައިދެއްވުން .ޝުކުރިއްޔާ.
430

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.

އަޅުގަނޑު

ކުރިންވެ ސް

ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަނޑު މަސަ އްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ
16

ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާއި ،މަޖިލީހުގެ ނާއިބު
435

ރައީސްގެ ގޮނޑިއަށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާއި ،އެނަންފުޅުތަކަށް
ތާއީދު ލިބުމާއި،

ދެއްވުމާއި،

ވޯޓު

ކުރިން

މިކަންކަމުގެ

މިކަން

ހިނގާނޭގޮތުގެ ތަފްޞީލް ،ކަން ހިނގާނޭގޮތުގެ އުސޫ ލުތައް އަޅުގަނޑުމެން
އެންމެންނަށް ހާމަވެ އެނގިތިބެގެން މިކަންކުރުމު ގެގޮތުން އެގޮތަށް ކަ ން
ގެންދެވޭތޯ .އެހެންވީމާ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފުރަތަމަ
440

ނެންގެވި މެންބަރު އެނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންގެވުމާއި ގުޅިގެންވެސް އަޅުގަނޑު
ދަންނަވާލިން އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިހެންނޭ .އެހެންވީމާ ،މިގޮތަށް
މިކަން

ކުރިއަށް

ގެންދެވުމުގެ

ހަމަޖަ އްސަވައިދެއް ވާށޭ.

އިންތިޒާމު

އެހެންވީމާ،

މަޖި ލީހުގެ

އަޅުގަނ ޑު

އަމީންޢާންމު
މިކަމުގައި

އެދެނީ

މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ ،އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
445

ފާހަ ގަކުރެއްވިފަދައިން އަހަން މިއުޅެނީ ކޮން ވޯޓަކަށްކަން ރަނގަޅަށް
އެނގޭނެ

ޢިބާރާތެއް

ލިއުއްވަ އި

އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު
ގެންގޮސްދެއްވުން.

ވޯޓަށް

އެޢިބާރާތް

ތިޔަ

އެހުމުގެ

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު(

ބޭފުޅުންނަށް

ކަންތައް

ޢިއްޒަތްތެރި

ކުރިއަށް
މެންބަރުން،

އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދިފައިވަނީ ،މިހާރު
450

ނިޒާމީ ނުކުތާގައި މިފާހަގަކުރެވުނު ޕޮއިންޓް އެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް،
ރަޢުޔެއް

ދެއްވުމަށް.

އަދި

އަ ޅުގަނޑުމެންގެ

އެއަށްފަހު

މިއަދުގެ

އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްކަމުގައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަކާއި ،މަޖިލީހުގެ
ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމު ގެ ކަންތަކާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނޭގޮތެއްގެ މަތިން

455

އަޅުގަނޑަށް

އެ އްބާރުލުން

މެންބަރުން

ނިޒާމީ

ދެއްވުމަށް.
ނުކުތާގެ

މިހާރުވެސް

ދަށުން

ޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަފުޅު

7

ދައް ކަވަން

އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލިފަދައިން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް
ހުށަ ހެޅިއްޖެ

ހިނދެއްގައި

މިގޮނޑީގައި

އިންނަ

މީހަކު

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންގެ ލަފައެއް ހޯދައި ގެން އެކަން ނިންމު މަށް ،އަދި އެކަމުގައި
ބަހުސްކުރުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި
460

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެގޮތުގެމަތިން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ތިޔަ
17

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންގެ

ގެންދެވޭނެގޮތް

އެއްބާރުލެއްވުން
އަޅުގަނޑު

ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

ދެއް ވާ

މިކަން

އެދެން.

ކުރިއަށް
މިހާރު

އަދި

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢި އްޒަތްތެރި  7މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ދަށުން
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން ދޫކޮށް ލައިދެއްވާތޯ އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި
465

މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވަ އި ވޯޓާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް އަޅުގަނޑު
މަޖިލީ ހުގެ

އެދެން.

އަމީންޢާންމުގެ އަރިހުން

އަމީންޢާންމު ޢިބާރާތް،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ ،މި ހާރު އަޅުގަނޑު އެހެން ދަންނަ ވާލިފަ ހުންވެސް
އިތުރު

މެންބަރަކު

ނުކުތާއަކަށް

ނިޒާމާބެހޭ

އެދިވަޑައިގެންފި.

ދެން

އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެގޮތަކަށް
470

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން .ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ތެރޭގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެހެންނަމަވެސް

ކިތަންމެ

ގިނައިރެއްވަންދެންވެ ސް

އަޅު ގަނޑުމެން

މިހާރު

އުޅެ ވިވެސްދާނެ.

މިދައްކާވާހަކަ

ހުރި ހާ

މެންބަރުންނަށްވެސް މިހާރު ވާނީ ރަނގަޅަށް އޮ ޅުންފިލާވަޑައިގެންފައި.
އެހެންވީމާ ،މިކަންތައް
475

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުރިހާ

މެންބަރުންގެވެސް

އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމާއި އަދި މަޖި ލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މިބުނާގޮތުގެމަތި ން
މި ނި ޒާމީ ނުކުތާގެ ކަންތަކުގައި ބަހުސް ކުރުން ނޯންނާނެކަމަށް މިބުނާ
ޕޮއިންޓް ތިހުރިހާބޭފު ޅުން ވިސްނާވަ ޑައިގެންފައި މިކަން ކުރުކޮށްލައްވާފައި
މަސައްކަތާއިގެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހަމަޖައްސަވައިދެއް ވުމަށް
480

ދެވޭނެގޮތް

ކުރިއަށް

އަޅުގަނޑު ޢި އްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ

އަރިހުން އެދެން) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ ،ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ދަށު ން
އަޅުގަނޑު ދެންނެ ވިހެން  7މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް .ދެން
މިކަން މިއޮންނަގޮތަކީ ،ނިޒާމީ ނު ކުތާއަކަށް އެދި ވަޑައިގެންފައި އޮތި އްޔާ
ދެން ހަމަ ނިޒާ މީ ނު ކުތާއަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މިއޮންނަނީ.

485

ދެން

ތިބޭފުޅުންގެ

އެއްބާރުލެއްވުމުގެ

ދަށުން

މިކަ ން

އަޅުގަނޑަށް އަވަހަށް ނިންމޭނެގޮތެއް އޮންނާނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމަށް އަޅުގަނޑު
ފުރުޞަތު

އަރުވަން.

އަދި

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުގެ

އަރިހުން،
18

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރު ންގެ އަރި ހުންވެސް އަޅުގަނޑު އެދެ ން
މިފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާގެ ބަހުސަކަށް ތިބޭފުޅުން ވަޑަ އިނުގެންނެވުމަށް.
490

ޝުކުރިއްޔާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީ މްއަށް.

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

ފެލިދޫ ދ ާއިރާގެ މެންބަރު
495ހަކަދެއްކެވުން:
ޔޫސުފް ނަޢީމް ވާ

` މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން
މެންބަރުންނަށް

ދެންނެވުމަށްފަހު

މަރުޙަބާ

ނި ޒާމީ

އަޅުގަނޑުގެ

ނުކުތާއާ އިގެން ކުރިއަށްދާނަން .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މިއަދު
އުފެދިގެން މިއުޅޭ ޚިލާފަކީ ،މިހާރު ނެގެން މިއުޅޭ ވޯޓުގައި ވަކިގޮތަކަށް
ކަންތައް

ވަކި

ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ޙާލަތެ އް

މެދުވެރިވެއްޖެނަ މަ

ދެން

ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ .އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް
500

އެޙާ ލަތު ކުރިމަތިނުވާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް
ކުރުމަށް

ވަ ގުތުތައް

ބަހުސްކުރުމަށް

ބޭކާރުކޮށްލުމުގެ

ބޭނުމެއް

އެބައޮތްބާވައޭ .އެނޫންގޮތަކަށްވެސް ކަންތައް ދިމާވެދާނެނޫންތޯ .އެ ހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ،އަދި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ ،އެކަންތައް ދިމާވުމަށް
ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައި ހަމަ ވޯޓާއިގެން މިވަގުތުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާން.
505

ދިމާވެއްޖެނަމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގޮތަކަށް ކަންތައް ނިންމާނީ .އެއީ
މަޖިލީ ހުގެ ސިއްރު ވޯޓަކީ ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި އަންނައެއްޗެއް
އެހެންވީމަ .ޝުކުރިއްޔާ.

510ދެއްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.

ޢިއްޒަ ތްތެރި

މެންބަރަށް

ފެނިވަޑައިގަންނަ ވާ އިޚްލާޞްތެރި ޚިޔާލުފުޅެއް ތިޔަވިދާޅުވީ .އަޅުގަނޑު
ޝުކުރުދަންނަވަން .އެހެންނަމަވެސް މިގޮނޑީގައި އިންނަ މީހަކަށް މާ
ފަސޭހަ ކަމަކަށްނުވާނެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި ،ތާއީދުލިބި ،ވޯޓަށް އެހި ވޯޓުގެ
އަދަދުތައްލިބި

ހަމަވީ މާ

ދެން

އެކަމާބެހޭގޮތުން

ގޮތެއް

ނިންމައިގެ ން
19

515

ކުރިއަށްދާކަށް.
ފެށުމުގެ

އޭގެ

ކުރީގައި

ނިންމައިގެން

އެން މެ

ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށްވާނީ

ފަށަ އިގެން

ފެށުން.

ކަންތައް

އެހެންނޫނީ

ވަކި

އަޅުގަނޑުމެން

ގެންދާ ނެގޮތުގެ
ހިސާބަކަށް

އުސޫލުތައް

ދިޔައިމަ

ދެން

ގޮތްތަކެއް ނިންމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުން .އެއީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ
ދަތިގޮތަކަށްވާނެތީވެ
520

މިވާހަކަ

އަޅުގަނ ޑު

ކުރިން

ތިހެ ން

ދެންނެވީ.

އަޅުގަނޑަށް ހެދި އްޖައިވެސްމެ .ކުރިއަށް ގެންގޮއްސަ ހަމަ ހިސާބަކަށް
ދިޔައިމަ

ދެން

އެގޮތަށް

އެކަން

ނިންމިއްޖައިސް.

އެހެންނަމަވެ ސް

މިދެންނެވި ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި މިކަން ނިންމުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް
ހީވަނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ބަލަންވާނެހެން .ދެން އަޅުގަނޑަށް ކުރިން މެ ސެޖެއްލިބިފައިއޮތީ ،މާމިގިލީ
525

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެރި

ޤާސި މް

އިބްރާ ހީމް

ފުރުޞަތަ ކަށް

އެދިވަޑައިގެންފައި އެފުރުޞަތު ދެން ބޭނުންފުޅުނުކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާ
އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްލެ އްވިކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ފުރުޞަތު

ބޭނުންފުޅުކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރި
530

މެންބަރު

އިޝާރާ ތްކުރުއްވާތީ،

ޤާސިމް

އިބްރާހީމަށް

މާމިގިލީ
އަޅުގަނޑު

ދާއިރާގެ
ފުރުޞަތު

އަރުވައިފިން.

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޤާސިމް ޝުކުރިއްޔާ ` އާދެ ،އަޅު ގަނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ ،މި ކުރެވެމުންދާ،

ދެއްކެވުން:
535
އިބްރާހީމް ވާހަކަ

ރިޔާސަތުން ތި ހުށަހެޅުއް ވި ހުށަހެ ޅުއްވުންތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު
މިދަންނަވާލަން
އަޅުގަނޑު

ބޭނުން ވީ

ނިޒާމީ

އެހެން

ނުކުތާއެއްގެ

ސުވާލެއް،
ދަށުން

ސުވާލެކޭ

މިދެންނެވީ

ފާހަގަ ކޮށްލަންބޭނުންވަނީ،

ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ވޯޓު ނަންގަވާއިރު ދެބޭފުޅުންނަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން
ބައި ވެރިވެގެން ވޯޓު ނެގޭއިރު ،އެއްވަރުވެއްޖެއްޔާ ނު ވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތު
540

ލިބި އްޖެއްޔާ

ދެން

ތިމަންނާ

ބައްލަވާނީ

އެންެމެގިނައިން

ވޯޓު

ލިބި ވަޑައިގަންނަވާ ދެ ބޭފު ޅެކޭ .އެއީ ތިން ހަތަ ރު ބޭފުޅުން ފަހަރެއްގައި
20

އޮވެދާނެ .އަޅުގަނޑު ދަންނަ ވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންތަކެއްގައިތޯ އެކަން ކުރެއްވުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ.
އެސުވާލު
545

ދަންނަވާލަން

އަޅުގަނ ޑު

ދެން

ބޭނުންވަނީ.

ގަވާއިދުގައި

ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ވިދާޅު ވުމަށްބަލާއިރު ،އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ވެސް
ކުރެވިދާނެކަމެއް .ހަމަ އެހެންމެ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ދެންމެއަކު ވިދާޅުވިފަދައިން ،އެމައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެގޮތަށް
ގެންދިއުންވެސް އެއީހަމަ ރަނގަ ޅުގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސްދެކެން ވަގުތު
ސަލާމަތް ކުރުމުގެގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް .އަޅުގަނޑުގެ

550

ޕޮއިންޓަކީ އެން މެގިނައިން ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި
އެގޮތަށް ވޯޓު

ކުރިއަށްގެންދަވާނެ

އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާތީ

ވާހަކަ

އެ

ކިހިނެއްތޯ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އޮތީތޯ ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި އެހެން
އޮތް އޮތުމެއް އޮތީތޯ .އެއެއް ދަންނަވާލަން ،ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .
ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރި އްޔާ.
555

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާ ހަކަފުޅުގައި
މިކަމާއިގެން

އަވަހަށް

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީތީވެ
560

ޝުކުރުދަންނަވަން.

ކުރިއަށް

ބާރުއަޅުއްވާ

ގެންދިއުމަށް

އެކަމަށް

އަޅު ގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް
ދެން

މީގައި

ކުރިއަށް

އަވަހަށް

ގެންދިއުންއޮތީ،

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދި އުމަށް އަޅުގަނޑާ
އެއްބާރުލައްވައިދެ އްވި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް .އެ ހެންވީމާ ،ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު

ފުރުޞަތު

ދޫކޮށްލައްވަން

ވިސްނުންފުޅެއްގައިކަން
565

ސުވާލުގެ

ޖަވާބުގައި

އަޅުގަނޑު
އަޅުގަނޑު

ފުރަތަމަ
ދެކެން.

ނިންމެވީވެސް

އެކަހަލަ

ފަހުން

ކުރެއްވި

ދެން

ދަންނަވާލަން

މިބޭނުންވަނީ،

ތިޔަ

ވިދާޅު ވިހެން ދެ ނަންފުޅަށްވުރެ ގިނަ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި އެ ނަންފުޅުތަކަށް
ވޯޓަށް އެހިގެން ދާދިއުމުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެ ން
ވޯޓުދެ އްވި

މެންބަރުންގެ

އަޣްލަބިއްޔަތު

ލިބިވަޑައިނުގެންފިހިނދެއްގައި
21

ރަންއޮފްއަކަށް ދާގޮތަށް ނު ވަތަ އެންމެ މައްޗަށް ވޯޓު ލިބުނު ދެބޭފުޅެއްގެ
570

މެދުގައި އަލުން ވޯޓުލުން ބާއްވާގޮތަށް ،އެހެން އަޅު ގަނޑު މިދަންނަވާލީ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އެކަން

ހިމެނިފައިވާތީ،

އެއީ

ގެންދި އުމާގުޅޭ

ނަމޫނާއެއް

އެގޮތަށް

މިކަމާގުޅޭގޮތުންނެ އްނޫން

އެކަމަ ކު

އިންތިޚާ ބަކާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެވިފަ އިވާ ބުނުމުގައި އެބައޮވޭ،
ތިޔަ
575

ޢިއްޒަތްތެރި

ރިޔާސީ

މެންބަރުންނަށްވެސް

އިންތިޚާބުގައިވެސް

އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެފަ ދައިން
އަޣްލަބިއްޔަތު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ލިބި ވަޑައިނުގެންފިކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެންމެ މައްޗަށް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި
ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ރަންއޮފްއަކަށް ދިއުން ،އަލުން ވޯޓުލުމަކަށް
ދިއުން .އެކަހަލަ މަގެއް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ދައްކާފައިވާތީވެ މިކަމުގައި
ވަކި
580

ސްޕެސިފިކް،

ޚާއްޞަ

ވަކި

ޤާނޫނުއަސާ ސީ

ނިންމުމެއް

ކަނޑައަ ޅާފައިނުވާތީ އެއުސޫލުން މިކަން ގެންދެވޭތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑު
ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމެއް އެއީ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
މެންބަރުންގެ،

ދެންވެސް

ނިޒާމާބެ ހޭ

ނުކުތާ އަށް

އެދިވަޑައިގެންފަ އިވާ

މެންބަރުންގެ ލިސްޓްގައި އަދި ވެސް ބައެއްބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް.
ދެން އަޅު ގަނ ޑު އެދެ ނީ ،އަނެ އްކާވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު މިއެދެނީ،
585

މަޖިލީ ހުގެ

ރައްޔިތުންގެ
މަސައްކަތާއިގެން

ކުރި އަށް

ރައީ ސްއާއި
ދެވޭނެގޮތުގެ

ނާއިބު
މަތިން،

ރައީސް

ހޮވުމުގެ

އަދި

މަޖިލީހުގެ

ގަވާއި ދުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ލަފަ އެއް ހޯދުމަށް
މިގޮނޑީގައި އިންނަމީހާ ނިންމައިފިހިނދުގައި އެނުކުތާއާބެ ހޭގޮތުން އިތުރަށް
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމެއް
590

ބަހުސްކުރުމެއް

މަޝްވަރާކުރުމެއް

ނުވަތަ
ނޯންނާނެކަމަށް

އޮންނަ

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ކުރުކޮށްދެއްވާ
ކުރިއަށް

ގެންދެވޭނެގޮތް

އޮތުމަށް

ނޯންނާނެކަމަށް،
އިޙްތިރާމްކުރައްވާ

އަސްލު މަސައްކަތާއިގެން

ހައްދަވައިދެއްވުމަށް.

މިހާރު

އަޅުގަނޑު

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
މުޙަންމަދަށް.
595
22

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ

މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

600

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑު

އިލްތި މާސްއާއިގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން އިނގޭތޯ.
އަޅުގަނޑު ކަނޑާލާފައި އިންނާނީ.

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަދެއް ކެވި ފުރިހަމަ އަދި ރީތި ނަމޫނާއަށްޓަކައި
ޢިއްޒަތްތެރި

605

ރައީސް.

މަނިކުފާނު

ކުރެއްވި

މެންބަރަށް

އަޅުގަނޑު

ވަރަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި

ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ގަލޮޅު ދެކުނު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙް ލޫފްއަށް.

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

އިރާގެ މެންބަރު
610
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާ
އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް
މިއެދުނީ،

މިހާރު

މަނިކުފާނުވެސް

މިޚިޔާލު

ތަފާތުވެގެން

ރޫލިންގއެއްވެސް

ދެއްވާފައި

އުޅޭ
އޮތީ.

މައްސަލައިގައި
އެހެންކަމުން

މިމައްސަ ލަ އިތުރަށް ދިގު ނުދަން މަވައި ވީހާވެސް އަވަ ހަކަށް މިކަމުގައި
ހަމަ
615

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ވޯޓެއް

ނެގުމަށް،

އެ ކަން

އެގޮތަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ދަންނަވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް.

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދަށް.

620

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ފުރުޞަތު
23

ޙުސައިން މުޙަންމަދު

625
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދޫކޮށްލެވުނީކަމަށް .ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު
45

ބަހުސްކުރަމުންމިދަނީ،
ދިމާވެދާނެކަމަކާބެހޭގޮތުން.

މިނިޓްއިރު
ދެން

އެހެންވީމާ،

ބަހުސް

މި ކުރީ

މަނިކުފާނު

އެގޮތަށް

ނިންމަވައިފިއްޔާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް އެގޮތަށް ދާނީ .އެހެންނަ މަވެސް،
ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓާއިގެން ކުރިއަށް ގޮ ސް އެކަމެއް
ދިމާވީ މާ
630

އެކަމެއް

ޙައްލުކުރަން

މަޖި ލީހުގައި

އެދިގެން،

އަޅުގަނޑު

ޤަބޫލުރަން މަޖިލީހުގައި އެދެވިދާނެ ރިޔާސަތަށް ލަފައެއް ބޭނުންވާ ހިނދު
ލަފަޔަ ކަށް އެދެވިދާނެއޭ .ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅި ގެން ވަކި ގޮތެއް
ސާފުނުވާކަ މަށްވެއްޖިއްޔާ އެކަމެއް ނިން މަވަން މަޖިލީހަށް ހުށަ ހެޅިދާނެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މިހާ ބޮޑަށް ދިގުވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން
ވޯޓާއިގެން ކުރިއަށް ގޮ ސްފައި މަގު ބެދޭގޮތްވީ މަ ދެން މަޖިލީހުގެ ލަފާ

635

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ހޯދަމާ ތޯއޭ .ޝުކުރިއްޔާ.

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މި
މިއަރުވަނީ ،އުނގޫރާފު

640

ދާއިރާ ގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ފުރުޞަތު
އަފްރާޝީމް

ޢަލީއަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަގުތީ ރައީސް .އަ ޅުގަނޑު މި

645ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަފްރާޝީމް ޢަލީ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ ) ހ( ގެ
ދަށުން މަޖިލީ ހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު ހޮވުމުގައި މި ލާންޖެހެނީ
ސިއްރު ވޯޓެ ކޭ މިއޮންނަ އޮތުމާ އަދި  87ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މި
ދެބައި

އެއް ވަރުވެއްޖިއްޔާ

މަޖިލީ ހުގެ

އެ

މަޖި ލީހުގެ

ރައީސް

ވޯޓު

ދެއްވަންޖެ ހޭނެއޭ މިއޮންނަ އޮތުމަކާ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ފުށުއެރުމެ އް ނުވޭ.
650

އެއީ އެ ހެން މިދަންނަވާ ލާގޮތަކީ  82ވަނަ މާއްދާގެ ) ހ( ގެ ދަށުން މި
24

ސިއްރު ވޯޓު ނަގަންޖެހޭކަމަށް އޮތަސްވެސް ،އޮތްނަމަވެސް  87ވަނަ
މާއްދާގެ )ނ( ގައި  2ބައި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މި ސިއްރު ވޯޓުގެ
ސިއްރުކަން އެހިސާބުން ކެނޑިގެންދާގޮތަށް ހަމަ ޖައްސަން އޭރުގެ މަޖިލީހުގެ
ބޭފުޅުން އެހެން ނިންމަވާފައި އޮތްކަމުގައި އަ ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ .އެއީ
655

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

އެއްވަރުވެގެން

ގޮތެއް

ކޮންމެވެސް

ނިންމަން

ހަމަގައިމު ވެސް

ޖެހޭނެ .އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ،މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެއަށް ވޯޓުދެއްވައިގެން
ނޫނީ

660

ވޯޓުދެއްވައި

ނުވަތަ

ހަމަޖެއްސުން
މަޖިލީހަށް

ހުރިގޮތްކަމަށް

އޭރުގެ

އަންދާޒާކުރެވޭ.

އެހެންވީމާ،

އެއީ

އެންމެ

ފެންނަކަމުގައި
ފުށުއެރުމެއް

މީގައި

މަޞްލަޙަތު
އަޅުގަނޑަށް
ވާހަ ކަ

ނެތް

ދަންނަވާލަން .ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވެސް މަ ޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓުދެއްވަން
މިޖެހެނީ

ދެބަ އި

އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ.

އެއްވަރުވެއް ޖިއްޔާ

ދެބައި

ދެން

ގުރުއަތުލުމަށްވުރެ ހަ މަގައިމުވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންނަ ބޭފު ޅަކު

665

ވޯޓުދެ އްވުން

އެއީ

މަޖިލީ ހުން

މި ކަން

ހުރި

މަޞްލަޙަތު
ނިންމާފައި

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

މިހާރު

ފުށުއަރާގޮތެއްނޫން.

ހަމަ

ގޮތެއްކަމުގައި

މިއޮތީ.

މިއޮތްގޮތް
މިގޮތާއިގެން

ވާނެތީ

އެހެންވީމާ،
މިއީ

ވަރަށް

އެރުގެ

އަޅުގަނޑު

އެއްގޮތަކަށް ވެސް
ރަނގަޅަށް

ކުރިއަށް

ދެވިދާނެ .ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގާނީ .އެހެންނަމަވެސް ،އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ
އެއްވަރު ވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭތި އެ ބަދަލުވީ ޢާންމު ވޯޓަކަށް .އެއީ
670

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އިނގޭތޯ .ވަރަށް ބޮޑަށް
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

675

މެންބަރުންގެ އަރިހުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ނީ ،މި ނިޒާމީ ނުކުތާގައި
މަޖިލީ ހުގެ ލަފަ އެއް ހޯދު މަށް މި ގޮނޑީގައި އިންމީހާ މިހާރު އެކަށައަޅާފައި
އޮތުމާ އެކީގައި މަޖިލީހު ގެ ޤަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާއަށް އިޙްތިރާމުކުރުއްވާ
25

އެކަމު ގައި ބަހުސްކުރުމަކަށް ވަޑައިނުގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް
ހައްދަ ވައިދެއްވުމަށް .އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހުޅުހެން ވޭރު
680

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިއަދުގެ ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ ރޫޙު

685ދެއްކެވުން:
މޫސާމަނިކު ވާހަކަ

މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތު ން
މެންބަރުން

މިވަނީ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ވާދަވެރި

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކެއްގެތެރެއިން އައިސް .މަނިކުފާނަކީވެސް ޕާޓީ އަކަށް ނިސްބަތްވާ
ބޭފުޅަކަށްވާހިނދު ،އަޅުގަނ ޑުމެން މިއަދު މި ނަގަންއު ޅޭ ވޯޓުގެ ކުރިން
އިތުރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން އިތުރު ހާމައެއް މިތަނުގައި ކުރުމަށްވުރެ ވަގުތާ
690

ޙާލަތައް ބަލައި އަޅުގަނ ޑުމެނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަ ދިމާވާ ހި ސާބުން
ވޯޓެއް

ނެގުމަށް

ވަރަށް

އާދޭހާއެކު

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާ

ކަމެއް.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ ދާއިރާތަކުގެތެރޭގައި  77ދާއިރާގެ
ތެރެއިން އެއް ދާއިރާގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށް މިތަނަށް ނުގެނެސް
695

އަޅުގަނޑުމެން

މަސައްކަތްކުރަމުން

މިގެންދަނީ.

އެއީ ވެސް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ވާހަކައެ އް .ރަނގަޅަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމު ން
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.

އެހެންނަމަވެސް،

އަޅުގަނޑުމެން

ހުވާކޮށްގެ ން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަ ން އު ޅޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ނެގޭ ވޯޓުގައި ސިޔާސީ
700

ޕާޓީތަކުން ވަނީ ރައީސުންނާއި ނައިބު ރައީސުންނަށް ކުރިމަތިލާނެ މީހުން
ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއް ގައި އިޢުލާނުކޮށް ހަދާފައި އޮތްއިރުގައި ،އެއަށް ވޯޓަށް
ދިއުމުގެ ކުރީގައި މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑު
ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ބުރަވާގޮތަށް މިތަނުގައި އިތުރު ވޯޓެއް ނެގުމަކީ އެއީ
އެއްގޮތަކަށްވެސް

އިންޞާފުވެރި

ކަމެ އް

ނޫންކަމަށްވާތީވެ،

އަޅުގަނޑު
26

705

ދަންނަވާލަން އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ ދެން އެކަމަށް ވޯޓެއް
ނެގުމުގެ ކުރިން އިތުރު ވޯޓެއް ނުނަންގަވާ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު
ހޮވުމަ ށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސަ އްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް .މިއީ
ވަރަށް

އަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި

އަޅުގަނޑު

ވާހަކައެއް.

ދަން ނަވާލާ

އެހެންނޫންކަމަށް ވާނަމަ މިތަނުގަ އި ހާމަ ވެގެންދާނެ އެހެން ކަންތައްތަ ކެއް
710

ހުރީމަ އެވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ މަނިކުފާނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެގޮތުން.
މަނިކުފާނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެއްނޫން .އެހެންނަމަވެސް ،މަޖިލީހުގެ
ރައީސްކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާގޮތުން ޙަވާލުވެޑައިގެ ން
އިންނެވި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާތީ ވަރަށް އިޙްތިރާ މާއެކީގައި މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ.
ޝުކުރިއްޔާ.

715

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ފާޅުކުރެއްވެވި އިޚްލާސްތެރި ޝުޢޫރުތަކަށްޓަކައި
ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .
އާދެ ،ތިޔައީވެސް ކަންތައްތައް ގެންދެވިދާނެ ގޮތެއް .އެހެންނަ މަވެސް،

720

މީގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިފަދައިން އަ ޅުގަނޑުމެން ކަމެ އްކުރަ ން
ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރީގައި
އެކަށައަޅައިގެން

އެކަމުގެ ގަވާ އިދުތަކާއި އެކުމުގެ އުސޫލުތައް

ގެންދިއުމަކީ

އެން މެ

އެއީ

ގޮތްކަމުގަ އި

ހަމަޖެހޭ

ތިޔައި ގެތެރެއިން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރުއްވާނެ .ވަ ކި
ހިސާބަކަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއުމަށްފަހު ދެން އެކަ މުގައި ގޮތެއް ނިންމަން
725

އުޅުނީމާ އޭގައި ނުކުންނަ މައްސަލަތަކެއްވެސް ހުންނާނެ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު މިކަމާ ގުޅޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ފުރަތަމަ އިނުން ދަންނަވާލީ.
ނެގޭނީ

ސިއްރު

ވޯޓުލަމުން ދާއިރު
ނަންފުޅަށްވުރެން
730

ވޯޓެއްކަމާއި،
އަޅުގަނޑު
ގިނަ

ނަން

އެ

ސިއްރު

ވޯޓުގައި

ބައިވެރި

ނުވާނެކަމާއި

ހުށަހެޅި

އަޣްލަބިއްޔަތު

ސި އްރު
އަދި

ދެ

ނުލިބިގެންދާ

ދިއުމުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި  2ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި
ވޯޓުލުން ބާ އްވާނެކަމާއި އަދި އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި
27

ނުކުތާއަ ކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ނިންމާލުމުގައި
މިވެނި ގޮތަކަށް އެބައޮވެއޭ .އޭގައި އިޚްތިޔާރީ ގޮތަކަށް އެ ޖުމުލަ
ގެނެސްފައި އޮންނަމަވެސް އަ ޅުގަނޑު އެކަމަކާ ނޫޅުނީމުހޭ .މި ގޮޑީގައި
735

އިން

މީހެއްގެ

ޙައިޞިއްޔަތުން

އަޅުގަނޑު

ވޯޓުނުލާ

ދޫކޮށްލާނީއޭ .

އެހެންނަމަވެސް ،ވޯޓުދޭން ވާނެއޭ ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި ސިއްރު ވޯޓެއް
ޢާންމު ވޯޓެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި ،ތަފްޞީލުކުރުމެ އް ނެތި ވޯޓުދޭ ން
ވާނެއޭ

އޮތީ މާ

ބުނެފައި

މަޖިލީ ހުގެ

އެކަމުގައި

ލަފައެއް

ހޯދަންޖެހޭ

ހިސާބަކަށް ދިޔައީ .އެއީ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާގެދަށު ން
740

ފާހަގަކުރެއްވީމާ .އެ ހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީ ތިވިދާޅުވާގޮތަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވިދާނެ.
މިހާރުވެސް

އަޅުގަނޑުމެން

ގާތްގަނޑަކަށް

ގަޑިއެއްހާއިރު

މި

ވާހަކަދެއްކުމުގަ އި މި ހޭދަކުރީ .އެހެންވީމާ ،މިހާރު ކަންތައް ފެށު މުގެ
ކުރީގައި އެކަމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެނ ގިގެން
745

ފަށައިގަނެގެ ން ގެންދިއުން އަޅުގަނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ.
ވަކިހިސާބަކުން

ކަމެއްގެ

މަދުތެރެއިން

ދެން

ހަދާނީ

މިހެންކަމަށް

ނިންމުމަށްވުރެ .އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މި މަ ސައްކަތް ކުރީ.
އެހެންވީމާ ،މިކަމުގައި ތިބޭފުޅުން ގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވައި މިކަން ދެން
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް މަސަ އްކަތްޕު ޅު ކޮށްދެއްވުން އެދި އަޅުގަނޑު
750

ދެން މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަލީ ވަޙީދަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

މެންބަރު
755
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢި އްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަ ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،މި ހާރު

ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި އެއްގަޑިއިރުވެގެން މި ދިގުލައިގެން ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު
ސުވާލު

އުފެދިއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން

މީގެ

ކުރި

އެއް ގަޑިއިރު ނު ވަތަ  2ގަޑި އިރުކުރި ން
ހުވައިގެ

މަޤް ޞަދު.

އިޚް ލާސްތެރިކަމާއެކު
28

މަސައްކަތްކުރަން މިތަނަށް ވަދެ އަޅުގަނޑުމެން ޅެން ބައިތުގައިވެ ސް
760

ޞަދުރު އެކަނި މާނަކޮށްފައި ޢަޖުޒު މާނަނުކުރަންޏަކާ އޭގެ ފުރިހަމަ
މާނައެއް ނާ ންނާނެ .ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮތް
ސިއްރު

ވޯޓެއް

ނަގާފައި

ހިސާބަކަށް

ވަކި

ދިޔައިމަ

ޓައިއަކަށް

ގޮއްސިއްޔާމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓުލައްވަންޖެހޭނެކަމަށް .އެހެންވީމާ،
ފްލޯއެ އް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަކަށް ފަހު ކުރިއެއް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގަމުން
765

ކުރަން އައި މަސައްކަތާ މި

ދިޔައި މަ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް މި

އެޖެންޑާވެސް ގެންދިއުމާމެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކު އުފެދޭ .އެހެންވީމާ،
މަޖިލީ ހުގެ

ރައީސްވެސް

ރި ޢާޔަތްކުރައްވަ އި

މިކަމަށް

ހުރި ހާ

އަދި

ބޭފުޅުންވެސް މިކަމަށް އެއްބާރު ލުން ދެއްވައި މިކަން އަވަހަށް ނިންމޭނެ
ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
770

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ،
މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާ އިރާގެ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު
ދީދީއަށް.

775

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

މައްޗަންގޮޅު އުތުރު ދ ާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަޢާފުކުރުއްވާތި

މެންބަރު މާ ރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

އަޅުގަނޑަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގޭތީ .އެކަމަ ކު ،އަޅުގަނ ޑު ހަ މަ ވަރަށް

780
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރަނގަޅަށް
ބޭނުންވަނީ.

އޮޅުންފިލައިގެން
އެއީ

މި

ވޯޓާ

މަނިކުފާނަށްވެސް

އެއްޗިހި

ކުރިއަށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ގެންދަން
ކުރިން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތާނގައި މިކަންތައް ހިނގިއިރު ރައީސް އޮތީ ސިއްރު
ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭތީވެ

ވޯޓު ނުލައްވާފައި.

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ

ގަވާއި ދުގައި އެބަބުނޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތެއް ކަ މެއް ނުބު ނާ
785

ކަމެއްގައިވިއްޔާ އެ ނިންމާނެ އެ ކުރިން އެކަން ނިންމި ގޮތަކަށޭ
29

ނިންމާނީ .ދެން ،އެހެންވެ ސް އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަންދަނީ.
ދެން ،އަޅުގަނޑު ހަމަ  2ވަނަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްހެން ފާހަގަކޮށްލަން
ބޭނުންވަނީ ،މިނަގާ ވޯޓުގައި ،މަނިކުފާނަށް ލަފާ އަރުވަން މި ނަގާ
ވޯޓުގައި
790

ހަމަހަ މަވެއްޖިއްޔާ

ވޯޓުލައްވަންޖެހޭނެއޭ.

ހަމަގަ އިމުވެސް

އެހެންވީމާ،

މަނިކުފާނު
މަނިކުފާނުގެ

އަންނަނީ

ގޮތަކަށް
ނިންމުމެކޭ

އެކަމު ގައި .އެހެން ވީމާ ،ހަމަ އެ ނި ޒާމީ ނުކުތާ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ
ފާހަގަކޮށްލަން

ބޭނުންވާތީ

ގަޑިއިރުވެގެން

ވިޔަސް

އަޅުގަނޑު
އަދި

އެއް

މި

ފުރުޞަތު

ހޯދީ.

އެއަށްވުރެ

ގިނައިރު

ވެގެންވިޔަ ސް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހުވައެއް ކޮށްގެން މިތަނަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެން
795

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ކުރަން

ގަވާ އިދުތަކާ

ހުވާކޮށްގެން

އެއްގޮތްވާ

ތިބޭކަމަކަށްވާއިރު،

ގޮތުގެމަތިން
ރަނގަޅަށް

ކަންތައްތައް
އަޅުގަނޑުމެން

މިކުރަންއުޅޭ ކަމެއް އޮޅުންފިލައި އަޅުގަނޑުމެން މި އެކަން ކުރިއަށް
ގެންދަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން .އަދި ،އެއް ވެސް
ޙާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު ބަހުސެއްގައި ބައިވެރިވަނީކީނޫން .މަނިކުފާނުގެ
800

އިޙްތިރާމުކުރަމުން

ނިންމެވުމަށް

ކުރަންއުޅޭ

އަޅު ގަނޑު

ކަންތައްތައް

އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވުމު ގެ ގޮތުން ހަމަ ހައްތަހާވެސް މި ވާހަކަތައް މި
ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތަށް .

805ދެއްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާ ހަކަފުޅުގައި
މި

ޤަވާއިދުގައި

ވިދާޅުވިފަދައިން

ނެތްކަމެއްކަމުގައިވީނަމަ

އަޅުގަނ ޑަކަށް

ވަކިގޮތަކަށް
މާ

ކަނޑައެޅިފައި

އުނދަގޫކަމަކަށެއް

މިކަން

ނުވީސް .އެހެންނަމަވެސް ،މިއީ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވޯޓުދޭން ވާނެއޭ
ބުނެފައި އޮތް އޮތުމަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް
810

އެކަމު ގައި

ތިވިދާޅުވި

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީވެސް.

ޢިއްޒަތްތެރި
ވާ ހަކަފުޅުގައި

މެންބަރު

އެންމެ

ފާހަގަކުރެއްވިފަދަ

ފުރަތަމަ

ތި

ނުކުތާތަކެއް

ހުރުމާއެކީގައި މި ގޮޑީގައި އިންނަ މީ ހަކު އެކަނި އެކަން ނިންމުމުގެ
30

ބަދަލުގައި މަޖި ލީހުން ލަފައެއް ލިބިގެން މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ގޮތަކަށް އެކަން ގެންދިއުމަށްވުރެން މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތެ އް ނޯންނާނެކަމަށް
815

ވިސްނޭތީވެ

އަޅުގަނޑަށް

ތިޔަ

މެންބަރުންގެ

ޢިއް ޒަތްތެރި

އަރިހުގައި

އެވާހަކަ ދަންނަ ވައި މަޖިލީހުގެ ރަ ޢުޔަށް ،ލަފައެއް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާތޯ
މި ގެންދަނީ.

ދަންނަވަމުން

ދެން

އަޅުގަނޑު

މި

ފުރުޞަތުއަރުވަނީ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއި ން
މަނިކަށް.
820

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ވިލިމާފަ ންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޢައްސަލާ މްޢަލައިކުމް.

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިން

ރައީސް.

825ކެވުން:
މަނިކު ވާހަކަދެއް

ޢިއްޒަތްތެރި

އާދެ،

`.

އާދެ،

އަޅުގަނޑު

އަޚް

ދޮއްޑޫ

ޢިއްޒަތްތެރި

ދަންނަވާނީ
ދާއިރާގެ

މިއަދު ގެ
މެންބަރު

ރައީސް،

ވަގުތީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޢަލީ

ވަޙީދުވެ ސް

ވިދާޅު ވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވިސްނަންވެ އްޖެއޭ
އަޅުގަނޑުމެން،

ކޮންމެ

ނަމަވެސް

ޕާޓީ އަކުން

އަދި

ކޮންމެ

ތާކުން

ނަމަވެސް މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަ ރުން ހޮވުމަށްފަހުގައި
ދިވެހި
830

ރައްޔިތުންނާ

ވިސްނަންއެބަޖެ ހޭ.

މެދު

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް

އަޅުގަނޑުމެން

މިކުރެވެނީ

ކޮން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިކަމަށް

މަސައްކަތެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ .މި މުހިންމު ދުވަހުގެ މި
މުހިންމު ވަގުތުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވައި
މަޖިލީ ހުގެ ތި ރިޔާސަތުގައި މިވަގުތުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވަން މިއު ޅޭ
ކަންތައް ވަރަށް ސާފު .އެއް ބަޔަކު އެއް ގޮތަށް ތަރުޖަމާކުރަނީ ،އެއް
835

ބަޔަކު ކައިގެންނޭ ފުރާނީ އަނެއް ބަޔަކު ނުކައޭ ފުރާނީ .މިކަހަލަ ތަފާތު
މަރުޙަލާއަކަށް ދިއުމަށްވުރެން ބޮޑަށް ވަރަށް ތަ ފްޞީލަށް އަޅުގަނޑަށް
ހީވަނީ މީގެ ނިމްމެވުން .ހަމަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަވައިގެން ވޯޓަ އިގެން
ކުރިއަށް ވަޑައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި
ފޮނު މީރުކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ވީހާވެސް އަވަހަ ކަށް ހެއްދެވުމަށް ހުރިހާ
31

840

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންގެ

އަރިހުން ހަމަ

އަޅުގަނޑުވެސް

އާދޭ ހާއެކު

އެދެން .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އަވަހަށް މިކަން
ނިންމާލާ
އަޅުގަނޑަށް

ވޯޓައިގެން
ހީވަނީ

ވަޑައިގަތު މަށް

މިއުޅެނީ.

އެއްގޮތުންވެއްޖި އްޔާ

ހަމަ

ކުޑަ ކުޑަ
ދިވެހި

ތަފާތެއް

ރައްޔިތުންގެ

ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ އަތުގައި މި ޤާނޫނު އަސާސީ އޮންނާނެ.
845

މި ޤާނޫނުއަ ސާސީގެ  87ވަނަ މާ އްދާގެ )ނ( ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް
ބަޔާންވެގެން ދަމުން ،އެހެންނަމަވެސް ،ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެންނަ
ނުފެންނަ އަދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖި ލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭންވާނެއޭ .މި
ޢިބާރާތުން ވެސް މީގައި އޮތަތީވެ މިކަންތައް ދޫކޮށްލައްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން

850

މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސް އެއްގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ
ކަންތަކަ އިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

855

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.

އަޅުގަނޑު

މިހާރު

މި

ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު
އަސްލަމަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

860ރާގެ މެންބަރު
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި

ޢައްސަލާ މްޢަލައިކު މް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް

މުޙަންމަދު އަސްލަމް

މިނެގީ  2ކަމެއް ސާފުކޮށް ލަން .ފުރަތަ މަކަމަކީ ،ރައީސަކު އަދި ނައިބު

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރު މުގައި އެއް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅި އެބޭފުޅަކަށް
މަޖިލީ ހުގައި

ހާޒިރުވެ

ވޯޓުގައި

ބައިވެރިވި

ބޭފުޅުން ގެ

އަޣްލަބިއްޔަތު

ނުލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ .އަދި 2
865

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
ބޭފުޅުންގެ

އަޣްލަބިއްޔަތު

ނުލިބިއްޖެނަމަ

މަނި ކުފާނު

ޢަމަލުކުރައްވާނީ
32

ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން .އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ސާ ފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ
 2ވަނަ ކަމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ  71ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މަޖިލި ސް

870

އެކުލަވާލެވުނުއިރު

77

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެނގިފައި

ގޮޑި

މި
މިވަނީ.

މަޖިލީހުގައި
އެގޮތުން

އިންނާނެކަމަށް
އަޅުގަނޑު

ބަ ލާލި

ބަލަ އިލުމުގައި ތި މަރަފުށީ ދާއިރާގައި ،ތިމަރަފުށި ޖަހާފައި މި ލިސްޓްގައި
މިވަނީ .އެހެންކަމުން ،ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ނުނިމި
އަޅުގަނޑުމެން މަޖި ލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއް ވުމާ ދޭތެރޭ މަނިކުފާނު
ދެކެވަ ޑައިގަންނަވަނީ
875

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

އެދި .

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އާދެ ،އަ ޅުގަނޑު ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލު .އެއީ،
އެއް

880

ކިހިނެއްތޯ

ސާފުކޮށްދެއްވުން

ޝުކުރި އްޔާ

ނަންފު ޅު

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން

ހުށަހެޅި

އެނަންފުޅަށް

ވޯޓުދެއްވި

ވޯޓަށް

މެންބަރުންގެ

އެހި

އެނަންފު ޅަށް

އަޣްލަބިއްޔަތު

ނުލިބިއްޖެ

ހިނދެއްގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ .އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަނެއްކާވެސް
ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަ ންޖެހޭ .ދެން،

 2ވަނައަށް

ކުރެއްވި

ސުވާލަކީ ކޮން ސުވާލެއްކަމެއް މާ ރަނގަޅަކަށް އޮޅުމެއް ނުފިލި .އެ
ސުވާލު ވިދާޅުވެދެ އްވުން އެދެން.
885

)ނިޒާ މާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށްގެންދެވުން(

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 2ބޭފު ޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅި އެ  2ބޭފުޅުންކުރެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަ ބިއްޔަތު

މުޙަންމަދު އަސްލަމް

ހާޒިރުވެ

890
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޙާލަތެއްގައި ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރައްވާނީ.

ނުލިބިއްޖެ

33

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

އެގޮތަ ށް

ދިމާވެއްޖެ

އެ

ޙާލަތެއްގައިވެސް،

އަޅުގަނޑު

ކުރިންވެ ސް

ދަންނަވާލިން ދެއްތޯ މި ވޯޓުގައި ހޮވިވަޑައިގަންނަވާނީ ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
895

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނޭ .ދެން ،އެގޮތަށް
އަޣްލަ ބިއްޔަތު

އަނެއްކާވެސް

ނުލިބިއް ޖެކަމަށްވަނީވިއްޔާ

އެކަމާ އިގެން

ކުރިއަށް ދިއުން އޮންނާނީ .އެނޫންގޮތެއް ނޯންނާނެ .ދެން ،އެންމެ ކުރިން
ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ،މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުން
900

ހުވާކުރެއްވުމާ

ބެހޭގޮތުންނާ

މި

އަދި

ޖަލްސާއަށް

ތައްޔާރުކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ހިނގި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ
ދައުރެއް އޮންނާކަށް ވެސް ކަނޑައެޅިފަ އެއް ނެތޭ ދައުރެއް ނުވެސް އޮތޭ.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނ ޑަށް މިއޮތްކަމަކީ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމޭ.
އެއީ

އަޅު ގަނޑު

ދަން ނަވާލަން

އޮތް

ޖަވާބަކީ.

ޝުކުރިއްޔާ.

ދެން،

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
905

މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

` .ޝު ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި
ވަރަށް

ދިގުވެގެން

އެބަދެއޭ

މިހާރު.

މި

ވާހަކަދެކެވެ ނީ

ލިބް
910
އިބްރާހީމް މުއްޠ ަ

ބަހުސް

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއް ދާއާ  87ވަނަ މާއްދާއަށް 82 .ވަނަ
މާއްދާގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސެއް ހޮވުމުގެ
ވާހަކަ 87 .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މިއޮތީ މަޖިލީ ހުން މައްސަލަތަކެއް
ނިންމުމުގެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،މި  2ގޮތަށް ބައްލަވާފައި  82ވަނަ

915

މާއްދާއާއިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީނޫންތޯއޭ 87 .ވަނަ މާއްދާ
ބައް ވާފައި .އެއީ ފަހުގެ މާއްދާއެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް އެ ޤަބޫލު ކުރެވެ ނީ
މަޖިލީ ހުގެ ރައީސަށް އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް .އެހެންވީމާ،
ލަސްވަމުންދާތީ އަވަސްކޮށްލުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލެއް އަޅުގަނޑު
ހުށަ ހަޅަން .ޝުކުރިއްޔާ.
34

920

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ވިދާޅުވި

ވާހަ ކަފުޅުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވިދާޅުވި
ވިދާޅު ވުމަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާދަންނަ ވަން .ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު ދެން
925

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ތަސްމީން ޢަލީއަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

930މެންބަރު އަޙްމަދު
ކެންދޫ ދާއިރާގެ
ތަސްމީން ޢަލީ ވާހަކަދ ެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،
މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޢުއެއް
ހޯއްދަވަން

ތިނިން މެވި

ނިން މެވުމަށް

އިޙްތިރާމްކުރަމުން

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް
އޮތްކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެ މޭ .އެ ހެންނަ މަވެސް މަޖިލީހު ގެ ރަ އީސް
935

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޢުއެއް ހޯއްދަވަން ނިންމަވައިގެން އެކަން ކުރިއަށް
ގެންދަންޏާ

އެއަކަށް

އަޅުގަނޑު

އިޢުތިރާޟް

ކުރަނީއަކީނޫން.

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ޢާންމު ޙާލަތެއް ކަނޑައެ ޅިފައި މިއޮތީ.
އެއީ ސިއްރު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙާލަތު .ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ކަނޑައެޅިފައި
މިއޮންނަނީ
940

ވޯޓުގައި

ގޮތެއްގައި

ހަމަހަމަ

ދިމާވެއްޖިއްޔާ

ދެން

ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޢުއެއް ހޯއްދަވާކަށެއް
އަޅުގަނޑު

ދެކޭގޮތުގައި

ޖެހިވަޑައެއް

ނުގަންނަވާނެ.

އެހެންނަމަވެ ސް

މަނިކުފާނުގެ ނިން މެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިޙްތިރާމްކުރަން .ހަމަ އެހެންމެ
ބައެ އް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ފާހަގަކުރައްވައިފި މަސައްކަތް
އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަހަށް މިކަން ނިންމުގެ
945

ގޮތުން

މިހާލަތު

ދިމާވެއްޖިއްޔާ

ބެހޭ ގޮތުން

ގޮތެއް ނިންމުން

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމު ގެ ވާހަކަފުޅު .އެވާހަކައަކީ ވެސް މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ
35

ގޮތުން

ބަލައިގަނެވިދާނެ،

އަޅުގަނޑަށް

ކުރިއަށް

އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް

ދެވިދާނެ ގޮތެއްކަމު ގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން .ދެން މިކަ ހަލަ
ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ޢާންމު ޙާލަތެއްއޮވެ
950

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މިކަހަ ލަ ކަންތައްތަކުގަ އި މީ ގެ ކުރިން ވެސް
ޢަމަލުކުރައްވާފައި އެބައޮތް .އަ ޅުގަނޑުމެން ހޮވިގެން މިތަނަށް އައިސްފައި
މިތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާގޮތުން ސިއްރު
ވޯޓަކުން .އެހެންނަމަވެ ސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުގައި
އޮތްގޮ ތުން

955

ގިނަ

ވާހާ

ވޯޓު

ފަރާތްތަކަށް

ޙައްޤު

ދިނުމުގެ

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން ވަރަށްގިނަ ދާއިރާތަކުގައި
ނޫނީ ބައެއް ދިމަދިމާލުގައި ،ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބައެއް ފޮށިފޮށްޓަށް
އެންމެ މީހަކު ވޯޓުލައިގެން އެވޯޓުގެ ނަތީޖާވެސް އަޅުގަނ ޑުމެން ނަށް އެގެ ން
އެބައޮތް .އެޙާލަތުގައި ،އެއޮތީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި .އެވޯޓުގައި
ސިއްރެއްނުވޭ.

960

އެވޯޓުލީ

މީހާލީ

ކޮންގޮތަކަށްކަން

ނަތީޖާއިން

އެގެން

އެބައޮތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސްގެ

އަރިހުން،

ކޮން މެހެން

އަޅުގަނޑުމެން

މަޖިލީހުގައި

މި އަދު

މިކަމަ ށް ގޮތެއް ނިން މާކަށެއް ނުޖެހެއޭ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ކުރިއަށް
ގެންދެވިދާނެ .އެހެންނަމަވެސް ރައީ ސް ތިޔަ ގެންދަވާގޮތަށް އަޅުގަނޑު
ހަމަ
965

މަރުޙަބާ

ދަންނަވަމޭ.

ބައެއް

އަދި

ޢިއްޒަތްތެރި

ހުށަ ހެޅުއްވި ގޮތަށް ފަސްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަކީވެސް މިމަޖިލީހުގެ
މަސައްކަތް

އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި

އޮތް

މަގެއްކަމަށްވަންޏާ

ދިޔުންވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

970ދެއްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މެންބަރު ން

އެމަގުން

ބޭނުން.

އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު މަ ސައްކަތް ކުރަމުން
މިގެންދަނީ،

އަޅުގަނޑު

ކުރިންވެސް

ދެންނެވި

ފަދައިން

މިކަމުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައް ކަތަށް ފަ ށައިގަނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަ އް ހުށަހެ ޅި
ވޯޓަށް އެހި މިހިސާބަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި މިކަމުގައި މައިގަނޑު އު ސޫލު
36

ނިންމައިގެން ކުރި އަށް ގެންދިއުމަށް ،އެއީ އެކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަ ޅު
975

އަޅުގަނޑަށް

ގޮތްކަމަށް

ކަމެއްގައިވެސް

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.
ފެށުމުގެ

އެކަ މެއް

އަދި

ކޮންމެ

ކުރީގައި

މިބާވަތުގެ
އުސޫލުތައް

އެކަމުގެ

އެކަށައަޅައިގެން ގެންދިއުން އެއީ ހުރިހާ ދިމާއެއްގައިވެސް އެކަން ކުރެވޭ
ރަނގަޅު ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭކަމަކަށްވާތީ އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ
މަސައްކަތް މިކުރަނީ .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚިޔާލު
980

ފާޅު ކުރެއްވި ފަދައިން ،މިކަމުގައި މާގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަވަމުންދާތީވެ
އެހިސާބަށް ހިގައްޖެއްޔާ އެކަންކުރާގޮތަށް .އަދި އެއީ އެންމެ ހިތް އެދޭ
ނުވިއަ ސް

ގޮތްކަމަށް

ނަމަވެސް

މިކަންތައް

އެގޮތަށް ވެސް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުން އެއީ މުހިން މު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ވާހަ ކަ
ދަންނަވަން .އަދި އަޅުގަނޑުގެ މޭޒުމަ އްޗަށް މިހާރު ލިބިފައި މިވާ 5
985

ނަންފުޅު ،މިހާރު  6ނަންފުޅަށް ބަދަލުވެގެން ހިގައްޖެ .މި ލިސްޓް
ކުރުކޮށްލައްވާފައި މި މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ
އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުންއެދެން .އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއްނެތް އަޅުގަނ ޑު
ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފިން ތިޔަ ބޭފުޅުން ހެކިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ،
އަޅުގަނޑު

990

މަސައްކަތްކޮށްފިން

ފެށުމުގެ

މިކަން

ކުރީގައި

މިކަމުގެ

މައިގަނޑު އުސޫލުތަކަށް އެއްބަ ސްވެގެން މެދުތެރެއިން ގަވާއިދެއް ހަދާލާ
މެދުތެރެއިން

އުސޫލެ އްނެރެ

މިކަން

ނުކޮށްވޭތޯ

މިގޮތަށް

އަޅުގަނ ޑު

މަސައްކަތްކޮށްފިން .ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ދެނެ ވަޑައިގަންނަވާނެ.
ތިހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގަންނަވާނެ .އެކަމަށް މަސައްކަތް
ކުރެވިއްޖެ މިހާރު .އެ ހެންވީމާ ،އެގޮތަށް ގެންދަން ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް
995

މަގުފަހިކޮށް

ނުދެއް ވުންކަމަށްވަނީވިއްޔާ

ދެން

ތިވިދާ ޅުވާގޮތަށްވެސް

އެހިސާބަށް އެކަން ދިޔާމާ ،އެކަން ކުރާގޮތަށްވެސް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ.
އެވެސް

ކުރެވިދާނެގޮތެއް.

އެހެންނަމަވެސް

އެންމެ

އެދެވޭގޮތަ ކީ

އެއީއެއްނޫން .އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .އެންމެ އެދެވޭގޮތަ ކީ
ކަމެއް
1000

ފަށައިގަތުމުގެ

ކުރީގައި

އެކަ މުގެ

މައިގަނ ޑު

އުސޫލުތަކާއި

ގަވާއިދުތައް އެގިތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުން .މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް
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ދެނެވަޑައިގެން ތަޖްރިބާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން މިތާގައި ވަރަށްގިނަ
އަދަދަކަށް

އަ ޅުގަނޑު

އެބަތިއްބެވިކަން

ޝުކުރިއްޔާ.

ފާހަގަ ކުރަން.

އެހެންވީމަ ،އަޅުގަނޑު މިލިސްޓް ނިންމާލެ ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން .އަދި
ތިޔައި ގެތެރެއިން
1005

މިފު ރުޞަތަށް

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ

ބޭފުޅުން ހިތްޕު ޅު

ހެޔޮ ކަމާއިއެކީގައި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި ކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަޅުގަނޑު
މިދެންނެވި

ގޮތުގެތެރެ އިން

ކޮންމެވެސް

މިކަންތަކާ އިގެން

އެއްގޮތަކަށް

އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ .މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ކުޑަހުވަދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް.

)ނިޒާމާބެ ހޭ ނުކުތާ(

1010

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ ،ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .އައްސަލާ މްޢަލައިކުމް .ވަ ޑައިގެންތިއްބެވި

އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުރިހާ މެންބަރުން ،އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މަޖި ލީހުގެ ވަގުތީ
ރައީސް ،ވަރަށްބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ން

1015

އޮތީ،

އަ ޅުގަނޑުމެން

މިގެންދަނީ

ހަ މަ

އެންމެންވެސް

ވަގުތު

ނިޒާ މާބެހޭ

ދުއްވާލުމުގެ

ނުކުތާ

ބޭނުމުގައޭ.

ނަގަމު ން

އަޅުގަނޑުމެން

އެންމެންވެސް އެބަ އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ  82ވަނަ
މާއްދާގައި ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއްކަ މަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް  87ވަނަ
މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެބަ ބަޔަންކުރޭ ނަމަވެސް ،ކިޔާ ލަފްޒެއް .އިނގޭތޯ.
1020

އެހެންވީމާ،

މިލަފްޒަށް

އިޙްތިރާ މްކުރައްވަން

އަޅުގަނޑަށް

ހީވަނީ

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެހެން.

ހުރިހާ
ނަމަވެސް

ބޭފުޅުން ވެސް
މިކަންތައް

މިގޮތަށް ދިމާވެ އްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރަންވާނެގޮތެއް މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް
ބަޔާންވެގެން ވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީސް ފައްޓަވަމުން
މަނިކުފާނު ދެއްވި ރޫލިންގ ގައި މިކަ މަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފުރުޞަތު
1025

ހުޅުވައި ލެވުނީ މައޭ މިކަން މިހެންވެގެން މިދަނީ .އެހެންވީމާ ،މިކަން،
މިގޮތަ ށް ކަންތައް ނުކުރައްވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކަން
ކުރިއަށް

ގެންދެވުން

އަޅުގަނޑަށް

ހީވަނީ

އެންމެ

ރަނގަޅުވާނެ
38

ގޮތްކަންނޭގެ .އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު މި ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެ ން
އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުލަމުން ދިޔައިރުގައިވެސް އެކި ދާއިރާތަކުގައި ތިބި
1030

ވަކިވަކި

ބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަކިން

ވޯޓުދީފައިވޭ.

އެވޯޓުގެ

ސިއްރުކަންވެސް ވަނީ ގެއްލިފައި .އެހެންނަމަވެސް އެވޯޓު ނުދޭކަށް އެވޯޓު
ނުލާކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ އި ބަހުސަކަށް ނުދޭ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޚިލާފުވުންތަކެއް ނާދޭ .ޤާނޫނުއަސާސީ ހެއްދެވި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން
މިތަނުގައި އެބަތިއްބެވި .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިކަމަށް ވަރަށް އާމީހުން.
1035

އަދި އަލަށް މިތަނަށް މަ ޖިލީހަށް ހާޒިރުވީ މީހުން .އެހެންވީމާ ،މިމާއްދާގައި
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

މިގޮތަށް

ބަޔާންވެގެންވަނީ.

މިއީ

އަޅުގަނޑުމެންށް

ގޯހަކުންކުރެވިފައި އޮތްކަމެއްވެއްޖިއްޔާ މިކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ފަހު ން
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި ،މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ނެގުމާއިގެން އަޅުގަނޑުމެން
ކުރިއަށްގެން ދިއުން
1040

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

އެއީ

އެންމެންވެ ސް

އަޅުގަނޑުމެން

އިޙްތިރާ މްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްކަންނޭގެ .ވަރަ ށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ޝުކުރިއްޔާ .މިމަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރު އަޅުއްވައި
ވާހަކަފުޅުދެއްކިކަމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން

1045

އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

1050ންބަރު
ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެ ރި

ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައީސަކީ ވަރަށް ވަރަށް ނަސީބު ރަނ ގަޅު ބޭފު ޅެކޭ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން
މިއަދު

މިތިބީ،

ނުސީދާގޮތެއްގައި
އަޅުގަނޑުމެން

ކުރިން

އަޅުގަނ ޑު

އަޅުގަނޑުމެން
މިތިބީ

ޕާޓީ

ސީދާގޮތުގައި

ދައްކަމުން

އައި

ވާހަކައަ ކީ

ތަމްޞީލުކުރަމުންނޭ

ދިޔައީ.

ތަމްސީލުވެގެން

އަ އިސް

ޕާޓީ

39

1055

މަޖިލީ ހުގައި މިތިބީ .އެހެންވީމާ ،މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މިއަދު
ކޮންމެކަ މެއްވެސް

ނިންމަން.

މިތާގައި

އެބައޮތް

ޕާޓީތަކުގެ

ހުރިހާ

ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ރައީސުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ
އަމީންޢާންމު ނޫނީ މަޖިލީހުން އެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީތަކަށް މިހާރު
ފޮނުވާފައި މިވަނީ .އެހެންވީމާ 15 ،މިނެޓަށް މަނިކުފާނު މަޖި ލިސް
1060

މެދުކަނޑުއްވާ ލައް ވާފައި މިދެންނެވި ގްރޫޕް މަޝްވަރާ ކުރުމަ ށްފަހު މިކަން
ނިންމެވުމަކީ މިއީ މި އަދުގެ އެންމެ އަވަސް ޙައްލު .ނޫންނަމަ މަނިކުފާނަށް
ކެރިވަޑައިގަންނަވައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރައްވާ.
ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާ

ކަމަށްވަންޏާ

މިދެނެވިގޮތް

މިއީ

މީގެ

އެންމެ

ސުލްޙަވެރި މީގެ އެންމެ އަމާން ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަ ކަ
1065

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ދެންނެވީ .ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤްއަށް.

1070

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނ ޑު ދަންނަވާލަން

ވާހަކަދެއްކެވުން :ބޭނުންވީ ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މިއީ

1075

ފުރަތަމަ ފަ ހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީ ސެއް
އިންތިޚާބުކުރާ ޖަ ލްސާއެއް ނޫނޭ .އެހެންވީމާ ،އަ ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި
މިހާރުވާނީ

އުސޫލުތަކެއް

ކަނޑައެ ޅިފައި.

އެހެންވީމާ،

މިޖަލްސާގައި

މިގޮތަށް މިގެންދަވަނީ ކޮބައިތޯ އޭ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައިތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ
ސުވާލު އުފެދޭ .އެއީ ވަގުތު ދިގުދެމިގެން ދާކަ ހަލަގޮތަކަށް ގެންދެވުންތޯ
1080

މަޤްޞަދަކީ .މި އަވަހަށް ނިންމަވާލުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ
ހަމަ

އުސޫލެއް

ކަނޑައެޅިފަ އި

އޮންނާނެކަމަށް.

މީގެ

ކުރީގައިވަނީ
40

މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ އީސަކާއި ނާއިބު
އިންތި ޚާބުކުރައް ވާފައިކަމަށްވާތީ.

ރައީސަކު

ޢިއްޒަތްތެރި

ޝުކުރިއްޔާ

ރައީސް.
1085

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

1090

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ޝު ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަންޏާ
އަޅުގަނޑުވެސް

ހަމަ

ދަންނަވާލަން

ވާހަކަ

އުޅުނު

ދެންމެ

ޠާރިޤް

އެވިދާޅުވީ .އުސޫލުތައް މިއޮތީ ކަނޑައެޅިފައި .ދެން ޢި އްޒަތްތެރި ބައެއް
1095

މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވިހެން މީގައި ކަންތައްތައް ދިމާވީމާ ،ދެން އެއަށް
ޙައްލު

ހޯދަން

އަންނާނެކަމަށް
ކުރުމުގެ

ފަސޭހަވާނެ.
ރަޖާގަނޑު

ބަދަ ލުގައި

މާކުރިން
ލައިގެން

އަޅުގަނޑަށް

ދިމާވާނެކަމަށް،

ކަމެއް
އޮތުމުގެ،

ހަމަ

އެންމެ

އެހެން

ހުން

ކަންތައްތައް

ރަނގަ ޅުގޮތެއްކަމަށް

ފެންނަނީ ،ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައި މިއޮތްގޮތަށް ކަންތައްތައް
1100

ގެންދިއުން .އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބި ދެބައި އެއްވަރުވެއްޖިއްޔާ މަޖިލީހުގެ
ރައީސް

ވޯޓުލާން

ޖެހޭނެކަމަށް

މި އޮންނަނީ.

މިކަން

އެހެންވީމާ،

ކުރައްވަމުން ގެންދިއުން .އޭގެތެރެ އިން ކަމެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ އެއީ ޚާއްޞަ
ނުވަތަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް .އެޙާލަތެއްގައި ތަފާތުވާނެ ޙުކުމްތައްވެސް.
ތަފާތުވާނެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައްވެސް .މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަ އްވެ ސް
1105

ތަފާތުވާނެ .އެހެންވީމާ ،އެކަހަލަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ އެއަށް ދިމާވެއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި

އެގޮތަށް ވާހަކަފު ޅު ދައްކަވަން

ނިންމަވާފައި

ވޯޓާއިގެން

ކުރިއަށްދިއުން އަ ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރަނގަޅުވާނެ .އެއީ ވަގުތު
ސަލާމަތްކުރަން

އަ ޅުގަނޑުމެން

ކުރަން

މިއު ޅޭ

ކަންތައްތައް

ކުރަން
41

މިއުޅޭ ކަން ،ނުވަތަ މިއިންތިޚާބު ،ރައީސަކާއި ނާއިބުރައީސަކު ހޮވުމުގެ
1110

ކަންތައް

ބޭނު މުގައި

އަވަސްކުރުމުގެ

ދަންނަވާލަން.

އެވާހަކަ

ވައްސަލާމްޢަލައިކު މް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

1115

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.

އަތަށް

ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު

ޞާލިޙުގެ

ބަލާ ލިއިރު

ނަންފު ޅު

އެވަގުތު

އިށީނދެވަ ޑައިގެން
ފުރުޞަތު
1120

އަޅުގަނޑު

ލިބިފައިވާ

އޮތް.

ޢިއްޒަތްތެރި

އިންނެވިތަނެއް

ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން

އެހެންނަމަވެސް
މެންބަރު

ނުފެނުނު.

އަޅުގަނޑު
ގޮނޑިކޮޅުގައި

ޢިއްޒަތްތެރި

އެދިވަޑައިގަންނަވާކަ މުގައި

މެންބަރު
ވަނީނަމަ

ފުރުޞަތު އަރުވައިފިން.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ޝުކުރިއްޔާ

ހިންނަވަރު ދާއިރާ މެންބަރު

އާދެ،

ދު
1125
އިބްރާހީމް މުޙަންމަ

ކުރެވެމުންދާ ނޫނިއްޔާ ވާހަކަދެކެވެމުންދާ މައުޟޫގައި އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް

ޞާލިޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިއަދު ދަންނަވާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަވެސް ކަމެއްނޫން .އެހެންނަމަވެ ސް
ބަހުސް

ޢިއްޒަތްތެރި

ދިގުލަމުންދާތީ

ރައީސް.

އަޅުގަނޑު ގެ

މިއަދު

ޚިޔާލުވެސް

މިހާރު

ހަމަ

މިބަހު ސް

ޢިއްޒަތްތެ ރި

ރައީސަށް ދަންނަވާލަން ކަ މަށް .ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރައީސާއި
1130

ނާއިބުރައީސް

ހޮވުމުގެ

ކަންތައް

ވަރަށް

ތަފްޞީލުކޮށް

އެބަ އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ .ހަމައެގޮތަށް ފުރަތަމަ ޖަލް ސާގެ
ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެވިފައި
އެބައޮތް .ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ވޯޓުދެއްވޭނެ ގޮތާއި ވޯޓު
ނުދެއްވޭނެ ޙާލަތްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަ އި ލިޔެފައި
އެބައޮތްކަމަށް

1135

އަ ޅުގަނޑަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ.

އެހެންކަމުން

އަޅުގަނޑު

މިފުރުޞަތުގައި ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާނީ ،ޤާނޫނުއަސާސިގައި ބަޔާންކޮށްފައި
42

އެއޮތް ގޮތަށް

މަނިކުފާނު

ކުރިއަށް

ގެންދަވާށޭ.

މިކަމުގައި

މީ ގެކުރިން

މިމަޖިލީހުގައި ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަ ޖިލީހުގައި ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް
ކޮށްފައި އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެކަ މެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން
ފެނިވަޑައިގަންނަ ވާނެ .އެބައްލަވައިގެން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެއީ
1140

އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތް ކަ މުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ .އެހެންކަމުން މިވަގުތު
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީ ހުގެ ތި މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް ގެންދަވަ ން
ތިއު ޅުއްވާ

ކަންތައް،

ބުއްދިވެރިކަމެއްކަމަށް

ވޯޓަކަށް

މި ވަގުތު

އަޅުގަނ ޑަށް

ނުފެންނާތީ

ގެންދެވުމަކީ
އެވާހަކަ

އެހާ

ދަންނަވައި،

ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރު އޮތްގޮތަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް
1145

އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ރިޔާސަތަށް ދަން ނަވަން .ވަރަށްބޮޑަށް
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

1150

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

` އައްސަލާ މް ޢަލައިކު މް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ .އާދެ،

1155ޙަންމަދު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މު

މިހާރު މި ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ ސާއި

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނާއިބުރައީސް

ހޮވުމުގެ

މައް ސަލާގައި

އަޅުގަނޑު

ދެކޭގޮތުގައި

މީގެ

އެއްވެސް ފުށުއެރު މެއް އޮޅު މެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނެތް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ،މީގެ
ވެއިތުވެދިޔަ އަދި ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައިވެސް އަޅުގަނ ޑުމެންގެ ތެރެއިން
ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ދިޔަ .އެސަޤާފަތެއް ފެށިގެން ދިޔަ .
1160

އަޅުގަނޑަށް މިފެންނަނީ މިމަ ޖިލީހުގައިވެ ސް އެފަދަ ސަޤާފަތެއް ފެށިގެން
އައިސް ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެ ހޭ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ ރަނގަޅުގޮތުގައި
ނުކުރެވޭ މަންޒަރު މިފެންނަނީ މިއަދުވެސް .އެހެންވީމާ ،މިއީ ރައްޔިތުންގެ
43

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސަރީޙަ
ޢިބާރާތުން
1165

އެބައޮތް

ކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި

މިކަންތައް

ކުރެވޭނެގޮތާއި

މިހުރިހާކަމެއް .އެނގިހުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގައި ގެން މި
އޮޅުވާލާ

ރައްޔިތުންނަށް

އޮޅުވާލާ އޮޅުވާލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން
އޮޅުވާލުމެއް.

އެހެންވީމާ،

ހުރި ހާ

ރައްޔިތުންނަށްވެ ސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް މިއަންގަނީ،
މިދަންނަވަނީ
1170

ކަ މާއެއްކޮށް

އިޚްލާޞްތެރި

މަސައްކަތް

ތި ގޮތަށް

ނުކުރެއްވު މަށް .އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކޮށްގެން މިއުޅޭ ހުވަޔާއި އެއްގޮތަށް
ޙައްޤުތައް

ރައްޔިތުންގެ

ޙިމާޔަތްކޮށް

މަސައްކަތް

ރައްޔިތުންނަށް

ކޮށްދިނުމަށް .އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

1175އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރުއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި
ފަދައިން ،މިކަމުގައި އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދެވެން އޮތީ މިކަމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލައިގެން އަވަހަށް ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރުމުން.
މީގައި ބަހުސަކަށް ނު ގޮސް އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ދެގޮތް
އެބައޮތް.

1180

އެއްގޮތަކީ

މިކަމާބެ ހޭގޮތުން

މިހާރު

ވޯޓެއްނަގާ

އެކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިން މައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފެށު ން.
އަނެއްގޮތަކީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވިފަދައިން އެޙާލަތު
މެދުވެރިވެއްޖެ
ކުރިއަށް

ހިނދެއްގައި

ދިއުން.

ވޯޓެ އް

މީގެތެރެއިން

ނަގަ އިގެން
ފުރަތަމަގޮތަށް

ގޮތެއް
ކަންތަ އް

ނިންމައިގެ ން
ގެންދެވޭތޯ

އަޅުގަނޑު މިބެލީ .ކަން ފަށައިގެން ވަކި ހިސާބަށް ދިއުމަ ށްފަހު ދެން
1185

ގޮތްގޮތް ނެރެވޭތޯ ބެލުން އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭގޮތްކަމަށް ނުވާނެތީ.
އެނޫންގޮތަކަށް އެކަން ގެން ދެވޭތޯ ވަރަށްގިނަ ވަގުތު މިހާރު ހިނގައްޖެ.
ވަރަށްގިނަ

ޢިއް ޒަތްތެރި

މެންބަރުން

ވަހަކަފުޅުވެސް

ދައްކަވައިފި.

އެހެންވީމަ ،މިކަން ދެން ނިންމާލެވޭތޯ ބަލާ ހިންގަވާ .އަޅުގަނޑުގެ ވަ ކި
ޕްރިފަ ރެންސެއް މިއަކުނެތް .އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި
44

1190

މެންބަރުގެ އަރިހުގައި މީގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހާއަށް ވޯޓު ދެވިދާނޭ
އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތޭ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓު ނުދީ
އިންނަން ރުހި ޤަބޫލޭ .އަދި މީގައި އަޅު ގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވިން
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އެހެން

ސިއްރު ވޯޓު

އޮތުމާއެކީގައި

ނަގަމުންދާ

ދިއުމުގައި އަޅު ގަނޑު ބައި ވެރިއެއް ނުވާނަމޭ .އެހެންނަމަވެސް ވޯޓުދޭންވާ ނޭ
1195

އޮތުމުން

މިއޮންނަ

ތަރުޖަމާކުރަންޖެހެއޭ

މަޖްބޫރު ވާގޮތަކަށް
ދެންނެވީމާ،

ޢިބާރާތް

ޢިއްޒަތްތެރި

އޮތީމާ

މެންބަރަކު

އެގޮތަށް
ނިޒާމާބެހޭ

ނުކުތާ ފާހަގަކުރެއްވި .ދެން އެކަމު ގައިވެސް އެންމެ ކުރިއަށް އެންމެ
އަވަހަށް ގެންދެވޭނެގޮތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ގަވާއިދު  25ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ލަފައެ އް ހޯދުން .އެއީ އަޅުގަނޑު އެކަނި
1200

ގޮތެއް ނިންމުމަށްވުރެ މަޖިލީހުގައި ތިޔަތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ން
ގޮތެއް ނިންމެވުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ
މިމަސައްކަތްކުރީ .އެމަސައްކަތު ގައި މިހާރު  1ގަޑިއިރާއި  15މިނެޓް
ވެގެން

މިދިޔައީ.

އެހެންވީމާ،

މިކަން

ނިންމޭތޯ

ބަލަމާ

ހިންގަވާ.

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ،މާވަށުދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި
1205

މެންބަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަ ކުރަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ރައީސް.

އާދެ،

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލަން

ބޭނުންވަނީ

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޢިއްޒަ ތްތެރި

1210ލު
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާ

މިޖަލްސާ ގައި މަޖިލީ ހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު ހޮވުމަށްޓަކައި

އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވޯޓުނެގުމު ގެ އިތުރު ވޯޓެއް ނަންގަ ވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް
ނުފެނެއޭ .ސަބަބަކީ ކުރިން މިހުރިހާ ބޭފުޅުން ފާޅުކުރެއްވި ފަދައިން
ފުރަތަމަ ނަގާ ވޯޓު ހަމަހަމަ ވެގެން ދެން މަނިކުފާނު ދެއްވާ ވޯޓު އެކަނި
ހާމަވި ކަމަށްވިއަ ސް ކުރިންދެއްވި ވޯޓަ ކީ ސިއްރު ވޯޓެއްގޮތުގައި އޮންނާނެ .

1215

އެހެންވީމާ ،އިތުރު ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމަކީ ވަގުތު ނަންގަވާލެއްވުމަށްޓަކައި
މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވުނުކަމެކޭ .އެހެންވީމާ ،ހަމަ ރައީސަކާއި ނާއިބު
45

ރައީސަކު ހޮވުމުގެ މަސަ އްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަނިކުފާނަށް .އެފަދަ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގަ އި މަނިކުފަނު ދެއްވާ ވޯޓުން ވަކިކޮޅަކަށް
ނިންމެވުން އެއީ ކުރީގެ ވޯޓުގެ ސިއްރު ވޯޓެއްގެ ޙާ ލަތު ގެއްލޭކަމެއްނޫނޭ .
1220

އެހެންވީމާ ،މިވަގުތުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބޭކާރު ގޮތުގައި ދުއްވާލާ
ވަގުތެކޭ.

ވޯޓެއް

އެހެންވީމާ ،އެހެން

ނެގުމަކަށް

ފުރުޞަތެއް

ނެތޭ

ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ .ޝުކުރިއްޔާ.

1225ކަދެއްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަ

އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު
އަރުވަނީ ،މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމްއަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

1230ންބަރު
މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެ
މުޙަންމަދު ނާޒިމް

` .އާދެ ،މިތާގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިގެންދަ ނީ
މި

ވާހަކަދެއްކެވުން :މިއަދުގެ

ހިނގަމުންމިދާ

މުހިންމު

ޖަލްސާގައި

އެންމެންވެ ސް

ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިދައްކަވާ ވާހަކައަކީ
މިކަން

އަވަސްކުރުން.

ރައްޔިތުންނަށް

އޮ ޅުވާލުމަށްޓަ ކައޭ.

ހުރިހާ

އެންމެންނަށްވެސް

އެއްޗެއް.

ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ
1235

އެނ ގޭނެ

ދިވެހިބަހުން މީގައި ލިޔެފައި އޮތީ .އަޅުގަނޑު ހަމަ މިތާ މަޑުކޮށްލަ އިގެން
އިނީ ނިޒާމާބެ ހޭ ނުކުތާއެއް ނުނަންގަވަންވެގެން މިއަދު .އެހެންނަ މަވެސް،
އަޅުގަނޑު އަ ލަށް މިއަދު މި މަޖިލީހާއި ގުޅުނު މީހަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު
ހަމަ

ހިތަށްއެރީ

ނިޒާމީ

ނުކުތާއެއްގައި

ބައިވެރިއެއްނުވާނަމޭ.

އެހެންނަމަވެސް ،މި މަޖިލީހުގައި ގިނަދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި ތި ބި
1240

ތަޖުރިބާކާރު

ބޭފުޅުންވެސް

މިކަން

އަވަސްކުރައްވަންވެގެން ވެސް

މިނަންގަވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ .ނަންގަވައިގެން މިދައްކަނީ ތާކުންތާކުނުޖެ ހޭ
ބޭކާރު ވާހަކަތަކެއް މިދައްކަނީ .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތު ގައި މިއީ ވަރަށް
ސާފުކޮށް

އެނގެން

އޮތް

މައްސަލައެ އް.

މިއީ

ނޭނގޭނެކަމެއްނޫން .
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ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް
1245

އޮ ޅުވާލުމަށްޓަކައި

ބޭފުޅުން ވެސް

ހުރިހާ

ވާހަކަމިދައްކަނީ .އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން މިއީ
ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއްގައި ދައްކާ ވާ ހަކައެއްކަމަކަށް .ޤާނޫނުއަސާސީގައި
ވަރަށް

ޞަރީޙަކޮށް

އެބައޮތް

މިއީ

ލިޔެވިފަ އި

ވޯޓެކޭ.

ސިއްރު

ސިއްރުވޯޓަކުންނޭ މިކަން ނިންމަންޖެހޭނީ .އެހެންވެއްޖިއްޔާ ފަހަތުންއައިސް
އެހެންކަ މެއްވެސް
1250

ދިމާވަނީ.

މީގެ

އެހެންވީމަ،

މިހިރަ

ދެމެދުގައި

ކަންތައްތައް ނިން މުމަށްޓަކައި މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމިދާނެ .އެއީ ވެސް
ހަމަ އެއްގޮތް .އެހެންނަމަވެސް ،ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް އޮން ނަ
ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްވެސް އެބައޮވޭ.
އެހެންވީމަ،

މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އޮތްކަމެއް

ކެންސަލްވެގެން މި މަޖިލީހުގައި ދާއިރު އެ ކަން ފާހަގަކުރާނެ ބައެއްވެ ސް
1255

ނެތް .ތިމަރަފުށީގެ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް
ބައެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދަނީ .މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަގުތީ
ނަތީޖާއެއް ވެސް އިޢުލާންކޮށްފައި އޮތް ބޭފުޅެއް އެއީ .އެކަމަކު މިއަދަ ކު
ނެތް.

އެކަމަކު

އެބޭފުޅާއަކީވެސް

ހަމަ

ޕާޓީއަކަށް

ވަކި

ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް .އެހެންވީމަ ,މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް
1260

ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނޭ.

ޙައްޤު

ތިމަންނާމެންގެ

ގެއްލިގެންދާއިރު

އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމްކުރައްވަންޖެހޭނެ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

1265

އާދެ،

ޝުކުރިއްޔާ.

ދައްކަވަމުންގެންދަވާ

ޢިއްޒަތްތެރި
ވާހަކަފުޅުތަކަކީ

މެންބަރުން

މިޖަލްސާގައި
ހަރުދަނާ

ވަރަށްވެސް

ވާހަކަފުޅުތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ .ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުން

އެބޭފުޅުންނަށް

ޚިޔާލުތައް

ހުށަހަޅުއްވަމު ން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ގެންދަވަނީ.

ދެން

ރަނ ގަޅު

ފައިދާހުރި

އަޅުގަނޑުގެ

އަތަށް

ކަރުދާސްކޮޅު ލިބިފައި އޮތީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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1270

ޤާސިމް އިބްރާހީމް .އެކަމަކު އެމަނިކުފާނު މިވަ ގުތު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން
ހިތްޕަވަން ޤަސްދުނުކުރައްވާ.....

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ ،އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލީ އަވަސްކުރުމުގެގޮތު ން.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

1275
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

އާދެ ،ވަރަ ށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ
ނިންމަވާފައި މިއޮތީ ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަކީ މިގޮނޑީގައި
އިންނަ މީހަކު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަ މަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ
ތިބޭފުޅުންނަށް

1280

އަރުވަމުން

ފުރުޞަތު

އަޅުގަނޑު

ގެންދިޔައީ.

އަދި

އަޅުގަނޑު މިކަންތައްކުޅަގޮތުން ވަގުތުތަކެއް ގެއްލިގެން ހިނގައްޖެކަމަށް
ތިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު
އިންކާރުކުރާކަށްވެސް ނެތިން .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުގެ ހަމައެކަނި
މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަނޑުމެ ން މިކުރިމަތިލާ ކަންތަކަށް ކުރިމަތިލައި ގެން އޭގެ
ޙަޤީޤީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނު މުގެ ކުރީގައި އެކަންކަން ގެންދާނެ

1285

އުސޫލުތަކުގެ

ގަވާއިދުތަކާއި

މައްޗަށް

އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް

ހަމަޖެހިފައި

ތިބުން .އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ދެނެގެން ތިބުން .އެހެންވީމަ ،މިހާރު
އަޅުގަނޑު

މަޖިލީހުގެ

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން

އަމީންޢާންމުގެ

މަޖިލީހުގެ

ވޯޓަށްއަހާ

އަރި ހުގައި
ޢިބަރާތް

މިދަންނަވާލަނީ
ކިޔުއްވާލަ ދެއްވުން.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ ،ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާ މާބެހޭ ނުކުތާގެ
1290

ސިލްސިލާ މިހިސާބުން ދެން ނިމުނީކަމަށް ހައްދަވާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދެވޭތޯ ބަލަމާ ހިންގަވާ .އެހެންނަމަވެސް ،ދި އްދޫ
ދާއިރާގެ

ޢިއް ޒަތްތެރި

މެންބަރު

އަޙްމަދު

ސަމީރު...

)ރެކޯޑިންގގެ

މައްސަލަ އެއް ހުރުމުން އަޑުކެނޑިފައި( ވެއްޖެ .އަޅުގަނޑު އެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުގެ އަރިހުން ވާހަކަފު ޅު ކުރުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.
1295
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)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ޢިއްޒަ ތްތެރި

ރައީސް،

1300ވުން:
ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެ

ކަމެއްކުރާކަށް

މި

މަޖިލީހުގައި

ފުރުޞަތެއްނުދޭނަން.
ރައީސް،

އަޅުގަނޑެއް

ވަރަށް

މަޖިލީހުގެ

އެއަށްފަހުގައޭ،
1305

ސާފުކޮށް

ގަވާއިދު

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

މަނިކުފާނު

މިގޮނޑީގައި

މަޖިލީހުގެ

ބަޙުސްކުރެއް ވުމަށް
އެ

ހުވާކޮށް ގެން

އިނދެ

މިދަންނަވަނީ.

ބުނަނީ

ބަޙުސަށްފަ ހުގައޭ،

ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ޢިއްޒަތްތެރި

މައްސަލައަކާމެދު

ފުރުޞަތުދެއްވަންޖެހޭނޭ.
މަރުޙަލާތަކަކަށްފަހުގައޭ

ވޯޓަށް

ދެވޭނީ .އެހެންވީމަ ،ކި ހިނެ އްތޯއޭ މަނިކުފާނަށް ތި ގޮނޑީގައި އިންނަވައިގެން
އަވަސްކޮށް

ނިންމަވަންޖެހޭ
ވޯޓެއް

ކަމަކާގުޅޭގޮތުން
ތިވަޑަ އިގަންނަ ވަނީ.

މަސައްކަތެއްގެ
ނަންގަވާ

އޭގެބަދަލުގައި

ތެރޭގައި

ފަހުންވެދާ ނެ

މިކަންތަ އްތައް

ކުރެއްވުމަށް

މިއަދުގެ

މަސައްކަތާއި

ގުޅޭ ގޮތުން

މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށްގެންދަވާށޭ .ތިފަދަ ވޯޓެއް ނެންގެވު މަކީ މަޖިލީހުގެ
1310

ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާކަމެއްނޫނޭ .އެފަދަ ކަމެއް ކަމަށްވަންޏާ މަނިކުފާނު މި
މަޖިލީ ހުގައި

ޢިއް ޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް

ފުރުޞަތު

ދެއްވާފަ އިވަނީ

ހަމައެ ކަނި ނިޒާމީ ނު ކުތާގެންނޭ .އެއީ ހަމައެކަނި މަނިކުފާނު އެކަމާމެދު ގައި
އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ބަލާލަން ބޭނުންވާތީވެ .އެހެންވީމަ،
ތިފަދަ
1315

ކަމަކަށް

މަޖިލީ ހުގައި

ދާކަމަށް ވަންޏާ

ބަޙުސަކަށް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

މަނިކުފާ ނު

ހުޅުވާލައްވާ،

ޖެހޭނީ
މެންބަރުން

އެކަމާމެދު

އެއާއިމެދު

ގޮތްތަކެއް

ބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި

ނިންމަން.

އަޅުގަނޑު

ފުރުޞަތެއް

މަނިކުފާނު

ޤަބޫލެއްނުކުރަން
ތިގޮނ ޑީގައި

މިޢިއްޒަތްތެރި

ޤާނޫނުއަސާސީން

އިންނަވައިގެން

އެފަދަ

މިޢިއްޒަތްތެރި

މަޖިލީ ހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެއްވައިގެން ކުރެއްވޭނެ ކަމަކަށް .މަނިކުފާނަށް
1320

މިއަދު އޮތް ވާޖިބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން ކުރައްވަންޖެހޭ ހަމަ އެކަނި
ކަންތައްތައްކަމުގައިވާ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސަކާއި

ނާއިބު

ރައީސަކު ސިއްރު ވޯޓަކުން ކުރައްވާ ތިގޮނޑި އެކަމާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުން ނިންމަވާ ފަރާތަކާ އި ޙަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދެވުން.
49

އެހެންވީމަ ،ތިފަދަކަމެއް ތި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު އެހާ ތަޖުރިބާކާރު
1325

ބޭފުޅަކު ނުކުރެއްވުމަށް އާދޭހާއެކު ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު
ނެގީ.

އެއްގޮތަކަށްވެސް

މި

ވަގުތުގެއްލުވާލާކަށްނޫން.

މަޖިލީހުގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

1330އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ ،މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން
މިވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔަ މައް ސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކުރިމަތީގައި ދެ އިޚްތިޔާރެއް އެބައޮތް .އެއް އިޚްތިޔާރަކީ ފެށުނީއްސުރެ
އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެނައި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް
ނަންފުޅު ނުވަތަ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ވޯޓަށް އެހި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ން
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ވޯޓުދެއްވާ ،މިގޮތަށް މިކަންތައްތައް ހިނގަންފެށުމުގެ ކުރީގައި މިކަމުގެ
ހުރިހާ

މައިގަނޑު

ހިމެނޭ

ކުރިއަށްދިއުން.

އޭގެތެ ރޭގައި

ކަންތައްތައް
އުފެދުނު

ނިންމައިގެން

ސުވާލަކީ

މިކަމަ އިގެން

މަޖިލީހުގެ

ރަ އީސް

މަޖިލީ ހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަ އްޓަން އިންނަ މީހަކު ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ވޯޓުދޭންވާނޭ މިބުނާބުނުމާ އެއް ގޮތަށް ވޯޓުދޭންވީތޯ ނުވަތަ
1340

ނޫންތޯ .އެކަމާމެދު ކުރެވުނު ސުވާލު .އޭގައި މި ހާރު ވޯޓެއްނެގުމާއި އެފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެ އްގައި ވޯޓެއް ނެގުމާއި މިދެ އިޚް ތިޔާ ރު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު މިއޮތީ .މީގައި އަޅުގަނ ޑުމެން 1
ގަޑިއިރާއި  25މިނެޓް މިވާހަކަދައްކަން މިހޭދަކުރީ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް
ސާފުކޮށް

1345

ތިހުރިހާ

އަޅުގަނޑުގެ،
ހަމައެކަނި

ބޭފުޅުންގެ

އަޅުގަނ ޑު

އަރިހު ގައި

އިސްކަންދޭ

މިދަންނަވަނީ

ވަކިގޮތެއް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ގައި

ނެތޭ.

މިކުރި

މީގައި
އަޅުގަނޑު

މަސައްކަތަ ކީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމައިގެން އަސްލު މަސައްކަތަށް
ފަށައިގަނެވޭތޯ

ބެލުމޭ.

އެކަމަށްވެސް

ހުރިހާ

ބޭފުޅުން

އެއްބަ ސްވެވަޑައެއްނުގަންނަވާ .އެންމެފުރަތަ މަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ މިހެން
1350

މިހެން ޤާނޫނުއަސާ ސީގައި އޮތު މާއެކީގައި ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު
50

ބަލަން

އެކަމަކަށްވެސް

އެބަޖެހޭ.

އެއްބަ ސްވެވަޑައެއްނުގެންނެވި.

ހުރިހާ

އެހެންވީމަ،

ބޭފުޅުން
ދެން

މިހާރު

މިއޮތް

ދެގޮތު ގެތެރެއިން މަޖިލީހުގެ އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ވޯޓެއް
1355

ތި ބޭފުޅުން

ނަގައިގެން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް
މިހުރީ

އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު

ނިންމަވާފިއްޔާ
ތައްޔާރަށް.

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އެވޯޓުގައި
އެގޮތަށް

އެކަމަކު

އެގޮތަށް

ބައިވެރިވާން

ކުރިއަށްދާންވެ ސް
މީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައި

ނުކުތާއަ ކީ
އޮތުމާއެކީގައި

ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް ބައެއް
މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްކުރެއްވީ މާ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޯންނާނެ މެންބަރުން
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އިޢު ތިރާޟް ކުރައްވަ

ކުރައްވާ

ތިހެން

އޮއްވާ

އިޢުތިރާޟްކުރެއްވިޔަ ސް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓުދޭނިއްޔޭ އެހެންކިޔާފައި ވޯޓުދެވޭކަށް .އަޅުގަނޑަށް
އޮންނާނެގޮތަކީ ،އަދި އަޅުގަނ ޑަށް އެކަން ކުރެވޭނެގޮތަކީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި
އަޅުގަނޑަށް

މެންބަރުން

ދެއްވާ

ލަފައަކާއި

ޢަމަލުކުރުން.

އެއްގޮތަށް

އެހެންވީމަ ،މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ  11ޖެހި އިރު ފަށައިގެ ން
1365

ދޮ ޅުގަނޑިއެއްހާއިރު

ގާތްގަނޑަކަށް

ވެގެންމިދަނީ.

މި

އަދިވެސް

އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ކަރުދާސްކޮޅު އެބައާދޭ .އަޅުގަނޑު
ހިތަށްއެރީ

މިހިސާބުން

ކުރިއަށްދެވިދާނޭ.
އެނަންފުޅަށްވެސް
1370

މިކަން

އެހެންނަމަވެސް،

ދެން

ނިންމާފައި

އިތުރު

އިޙްތިރާމްކޮށް

އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް

ނަންފުޅެއް

އައުމާއެކީގައި
އެބޭފުޅަކަށްވެސް

ފުރުޞަތުއަރުވާފައިނޫނިއްޔާ ކުރިއަށްގެންދިއުން އަޅުގަނޑަށް ދަތިވެއްޖެ.
އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ ،އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

1375

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

` .ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު މިތާ މަޑުކޮށްލައިގެން މިއިނީ ހަމަ މި އަދު
51

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ނުކުތާއެއް

ވާހަކަދެއްކެވުން :ނިޒާމީ

އަޅުގަނޑުމެން
1380

އަ ޅުގަނޑު
މިތިބީ

ނުނަގާނަމޭ

ހީކޮށް.

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

އެހެންނަ މަވެސް،
އިޚްތިރާމްކުރުމަށް

ހުވައެއްކޮށްގެންކަ މަށްވާތީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ހިނގާކަމަށް

ޚިލާފުކަމެއް

މަޖިލީހުގެ

ނޫނީ

ޚިލާފުކަމެއް

ގަވާއިދާ

ހިނގާކަ މުގައިވާނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ނޫނީ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނަ އުމަކީ

އެކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ

މައްޗަށް

ލާޒިމް ކަމަކަށްވީ ހިނދު

އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ބޭނުން ކޮށްލާނަން އެކަން ސަމާލުކަމަށް
1385

ގެނައުމަށްޓަކައި .އާދެ ،ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލީހުގެ
ނާއިބު ރައީސަކާއި ރައީސަކު ހޮވާނެގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ އި
އޮތް ހިނދު ،އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ
ރަޢުޔުއެއް

ހޯދަން

ވޯޓެއް

މިއަދު

ނަންގަވާ

އެ

ވޯޓުގެ

ނަތީޖާ

މިޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތްނޫން ގޮތަކަށް އައިސްފި އްޔާ
1390

އެއީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަޅުގަނޑުމެން

ޤާނޫނުއަ ސާސީއާއި
މިތިބީ

ހުވާކޮށްގެން

ޚިލާފަށް

ދެވޭ

ޤާނޫނުއަ ސާސީއާއި

ވޯޓެކޭ.
އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް 87 .ވަނަ މާއް ދާއަށް ބަލާ ލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް
ފާހަގަކުރެވެނީ މި މާއްދާގެ ) ހ() ،ށ() ،ނ() ،ރ( ކިޔާލުމުން މިއީ
މަޖިލީ ހުގައި
1395

ބަޙުސްކުރެވޭ

ނޫނީ

މަޖިލީހަށް

ހުށަހެޅޭ

ބިލުތަކާމެދު

ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ރޫޙް އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް މީ ގޭން ދޭހަވެގެންދާތީވެ.
އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ  82ވަނަ މާއްދާގައި އެވާ ގޮތަށް ސި އްރު
ވޯޓެއްގެ

ގޮތުގައި

މިކަން

ނަންގަވާ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސަށް

ބައި ވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭގޮތަށް އެކަން ގެންދިއުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 82
ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނާބުނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިރާމްކޮށް އެގޮތަށް
1400

އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ގެންދަމާތޯއޭ .އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު
ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ .ޝުކުރިއްޔާ.

52

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

1405

ޢިއްޒަ ތްތެރި

ޝުކުރިއްޔާ.

މިހާރު

މެންބަރު

ނިޒާމީ

ނުކުތާއަށް

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ...އާދެ ،އެހިސާބުން ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް އަނެއްކާވެސް
ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފި .ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު
އާދަމް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
1410
ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު

 ..އެބައޮވޭ ނިޒާ މީ ނުކުތާގައި ނަގަންޖެހޭ ގޮތް .އަޅުގަނޑު އޮ ޅިގެ ން

އާދަމް ވާހަކަދ ެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން މިދަނީ އޭގެތެރެއިން ކޮންކަމެއް މި މަޖިލީހުގައި
ޚިލާފުވެގެންތޯ،

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ޚިލާފުވެގެންތޯ

ނުވަތަ

ގަވާ އިދާ

ޚިލާފުވެގެންތޯ މި ޢިއް ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތައް ނިޒާމާބެ ހޭ
1415

ނުކުތާތައް ނަން ގަވަމުންދާއިރުގައި މަނިކުފާނު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި
ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ދެއްވަމުން ތިގެންދަވަނީ.
އެއީ އަ ޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން އެކަން އޮޅޭތީ އެކަން ސާފުކޮށްލުމުގެގޮތުން
އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީ .އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި މި
ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަދި މިހާހިސާބަ ކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއިވެސް އަދި

1420

ގަވާއިދާވެސް ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާފައެއްނުވޭ .އެހެންނަމަވެސް ،މަނިކުފާނު
ޢިއްޒަތްތެރި ،ހުރިހާ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިޒާމީ ނުކުތާތައް
ދެއްވަމުން

ތިގެންދަވަނީ

ކޮންއުސޫލެއްގެ

ދަށުންކަ މެއް

އަޅުގަނޑަށް

ނޭނގޭތީ އެކަން ސާފުކޮށްލުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ.
ޝުކުރިއްޔާ.
1425

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ .މިހާރު ވަރަށް ގިނައިރުވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާބެހޭ ގޮތުން
ވާހަކަދައްކާތާ.

އެހެންވީމަ،

އަ ޅުގަނޑުމެން

ހަނދާން

އާކޮށްލަންވެސްޖެހިދާނެކަންނޭނގެ އެއީ އަޅުގަނ ޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމަކާއި
1430

ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީ .އަޅުގަނޑު
53

ދެންނެވި ދެންނެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  87ވަނަ މާ އްދާގެ )ނ( ނިންމާ
ޢިބާރާތުގައި ވޯޓުގައި ދެފަރާތެއް ހަމަހަ މަވެއްޖެ ހާލަތުގައި މިގޮނޑީގައި
އިންނަ

1435

ވޯޓުދޭންވާނެކަމަށް

މީހަކު

ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް

މާނަކުރަން

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ބުނާބުނުމެއް

އޮތުމާއެކީގައި

އަޅުގަނޑު

އެހެން

ދެންނެވީމާ

އެބަޖެހެއޭ.
އަޅުގަނޑު

މާނަކުރަންޖެ ހޭ

އެގޮތަށް

ދެންނެވީމާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީ.
އަޅުގަނޑު

ނިޒާމީ

އެ

ބަލައިގަތީ

ނުކުތާ

އެއީ

ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި

އޮތްކަމެއްގައި އަޅު ގަނޑު ކުރި ތަރުޖަމާއާއި ގު ޅޭގޮތުން ނެންގެވި ނި ޒާމީ
ނުކުތާކަ މަށްވާތީ
1440

ނިޒާމީ

އެފަދަ

ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ނުކުތާ

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ .އެހެންވީމަ ،އެ ނިޒާމީ ނުކުތާ އަޅުގަނޑު
ބަލަ އިގަތީ.

އޭގެފަހުން

ދެން

އެކި

އެކަ މާ

މެންބަރުން

ބެހޭގޮތު ން

ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވީ .އަ ޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން މިގެންދިޔައީ
ގަވާއިދުގެ ،މަޖިލީހުގެ
އޮންނަގޮތުގެމަތީން
1445

ގަވާއިދުގެ

ނިޒާމީ

މަޖިލީ ހުގެ

ލަފައެއް،

އަޅުގަނޑު

ޤަސްދުކުރަނީ

25

ނުކުތާއަކާ

މެންބަރުންގެ

މާއްދާގެ

ވަނަ
ދޭތެރޭގައި

ލަފައެއް

މެންބަރުންގެ

ގޮތެއް

)ރ(

ގައި

ނިންމާއިރު

ހޯދިދާނޭ

އޮތުމާއެކީގައި

ލަފައެއްހޯދާށޭ.

މެންބަރުންގެ

ލަފައެއް ހޯދައި ގެން ވޯޓެއް ނަގާށޭ .އެ ގޮތަށް ދެންނެވި ދެންނެވުމާއި
ގުޅިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ ހިނގަމުން މިދިޔައީ .އަޅުގަނޑު ދެން މިހާރު
މިފުރުޞަތުއަރުވަނީ ،އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ
1450

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ތިނިންމެވި

 1455ނަޝީދު
މެންބަރު މުޙަންމަދު

ނިންމެވުމަށް

އެހެންނަ މަވެސް،

ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑަށް
ވާހަކަފުޅުންވެސް

އަޅުގަނޑުވެސް
ހީވަނީ

މިހާރު

އިޙްތިރާ މުކުރަން.
ޢިއް ޒަތްތެރި

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ފަދައިން

ގިނަ

މެންބަރުންގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި
54

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

ކަނޑައެ ޅިގެން

ރިޔާސަތުން

ކަމަކާ މެދު

އެގޮތަށް

ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި އަދި ވަކި މެންބަރެއްގެ ހިތްޕުޅުގައި އެހެންގޮތަކަށް
1460

އެކަމާދޭތެރޭގައި އުސޫލެއް އޮތްކަމަށް ވީނަމަވެސް މަޖި ލީހުން އެކަމަށް ވޯޓެއް
ނެންގެވިދާނެކަމަށް

ނުފެނޭ.

އަޅުގަނޑަކަށްވެސް

އަދި

އަޅުގަނޑު

ދެކޭގޮތުގައި ޤާ ނޫނުއަސާސީގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަމެއް
ރިޔާސަތުން

ނިންމަވައިގެން

ކުރިއަށްގެންދަވާކަމަށްވާނަމަ

އެ ގޮތަށް

އެހިސާބުން އެކަން އެނިމުނީ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާއާއި 87
1465

ވަނަ މާއްދާގެ ގު ޅުމުގެ މައްޗަށް މިއަދު މުޅި ދޮޅުގަޑިއިރުގެ ބަޙުސް
މިދިޔައީ 82 .ވަނަ މާއްދާގައި އެއޮތީ ޢާން މު އު ސޫލު ބަޔާންކޮށްދީފައި
ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ހޮވާ ނީ
ސިއްރު

ވޯޓަކުންކަމަށް.

ޚާއްސަ

އެވަނީ.

އެއްވަރު

ބަޔާންކޮށްފައި
1470

87

ހާލަތެއް
ނަތީޖާއެއް

ވަނަ

މާއްދާގައި

އަ އިސްފިކަމަށްވާނަމަ

މަޖިލީ ހުގެ ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް
ކިޔާފައި .އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެތޯ ނޫންތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއް
ނެގިދާނެކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެވާހަ ކަ
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ .މިތާނގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި

1475

ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުދެއްވުމަށްޓަކަ އި އެކި އެކި ހި ސާބުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން
އެންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވޯޓު ލައްވައިގެން އެވޯޓުގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލިފައިވާ
ވާހަކަ .ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދިޔައިރުވެ ސް
ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވި މައްސަލައެއް .އެހެންނަމަވެސް ،ނިމިގެންދިޔަ އީ
އެއީ

1480

ހަމަ

އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ

ވޯޓެއްކަމަށް.

އެ ހެންވީމަ،

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަނުންވެސް ފެންނަން އެބައޮތް ސިއްރު ވޯޓު އެއީ
ޢާންމު އުސޫލުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޙާލަތެއް އަތުވެދާނެކަމަށް އެސި އްރުކަ ން
ކެނޑެންޖެހޭ.
ޤަބޫލުފުޅުވެސް

އަދި

އެއީ

މިހާރު

ކުރައްވާކަމެއް.

ގިނަ
މަޖިލީހުގެ

ޢިއްޒަތްތެރި
ރަޢުޔަކަށް

މެންބަރުން
ވޯޓެއް

އެއްސެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނަނީ .އަދި އެހިސާބަށް ދިއުމު ން
55

1485

އެކަން ނިންމުމަށްޓަކައި ވަގުތު ސަލާ މަތްކޮށް މިހާރު މަޖިލީހުގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ ހަމަ
އެވާހަކަ ހަ މަ ދަންނަވާލަން .ޝުކުރި އްޔާ ޢިއް ޒަތްތެރި ރަ އީސް.

1490އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު
މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ،މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
1495

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް.

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ

ޝުކުރިއްޔާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

އިރަކަށްފަހުވެސް

ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެ މާ އްދާ

މަނިކުފާނުގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރޫލިންގއެއް

ރައީސް،

އަދިވެސް

މިހުރި ހާ

ނޭނގޭތީއާއެކީ

މެންބަރުން ވިދާޅު ވާގޮތުގައި ތަފާތު ހުންނާތީ ދެމާއްދާ އަރައިރުން ވާހަކަ
1500

މިދައްކަނީ .އަ ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ ކޮން
މާއްދާއަކުންތޯއޭ ރަ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިޚްތިޔާރު ލިބެނީ ވަކި މާއްދާއަށް
ވަކި ގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކުރަން .ނޫނިއްޔާ ރިޔާ ސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް
ވަކި

މާއްދާއެއް

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ލިބިވަޑައިގަންނަވާތޯއޭ.

ލިބި ވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ގަވާއިދު ން މިމައްސަލަ ނިންމަވާފައި
1505

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިމާނަ ތަރުޖަމާކުރާކަމަށްވަންޏާ
ނޫނީ މައްސަލަ އެއް އުޅޭކަމަށްވަންޏާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުން .އެ ހެންވީމަ،
އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭ ނުންވީ.

1510އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމަށް.

56

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ގެ މެންބަރު
1515
ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާ

އައްސަލާ މްޢަލައިކު މް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ އީސް .އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް

މުޙަންމަދު އަސްލަމް

މިނެގީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް.

)ވަގުކޮޅަކަށްފަހު(

1520

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއް ޒަތްތެރި

ދެކެވެމުން

ވަގުތު

މެންބަރު.
ދިގުވަމުން

ނިޒާމީ
ގޮސް

ވާ ހަކަފުޅުތައް

ނުކުތާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި މާއްދާގައިވާ ކަންތަ ކާ ހަމައަށް މިހާރު މިދިޔައީ .އެއީ
1525

މިއޮންނަނީ  30މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއްގެ ވާހަކަ 9 .ވަނަ މާއްދާގައި
މިއޮންނަނީ ،މަޖިލީހުގެ ޖަ ލްސާއެއް ފެށިގެން ހިނ ގަމުންދާތާ އެއްގަޑިއިރާ
 30މިނެޓްވުމުން  30މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް މަޖިލީހުގެ ރަ އީސް
މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެއޭ .އަދި އެއީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މެންބަރެއްގެ
ވާހަކަފުޅު

1530

މެދުނުކެނ ޑޭ

ގޮތުގެމަތީން

މިއޮތީ.

އެހެން ވީމަ،

ކަނޑައެ ޅިފައި

ދޭންޖެހޭ

ހުސްވަގުތު ކޮޅެއްކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ތިޔަ

ފާހަގަކުރެއްވި ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަނެ މިހާރުން ފެށިގެން 12:35 ،ން
ފެށިގެން  30މިނެޓްގެ ހުސްވަ ގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
އަރުވައިފިން .އެހެންވީމާ 01:05 ،ގައި ޖަލްސާ އަލުން ފެށޭނެ ވާހަކަ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
1535

]އިންޓަ ވަލް  12:35ން  13:07ށް[

 .2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް
ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއެއް ހޮއްވެވުން.
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1540
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

`

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަ ހު

ކުރިއަށް

ޖަ ލްސާ

އަޅުގަނޑު

ގެންދަން

މިފަށަނީ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިޖަލްސާ ފެށިގެން ހުސްވަގުތުކޮ ޅާ
ހަމައަށް

ވާހަކަތަފު ޅުތަކަށާއި،

ދައްކަވަމުންގެންދެވި

ފާޅުކުރެއްވި

ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި ،ހާމަކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކަށާއި ،އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި
1545

މިކަމާބެހޭގޮތުން ބުނެވިފައި އޮތް އެއްޗަކަށާއި ،ތިޔަބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ދެ
ހުށަ ހެޅުއްވުމަށާއި،
މިޤަސްދު ކުރީ

މިކަންކަމުގެ

މަޖިލީހުގެ

މައްޗަށް

ރައީސްގެ

ވިސްނުމަށްފަހު

ގޮނޑިއަށް

އަޅު ގަނ ޑު

ނަންފު ޅު

ހުށަހެ ޅި

ތާއީދު ލިބި ،ވޯޓަށް އެހި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ،ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި

1550

އެބޭފުޅަކަށް

ލިބިވަ ޑައިގެންނެވި

އެހިސާބުން

ކުރިން

އަޅުގަނ ޑު

ވޯޓު

ހަމަހަމަވެއްޖެ

މިދެންނެވި

ހިނދެއްގައި

ކަންތައްތަކުގެ

މައްޗަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ނިންމަންޖެހޭގޮތަކަށް ކަންތައް ނިންމުމަށް .އެހެންވީމާ،
މިގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަ ކައި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރައީސްއަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަ ގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ
ކަންތައް
1555

ބެލެހެ އްޓުމަށް

ކޮމިޓީއެއް

ހޮއްވެވުމަށް

ތިޔަ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހު ޅުވާލަން .އަދި މިފުރުޞަތުގައި
ދަންނަވާލަން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  91ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
ގައި މިއޮންނަނީ ،މަޖި ލީހުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި
ސިއްރު ވޯޓު ގުނާނީ މަޖިލީހުން ހޮވޭ  5މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނޭ.
ވޯޓުގެ ނަތީ ޖާ އިއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއޭ .އެހެންވީމާ ،މިގޮތުގެމަތި ން

1560

ތިޔަބޭފުޅުން

ކޮމިޓީއެއް

ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ފުރުޞަތު

ހު ޅުވާލިވާހަ ކަ

ތަކުރާރުކޮށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ) .ވަ ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް
އެދިވަޑައިގަންފައިވާ ދެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު އަ ޅުގަނޑުގެ އަތަށް ލިބިއްޖެ.
އެއްބޭފުޅަކީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ ން
ޙުސައިންމަނިކު .އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު
1565

އަރުވައިފިން.

58

ވިލިމާފަ ންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އައްސަލާމްޢަލައިކު މް.

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

މިމުހިންމު މަސައްކަތަށްޓަކައި ތިވިދާޅުވިފަ ދައިން އެކުލަވާލާނެ ކޮމިޓީއެއް

ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމަށް މި ފުރުޞަތަކަށް އެދެން .އާދެ ،މި މަރުޙަލާ ގައި

1570

އާދެ،

`

މިއަދު ގެ

ދުވަހުގެ

މިމުހިންމު

އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނ ގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން މި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީ ހުގެ

ކޮމްޕޮޒިޝަން

މިއަދުގެ

މިއޮތްއިރުގައި

މިގޮތުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ ކުން މަ ޖިލީހުގެ މެންބަރުންތައް މިއަދު
މިތިއްބެވީ ،މިނިވަންގޮތުގައި

ތިއްބެވި

މެންބަރުންނާއެކުގައި .އެ ގޮތު ން

އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޑީ.އާރް.ޕީ ،ޕީ.އޭ އަދި ޑީ.ކިއު.ޕީ އާދެ ،ދިވެހި ޤައުމީ
1575

ޕާޓީ ،އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ .ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު
ލިސްޓެއް ހުށަހަޅާލަން މިޤަސްދުކުރަނީ މިދަންނަވާ އުސޫލުން .އެގޮތު ން
މެންބަރަކާއި

ޑީ.އާރް.ޕީގެ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ

އަދި

މެންބަރަކާއި،

ޕީ.އޭގެ

މެންބަރަކާ އި ،މިނިވަން މެންބަރަކާއި ،ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރަ ކު
5

ހިމެނޭގޮތަށް
1580

މެންބަރުންގެ

އަ ޅުގަނޑު

ކޮ މިޓީއަކަށް

ނަންތައް

ހުށަ ހަޅާލާނަން .އެގޮތު ން  .1އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ،ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ،ޑީ.އާރް.ޕީގެ މެންބަރު .މުޙަންމަދު ރިޔާޟް،
ގއ.ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު .މޫސާ
ރަމީޒް ،ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ،ޕީ.އޭގެ މެންބަރު .އިބްރާހީމް
މުއްޠަލިބް،

1585

ފަރެސްމާތޮޑާގެ

ގދ.

މެންބަރު،

އެއީ

މިނިވަން

ކެންޑިޑޭޓެއްގެގޮތުގައި ވަޑަ އިގެންނެވި ބޭފުޅެއް .އަދި ރިޔާޟް ރަޝީދު،
ތ.ވިލިފުށި

ދާއިރާ ގެ

މެންބަރު،

ދިވެހި

ޤައުމީ

ޕާޓީގެ

މެންބަރު .

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރި އްޔާ.

ފުރުޞަތަކަށް

އެދި

ދަންނަވާލީ،

ލިސްޓެއް

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

އަޅުގަނޑުވެސް

1590ވުން:
ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެ

ހުށަ ހަޅާލަންވެގެން .ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އުޅުނު
ލިސްޓް ގާތްގަޑަ ކަށް އެލި ސްޓް ހަމަ އެގޮތަށް ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެ ރި
މެންބަރު

އެހުށަ ހެޅުއްވީ.

އެހެންވީމާ،

އަޅުގަނޑު

އެލިސްޓަށް
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ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދެންނެވުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
1595
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާރު ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެ ޅި ކޮމިޓީ އަށް
ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ.

ކޮމިޓީއެއް

ހުށަހެ ޅުމަށްފަ ހު

ދެން

އޮންނަކަމަ ކީ

ކޮމިޓީ އަށް ތާއީ ދުކުރުން .އެހެންނަމަވެސް އިތުރު މެންބަރަކު އަދި ވެސް
މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެ ންފައި އެބައޮތް .މާފަންނު ހު ޅަނގު
1600

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމަށް އަޅުގަނޑު
ފުރުޞަތު އަރުވައިފިން.

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ނިހާން ހުށަހެ ޅި

މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢަބްދ ުއްރަޙީމް

ލިސްޓަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން.

1605
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( އަޅުގަނޑު މި ހާރު
ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ،މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.

1610
މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ދެންމެ ހުށަހެޅުނު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ލިސްޓްގަ އި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.އޭގެ ދާއިރާއިން އައި ނަންފުޅަކީ،

ވާހަކަދެއްކެވުން:

މޫސާ ރަ މީޒެއްނޫން މޫސާ ޒަމީރު.

1615އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަކޮށްދެއްވި ޙިއްސާއަށް ވަރަ ށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު
ޝުކުރުދަންނަވަން .މަޖިލީ ހުގެ އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު
ދެއްވަނީ،

ތިޔަ

ލިއުއްވާފައިވާކަ މަށް.

ވިދާ ޅުވިގޮތަށް
ޝުކުރިއްޔާ.

މިހާރު

އެމެންބަރުގެ

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު(

ނަންފު ޅު
ނިޒާމާބެހޭ

ނުކުތާއެ އް ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.
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1620

)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް .ސިއްރު ވޯޓަކަށް ކުރިމަތިވެގެން އަންނައިރުގައި

މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކެމެރާ.

1625

މަނިކުފާނުގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ފުރަގަހުން

ދެ

އެބަފެނޭ

އެދެކެ މެރާ މަސައްކަތް ކުރޭތޯ .އެއީ ސިއްރު ވޯޓު ލިޔަން ދާއިރުގައި
އެތަނަށް ފެންނަގޮތަށް ކެމެރާ ހުރެދާނެތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލީ .
ޝުކުރިއްޔާ.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

1630

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ތިޔަކުރެ އްވި ސުވާލާއިގު ޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ
މޭޒުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ މަޢުލޫ މާތު މިދަންނަވާލަނީ .އިދާރީ މޭޒުން
ވިދާޅުވަނީ ،ދެންމެ ތިޔަ އިޝާރާތްކުރެއްވި ދެކެމެރާއަކީ ނުހިންގާ ހުރި

1635

ދެކެމެރާ ކަމަށާއި،

އަދި

އެދެކެމެރާގެ
ނުފެންނަގޮތަށް

އެކެމެރާއަށް

އެއްޗެތި

ޝުކުރިއްޔާ.

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު(

އާދެ،

ލޮލުގަ އި

ނުވަތަ

ލެންސްގައި

ހުރަހެއް

ލައްވާފައިވާ ކަމަށް.

މިހާރު

ރައްޔިތުންގެ

ވަނީ

މަޖިލި ހުގެ ރައީސްއަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު
ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ނަން ހުށަހެޅިފައި .ކޮމިޓީއެއްގެ
1640

ނަންތައް

ހުށަހެޅިފައި.

އެނަންތައް

މަޖިލީހުގެ

އިދާރީ

މޭޒުން

އިއްވާލަދެއްވާނެ) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ނިޒާމީ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަންގަވަން
ބޭނުންފުޅުވެގެން މައްޗަންގޯޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އެދިވަ ޑައިގެންފައިވާތީ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ
އަޙްމަދު ދީދީ އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.
1645
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)ނިޒާމީ ނުކުތާ(

މައްޗަންގޯޅީ އުތުރު ދ ާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މަޢާފާއަށް އެދެން މިހެން

1650ޙްމަދު ދީދީ
މެންބަރު މާ ރިޔާ އަ

ދަންނަވާލަންޖެހޭތީ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ ބަލާލިއިރު ރައީސްއަށާއި

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނާއިބު

ހުށަހެޅޭ

ރައީސްއަށް

ނަންފުޅުތަކުގެ

ބޭފުޅުންގެ

ހުށަހެޅުމު ގެ

ފުރުޞަތު މި އެޖެންޑާއިން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން ނެތީމަ .ދެން އޮތީ ވޯޓު
ނެގުން .ދެން އަނެއްކާ ކޮމިޓީއެއް ނަގާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު ދެ
ޕާޓީއިން
1655

އެނގޭ

ދެބޭފުޅުންނެއްކަން

ކޮން

އަޅުގަނޑުމެން

ހުށަ ހަޅާނީ

ނަންފުޅުތައް .އެހެންވިޔަސް އަދި އެހެން ޕާޓީއަކުންވެސް ފަހަރެއްގައި
ނަންފުޅެއް

މި

ހުށަހަޅައިފިކަ މަށްވަންޏާ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައިގެން
ފާސްވެ އްޖެކަމަށްވަންޏާ

އޭގެ

ކޮމިޓީގެ

އަޅުގަނޑުމެ ންނަށް
އެއީ

ރަނގަޅު

އެންމެ

ބޭފުޅަކު
ކޮމިޓީ

ނިޒާމަށް

ނުވާނެތީ

އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ ދެއްވުމަށް ދެންނެ ވުމަށް އަ ޅުގަނޑު މި ނިޒާމު މިނެގީ.
1660

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސްއަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ
ހުށަ ހެޅުމަށް ،މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި
އޮއްވަކައެއް.

1665އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އާދެ،

ޢިއްޒަތްތެރި

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގެ

މެންބަރު
ވާހަކަ.

ތިޔަ
އެއީ

ވިދާޅުވީ
5

ކަން

މެންބަރުންގެ

ހިނގުން
ކޮމިޓީއަކަށް

ނަންފުޅުތައް ހުށަހެ ޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިހާރު މިވަނީ .އެއިން ނަންފުޅެއްގެ
ވެރިއަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަ މުގެ ގޮނޑިއެއް ހުށަހެޅޭ ނަންފުޅެއްކަމުގައި
ނުވަތަ
1670

ނަންފުޅުތަކުގެ

ތެރެއިން

ނަންފުޅެއްކަމުގައި

ހިމެނި ގެން

ހިނގައިދާނެ .އަދި ހަމައެފަދަ އިން އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ
ނާއިބު

ރައީސްކަމަށް

ހުށަހެޅޭ

ނަންފުޅެއްކަމު ގައި

ނުވަތަ

ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ނަންފުޅެއްކަމުގައި ހިމެނިގެން ހިނގައިދާނެ .ދެ ން
އެހެންވެއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި

އެބޭފުޅެއްގެ

ބަދަ ލުގައި

އެހެން

ބޭފުޅަ ކު
62

ހޮވަންޖެ ހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .ދެން މިކަން މިގޮތަށް އެޖެންޑާ
1675

ހަމަޖެއްސެވިއިރު ރާއްވަވާފައި އޮތީމަ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމުގެ ވާ ހަކަ ތިޔަ
ޢިއްޒަ ތްތެރި

މެންބަރުންނަށް

އެފަދަގޮތެއް،
ދިމާވެއްޖެއްޔާ

އަޅު ގަނޑު

ކުރީގައިވެސް
މެންބަރަކު،

ދަންނަވާލަންޖެހުނީ.

ވާހަކަދެކެވުނުފަދަ އިން

ދެން

އެ

މެންބަރުގެ

ދެ ން

އެފަދަގޮތެއް

ބަދަލުގައި

އެހެ ން

މެންބަރަކު ހޮވާގޮތަކަށް ހަ ދައިގެން ދެން ކުރިއަށް ގެންދަމާތޯ .ދެން އެހެ ން
1680

ދިމާނުވެއް ޖެއްޔާ ދެން ހަމަ ކޮމިޓީ އޮންނާނެތާ ރަނގަޅަށް .އެ ހެންވީމާ،
އެގޮތަ ށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން .އެހެން
ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ކޮމިޓީއިން އުނިކޮށް އެހެން
ބޭފުޅަކު އަޅުގަނ ޑުމެން ލާންޖެހޭނެ .ދެން އެޖެން ޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި
މިއޮންނަނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން

1685

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ސިއްރު ވޯޓު
ނެގުން .އެކަމު ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ ނަންފުޅު ނުވަތަ ނަންފުޅުތަކެއް
ހުށަ ހެޅި ،ނަންފުޅަށް ނުވަތަ ނަންފުޅުތަ ކަށް ތާއީދު ލިބި އޭގެފަހުން އެކަ ން
ކުރެވޭނީ .އެހެންވީމާ ،އެއައިޓަމް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރުގައި އެގޮތުގެ މަތިން
އެކަން

1690

ކުރިއަށް

މިދަންނަވާލަނީ،

ގެންދާނީ.

ޝުކުރިއްޔާ.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

82

އަޅުގަނޑު

ވަނަ

މި ހާރު

މާއްދާގެ

) ހ(

ގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރަ އީސް
އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮވުމަށް
ކަނޑައެ ޅިފައިވާ

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

ނަންފުޅުތައް.

މިކޮމިޓީ

ހުށަ ހެޅުއްވި މެންބަރަކީ ،ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
1695

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު .މިކޮމިޓީއަށް ތާ އީދުކުރެއްވި މެންބަރަކީ،
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ މީރު .ކޮމިޓީއަށް
ހުށަ ހެޅިފައިވާ

ނަންފުޅުތަ ކަކީ،

ގަލޮޅު

ދެކުނު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙް ލޫފް ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް ،ކިނބިދޫ ދާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ ސާ
1700

ޒަމީރު،

ފަރެސްމާތޮޑާ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އިބްރާހީމް
63

މުއްޠަލިބް ،ވިލިފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.
އެހެންވީމާ ،މިކޮމިޓީއަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު
ޖައްސަވައިދެއްވުން

އެދެން.

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު(

މިހާރު ވަނީ

އާދެ،

ކޮމިޓީ އަށް ވޯޓަށް އެ ހުމަށްޓަކައި ރަނގަބީލެއް ޖަހާފައި .އެހެންނަ މަވެސް،
1705

އިދާރީ މޭޒުން
ޖަހާފައި

އަޅު ގަނޑަށް

އޮއްވާވެސް

އެދިވަޑައިގެންފި

މަޢުލޫމާތުދެއްވަނީ،

ޢިއްޒަތްތެރި

ޙާލަތެއްގައި

އެގޮތަށް

މެންބަރަ ކު

މީގެކުރިން

ނިޒާމީ

އެބަހުއްޓޭ

ރަނގަބީލު
ނުކުތާއަކަށް

ނިޒާމީ

ނުކުތާ

ދެއްވާފައި .އެ ހެން ވީމާ ،ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު
އާދަމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.
1710

)ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ މީގެ ކުރިން ވެސް

އާދަމް ވާހަކަދ ެއްކެވުން:

ރަނގަބީލު ޖަގާފައި ހުއްޓަސް ނިޒާމީ ނުކުތާ ދެއްވާފައި އެބަހުއްޓޭ .

1715

އެހެންވީމާ،
ޢިއްޒަ ތްތެރި

އަޅުގަނ ޑަށްވެސް
މަޖިލީހުގައި

ތިދެއްވީއޭ.
ކަންތައް

އާދެ،

ކުރަމުން

މީގެ
ގެންދާ

ކުރިން

މި

އުސޫ ލަށް

ދަންނަވާކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ ކޮމިޓީއެއް ހުށަ ހެޅި އެއަށް އިތުރު  2ވަނަ
ފަރާތަ ކުން އެހެން ނަންތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތްކަމަށްވަނީވިއްޔާ ،އެއަށް
އިޢު ތިރާޟު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންތަކެއް މިތާނގައި ނެތްކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެގޮތަށް
1720

ބައް ލަވާފައި ވޯޓަށް ނާ އްސަވާ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމާލައްވާތީ
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަދުވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާ ނެހެން .އެގޮތަށް
ގެންދަވައިފިކަމަށްވަނީވި އްޔާ

މި

ޕްރޮސެސް

އަވަސްވެގެންދާނެކަމަށް

އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސް.
1725

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

މިގޮނޑީގައި
1730

އެދެއްވި

އިންނަމީހަކު

މަޢުލޫ މާތާ

ކުރަންޖެހޭ

ގު ޅިގެން
ކަމަކީ

އަނެއްކާވެސް
އި ދާރީ

މޭޒާ

މަޝްވަރާކޮށްލުން .އިދާރީ މޭޒުން ވިދާ ޅުވަނީ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ފާހަގަކުރުއްވި ގޮތަށް މީ ގެ ކުރިން ކަންތައް ހިނގާފައިވެއޭ .އެހެންވީމާ،
މިހާރު ހުށަހެޅި

 5މެންބަރުންގެ

ތާއީދު ލިބިފައި މިވާ

ކޮމިޓީއަކީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް
ނަގާ
1735

ސިއްރު

ވޯޓުގެ

ބެލެހެއްޓުމަށް

ކަންތައް

މަޖިލީހު ން

މި

އިޚް ތިޔާރުކުރެއްވި މި މަ ޖިލީހުން ކަނޑަ އެޅުއްވި ކޮމިޓީކަ މުގައި ނިންމެވުމަށް
އިޢު ތިރާޟު ކުރުއްވާ

އެއްވެސް

މެންބަރަކު

ނެތްކަމަށްވަނީވި އްޔާ

އެގޮތު ގެމަތިން އެކަން ނިންމިދާނެ .އަދި ،ކަންތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތު ން
އެގޮތަ ށް

ނިންމުމަކީ

ރަނގަޅުގޮތެއްކަމުގައި

އެހެންވީމާ ،އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ
1740

އަޅު ގަނޑު

އިޢުތިރާޟެއް

ޤަބޫލުކުރަން.

އޮތްތޯ

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލަން .އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުކުރައްވާތީއެއް ނުފެނޭ.
އެހެންވީމާ ،މި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ  5ނަންފުޅުގެ ވެރިންނަކީ،
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް
ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މި މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި
ކޮމިޓީކަމުގައި ނިން މައިފިން .ޝުކުރިއްޔާ .އަދި ،އެއްފަހަރު އެކޮމިޓީގެ

1745

މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އަޅު ގަނ ޑު ދަންނަވާލާނަން .އާދެ މި ހޮވުނު
ކޮމިޓީ ގައި ހިމެ ނިވަ ޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ،ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި
މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟު ،ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މޫސާ ޒަމީރު ،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

1750

މުއްޠަލިބް ،ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު .މި ލިޔުމުގައި
އޮތީ

ހަމަ

ރަނގަޅަށް.

އަޅުގަނޑަށް

ކިޔުމުގައި

ކުޑަކޮށް

ނަންފު ޅު

އޮޅޭގޮތަކަށް ކިޔުނީ .ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު
ލިޔުމުގައި އޮތީ .ޝުކުރިއްޔާ.
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1755

 .3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި
ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ކޮމިޓީ ހޮވާ ނިމުމާ ގުޅިގެން އެޖެންޑާގެ  2ވަނަ އައިޓަމަށް އަޅުގަނޑު
މިދަނީ.

1760

އެ އީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

82

ވަނަ

މާއްދާގެ

) ހ(

ގައި

ވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި
ސިއްރު

ވޯޓު

ނެގުމުގެ

އައިޓަމް.

ކުރިންވެސް

ދަންނަވާލިފަދައިން

މިކަމުގައި ނެ ގޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއް .މި ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ ނަންފު ޅު
ނުވަތަ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުމަށްފަހުގައި .އެނަންފުޅުތައް
ކަރުދާހުގައި
1765

ޗާޕްކުރި

ޗާޕްކޮށްގެން

ކަރުދާސް

ތިބޭފުޅުންނަށް

ލިބި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މިތާ ކުރިމަތީގައި މިހިރަ މޭޒުގައި ބެހެއްޓިގެ ން
އޭގެ ކަރުދާސްކޮޅެއް ކޮން މެ މެންބަރަކުވެސް ،ނަންފުޅު ދަންނަވާލީމަ
ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ވަޑައިގެން އޭގެން ކަރުދާސްކޮޅެއް ނަންގަވަ އިގެން
މިތާ ކުރިމަތީގައި މިހިރަ ފާހަގަޖަހާ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަޑަ އިގެން
ފާހަ ގަޖައްސަވާފައި ވަޑައިގެން އެ ކަރުދާސްކޮޅު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެ ން

1770

އިދާރީ މޭޒުގެ އަދި އަޅުގަނޑުގެވެސް ކުރިމަތީގަ އި މިހިރަ ވޯޓުލާ ފޮއްޓަށް
ވައްޓާލައްވާ ގޮތަށް އެކަން ހިނގަމުންދާނީ .މިއީ މިހާރު އެހެންވީމާ،
މަޖިލީ ހުގެ ރައީސްކަމަށް ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނ ޑު
ހުޅުވާލައިފިން.

އަޅުގަނޑު

މި

ފުރުޞަތުއަރުވަނީ،

ކެންދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއަށް.
1775
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ

ތަސްމީން ޢަލީ ވާހަކަދ ެއްކެވުން:

މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ނަންފުޅަކީ ،ފެލި ދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ގެ ނަންފުޅު .ޝުކުރިއްޔާ.

1780ދ ާއިރާގެ
މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .` .އާދެ ،އަޅުގަނޑު މި އަދު މި
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އަ ޅުގަނޑުމެންގެ ،މޯލްޑިވިއަން

ޑިމޮކްރެޓިކް

ފަރާތު ން

ޕާޓީގެ

މެންބަރު މާ ރިޔާ އަޙްމަދު

ތެދުވީ

ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑުމެން ސްޕީކަރެއްކަމަށް މި މަޖި ލީހަށް ހުށަހަޅާ ކެނ ޑިޑޭޓުގެ
ނަންފުޅު ހުށަހެ ޅުމަށްޓަކައި .އެގޮތުން އަ ޅުގަނޑު ހިންނަވަރު ދާއިރާއިން
އިންތިޚާބުވެފައިވާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް ގެ ނަންފުޅު ހުށަ ހަޅާލަން.

1785

އަދި،

ހަމަ

މި

ފުރުޞަތުގައި

އަޅުގަނޑު

ވަރަށް

ހިތާމައާއެ ކީ

ދަންނަވާލަންޖެހޭ ތި މަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު މިތާ ވަޑަ އިގެން ނެތްކަން
އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓު ނަގާއިރު .އަދި ،އެއަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ ވެސް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ގައިމުވެ ސް ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތު ން
ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މުޞްތަފާކަން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
1790
މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު މި ތެދުވީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ

ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤ ައްޔޫމް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފު ޅަށް

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތާއީދު ކޮށްލަން.

1795ގެ މެންބަރު
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު މި ތެދުވީ މައްޗަންގޮ ޅީ

މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އުތުރު ދާއިރާއިން މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު
ޞާލިޙްގެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކޮށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

1800

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ ،މިބާވަތުގެ
ކަންތަކު ގައި

ޢަމަލުކުރަމުން

ގެންދާ

އު ސޫލުގެ

މަތިން

ނަންފުޅުތައް

ހުށަ ހެޅުއްވުމުގެ ކަންތަކަށް ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަންޖެހޭ.
އެހެންވީމާ ،އަ ޅުގަނޑު މި

ބަލާލީ.

ދެން ،މަޖިލީހުގެ

އަމީންޢާންމު

އަޅުގަނޑަށް އެވިދާޅުވަނީ އެހެން ނަންފުޅެއް އަންނަ ކަމަކަށް ނުދައްކައޭ.
އެހެންވީމާ ،އެދެން ވިދާޅުވަނީ މިހިސާބުން ދެން މަޖިލީ ހުގެ ރައީ ސްގެ
1805

ގޮޑިއަށް  2ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ހުށަ ހެޅި އަދި އެ  2ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދު
ލިބި ނި މިފައިވާތީ މިހާރު ނަންފުޅު ހުށަހެޅި ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެ ން
ބޭނުންކުރެވި ނިމުނީކަމަށް ބަލާފައި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރުމާ ހަމައަށް
67

ދާންވީކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްލައްވަނީ .އެހެންވީމާ ،އެކަމާއި ގެން އަޅުގަނޑު،
އެކަމާ އިގެން
1810

ކުރިއަށް

ދިއުމަށް

އަޅުގަނޑު

އަމީޢާންމަށް

މަޖިލީހުގެ

ދަންނަވަން) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،މަޖިލީހުގެ
އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމަތުދެއްވަނީ ،ދެންމެ ހުށަހެޅި ތާއީދު
ލިބުނު  2ނަންފުޅު ވޯޓުދޭ ކަރުދާ ހުގައި ޗާޕްކޮށް އެ ކަރުދާހުގައި
މަޖިލީ ހުގެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު ޖަހާ ވޯޓުދޭ ކަރުދާސް ތިބޭފުޅުންނަށް
ލިބޭ ވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް  10ވަރަކަށް މިނެޓްގެ ވަގުތު ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް.

1815

ވަރަށް

ޖަލްސާއަކީ

ދިގުލަމުންދާ

އަދި

ޖަލްސާއެއް.

ވޯޓުދެއްވުމުގެ

މަރުޙަލާގައިވެސް އަޅުގަނ ޑުމެން ވަގުތަކެ އް ހޭދަކުރަންޖެ ހޭނެ .އެ ހެންވީމާ،
ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަން ނަވާކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަން މި 10
ވަރަކަށް

މިނެޓްތެރޭގައިވެސް

ނުކުމެވަޑަ އިގެން

ބޭރުގައި

އުޅުއްވާފައި،

މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ގޭގެތެރޭގައި އުޅުއްވާފައި ވެދެވަޑައިގެންނެވޭ ކަ ހަލަ
1820

ފުރުޞަތަކަށް .އެހެންވީމާ ،އަ ޅުގަނޑު ޤަ ސްދުކުރަން މިހާރުން ފެށިގެން
 1.45ކާ ހަމައަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާ ލަން.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

1825އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ކުރިއަށް ގެންދަންފަށަނީ .ޖަ ލްސާ
މެދުކަ ނޑާލިއިރު

ދެންނެވިފައިވާނެ

މެދުކަނޑާލީ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސަކު

އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުމަށްޓަކައޭ .މިހާރުވަނީ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތަ އް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި.
އަދި
1830

މިހާރު

މިތަނުގައި

ބެހެއްޓިފައި

މިވަނީ

އެކަރުދާސްކޮޅުތައް.

ތައްޔާ ރުކުރައްވާފައި ވަނީ ބަރާބަރު  76ވޯޓު ކަރުދާސް .އެއީ މިޖަލްސާއަށް
ވަޑައި ގެން ތިއްބެވީ 76

މެންބަރުންކަ މަށްވާތީ .މިކަން ހިގާނޭގޮތަކީ،

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ވޯޓު ކަރުދާ ސްކޮޅުތައް މިތަނުން ނަންގަވަ އިގެން
ގެންދަވައި އަޅުގަނޑުގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ބެހެއްޓިފައި އެވާ ،އިދާރީ
މޭޒުގެވެސް ކަނާތް ފަރާތުގައި ބެހެއްޓިފައި އެވާ ކުޑަމޭޒުމަތީގައި މަޖިލީހުގެ
68

1835

ޢަމީންއާންމު އެކަރުދާސްކޮޅުތައް ބަހައްޓަވައި ދެއްވާނެ .އެކަރުދާސްކޮޅުގައި
ނަންތައް ޗާޕްކޮށް އަދި އޭގެ ފަހަތުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު
ޖަހާފައިވަނީ .ވޯޓުދެއްވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް
އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކިރީގައި މަޖިލީހުގެ ޢަމީންއާންމު ވޯޓުލާފޮށި ހުޅުވާލައްވާ
ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެފޮށީގެ އެތެރެ ދައްކަވައި ދެއްވާނެ.

1840

އެއަށްފަހު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރައް ވާފައި ބަހައްޓަވާނީ .ދެން މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިދާރީ މޭޒުން އިޢުލާންކުރެއްވީމާ ،ކޮންމެ
މެންބަރަކު ވެސް

އަޅުގަނޑު

ވަޑައިގެން

މިދެންނެވި

ކުޑަމޭޒުގައި

ބަހަ އްޓާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ތެރެއިން  1ކަރުދާސްކޮޅު ކޮންމެ
ބޭފުޅަކުވެސް
1845

ފާހަ ގަޖެހުމަށް

ނަންގަވައިގެން
ޚާއްޞަ

ވަޑައިގެން

ކުރެވިފައިވާ

ތަނުގައި

ވޯޓު

ކަރުދާސްކޮޅުގައި

ހުންނަވައިގެން

ވޯޓު

ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާފައި ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅު ހިއްޕަވައިގެން
ވަޑައި ގެން ވޯޓުލާ ފޮށްޓަށް އެބޭފުޅަކު ވައްޓަވާ ލައްވާނީ .މިދެންނެވިގޮތުގެ
މަތިން ވޯޓުލު މުގެ ކަންތައް ހިގަމުންދާނީ .އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
ބޭނުން
1850

ޖަލްސާ

1:45

ވަންދެން

މެދުކަނޑާލަނީއޭ

ދެންނެވިއިރު،

ވޯޓެއްލުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ނުޖަހާ މެދުކަނޑާލެވިފައިވަނީ.
އެހެންނަމަވެސް

ތިހުރިހާ

ބޭފު ޅުންނަށްވެސް

ދަންނަވާލެ ވިފައިވާނީ

އެ

މެދުކަނޑާލަނީ ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައިކަން.
އެހެންވީމާ ،ރަނގަބީލު ޖެހުމުގެ މަޤްޞަދު ،އެ އިން ހާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ
މަޤްޞަދު އެވަނީ ހާޞިލުވެފައިކަމަށް ބައްލަވާ ތިޔައިން އެއްވެސް ބޭފުޅަ ކު
1855

އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާކަ މަށް ވަނީވިއްޔާ އިތުރަށް ރަނގަބީލެއް ޖެހުމަކާނުލާ
މިހާ ހިސާބުން ވޯޓު ލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށަން ކަމަށް.
ޝުކުރިއްޔާ .އެއްވެސް ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ކުރައްވާތީއެއް
ނުފެނޭ .އެހެންވީމާ ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ.
ޝުކުރިއްޔާ.

1860

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
69

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

1865

ހުޅުހެން ވޭރު

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެރި

މަނި ކު

މޫސާ

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ
އާޒިމް.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު(
ޙާމިދު

މެންބަރު

ހެންވޭރު

ޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ދެކުނު

ދާއިރާގެ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު(

ޢިއްޒަތްތެ ރި
އުތުރު

ގަލޮޅު

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ގަލޮ ޅު
ދެކުނު
1870

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

އަޙްމަދު

މެންބަރު

މަޙްލޫފް.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މާފަން ނު
އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު
ހުޅަނގު

1875

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ޢަބްދުﷲ

މެންބަރު

ޢަބްދުއްރަޙީމް .

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އިބްރާހީމް
ޢިއްޒަތްތެރި

ރަޝީދު.

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

މެންބަރު

އަޙްމަދު

ވިލިމާފަންނު
ނިހާން

ދާއިރާގެ

ޙުސެއިންމަނިކު.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ރަޝީދު) .ވަގުތުކޮޅަ ކަށްފަހު( އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
1880

އަޙްމަދު ޢަބްދު ﷲ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު

މުޙަންމަދު

ޝިފާޒު.

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު(

ދިއްދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކެލާ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަހު( ހަނިމާދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަން މަދު މުޖްތާޒު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
1885

ނޮޅިވަރަމް

ދާއިރާގެ

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

މުޙަންމަދު

ނަޝީދު.

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޢަލީ

ޢާރިފް) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު
70

ދާއިރާގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
1890

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ކޮމަންޑޫ

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

ޙުސެއިން

މެންބަރު

ވަހީދު.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.
)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ޢީސާ.
1895

މަނަދޫ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

މުޙަންމަދު ޠާރިޤް) ،ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ވެލިދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ޢަލީ

މެންބަރު

މުޙަން މަދު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

އަލިފުށީ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒުު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނގޫފާރު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރަޝީމް ޢަލީ) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ދުވާފަރު
1900

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

މުޙަންމަދު

ޒުބެއިރު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( އިނގުރައިދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫ ން
ޢަބްދު ﷲ ޙަމީދު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ވިސާ މް ޢަލީ) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( ތުޅާދޫ ދާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު

ރަޝާދު،

ނާޒި މް

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

އޭދަފުށީ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް މަދު ސަލީމް) ،ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ކެންދޫ
1905

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެރި

އަޙްމަދު

ތަސްމީން

ޢަލީ،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޞާލިޙް) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަން މަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ކާށިދޫ ދާއިރާގެ
1910

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދު ލްޙަމީދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ތުލުސްދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ރޮޒައިނާ

އާދަމް،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ހީމް
ރިޒާ،

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު(

މަތިވެރި

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޙުސައިން މުޙަންމަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
1915

މެންބަރު

ޢަލީ

ވަޙީދު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު(

މާމިނގިލީ

ދާއިރާގެ
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ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޤާ ސިމް އިބްރާހީމް) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަހިބަދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤި އްޔާ މުޙަންމަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ކެޔޮދޫ
1920

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

ޢަބްދުﷲ

މެންބަރު

ޝާހިދު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ނާޒިމް،

މުލަކު

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަހު(

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދު ލްޤައްޔޫމް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަ މްޒާ) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ނިލަންދޫ
ދާއިރާގެ
1925

ޢިއްޒަތްތެރި

ޢަބްދުލްމުޙް ސިން

މެންބަރު

ޙަމީދު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް
މުޙަންމަދު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އަޙްމަދު އާމިރު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި
މެންބަރު

ރަޝީދު،

ރިޔާޒު

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ކިނބިދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( އިސްދޫ ދާއިރާގެ
1930

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ގަމު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޔޫސުފް

ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު
ޢަބްދު ﷲ) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަ މާލު އަބޫބަކުރު) ،ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ
1935

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދާންދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ގެމަނަފުށީ

ދާއިރާ ގެ

ޢި އްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އިލްހާމް

އަޙްމަދު.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( .ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަން މަދު
ޤަސަމް) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( .މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
1940

މުޙަންމަދު

ނާޒިމް.

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަހު(.

ފަރެސްމާތޮޑާ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .ގައްދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.
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ފުވައްމުލަކު އުތުރުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް
ޙަސަން.
1945

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު(.
ޝިފާޤް

މެންބަރު
ދެކުނުދާއިރާގެ

މުފީދް.

ޢިއްޒަތްތެރި

ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.

ފުވައްމުލަކު

މެންބަރު

މަސީޙް މުޙަންމަދު.

ޢަބްދުﷲ

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( .ހު ޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް
ލަބީބް) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( .ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ލްޙާ ން
ފަޙުމީ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .މަރަދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
1950

ޙަސަން ޢާދިލް) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( .ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( .ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( .ހިތަދޫ
ދެކުނުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.

1955

)ވަގުތުކޮޅަ ކަށްފަހު(.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

އިޢުލާންކުރެ ވުނު  75ނަމު ގެ ވެރިންކަމުގައިވާ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ވޯޓުލައްވާ

1960

ނިމިވަޑައިގަތީ.

އެހެންވީމާ،

82

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ ސާއި
ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައް
ބެލެ ހެއްޓުމަށް
މެންބަރުން

މަޖިލީހުން
ވޯޓުގެ

ނަތީޖާ

ކަނ ޑައަޅުއް ވާފައިވާ
ސާފު ކުރެއްވުމުގެ

ކޮމިޓީގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ކަންތަކަށް

އިދާރީމޭޒު

ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މޭޒުދޮށަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން .އެ
1965

މެންބަރުންގެ

ނަންފުޅުތައް

މިދަންނަވާލަނީ.

ގަލޮޅު

ދެކުނުދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފް ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި
މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް ،ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މޫސާ ޒަމީރު ،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
މުއްޠަލިބް ،ވިލިނފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.
73

1970

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

 .4ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު
ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެއްވުން.
1975
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ ) ހ( ގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީ ހުގެ ރައީ ސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
އަޅުގަނޑު

މިދަންނަވާ ލަނީ.

ތިއްބެވި

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން

މެންބަރުން ގެ

އަދަދު  .76ވޯޓު ދެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަ ޑައިގެންނެވި މެންބަރު ން އަދަދު
1980

 .75ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަޣްލަ ބިއްޔަތު  .38ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
ޢަބްދު ﷲ ޝާހިދު ،ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ އަދަދު  .42ހިންނަވަރު
ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ މް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް ،ލިބިވަޑައިގެންނެވި
ވޯޓުގެ އަދަދު  .33މިނަތީޖާގައިވާގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރައީސަކުކަމުގައި،

1985

މަޖިލީ ހުގެ

މިޖަލްސާއަށް

ވަޑައިގެން

ވޯޓުދެއްވި

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިވަ ޑައިގެން ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު

ޢަބްދުﷲ

އިޢުލާންކުރަން.
ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

ޝާ ހިދު

ހޮވިވަޑައިގެންފިކަމުގައި

އަޅުގަނޑު

ރައީސްގެ

ގޮނޑިއަށް

މިމުނާ ސަބަތުގައި
ކެޔޮދޫ

ދާއިރާގެ

މަޖިލީހުގެ
ޢިއް ޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޢަބްދު ﷲ

ޝާހިދަށް އަޅުގަނޑު ތަހުނިޔާ ދަންނަ ވަން .އަދި މިނެގުނު ވޯޓުގައި
1990

ދެވަނައަށް

ވޯޓު

ލިބިވަޑައިގެންނެ ވި

ހިންނަވަރު

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

އިބްރާހީމް މުޙަ ންމަދު ޞާލިޙަށްވެސް އަޅުގަނ ޑު މުބާރިކްބާދީ އަދާކުރަން.
އަދިހަމައެއާއެކު މިނެގުނު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ވޯޓުގެ
ނަތީޖާ ސާފުކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަ ވަން.
1995

74

 .5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި
ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

2000

ދެން އަޅުގަނޑު އެނބުރުލާނީ) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ ،އަޅުގަނޑު ދެ ން
އެނބުރިލާން

މިއޮތީ،

ގައިވާގޮތުގެމަތިން

ޤާނޫނު އަސާސީގެ
ރައްޔިތުންގެ

ވޯޓުގެ

އިންތިޚާބުކުރުމުގެ

82

ވަނަ

މަޖިލީހުގެ

ކަންތަ ކަށް.

އެކަމަކު

މާއްދާގެ

) ހ(

ނާއިބު

ރައީސަ ކު

އެވޯޓުގެ

ކަންތަކަށް

ދިއުމުގެކުރީގައި ދެންމެ ނަގާ ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވިގެން މި ދިޔަ
ވޯޓުގެ
2005

ވޯޓު

އަމީންޢާންމުއާ
ޢިއްޒަތްތެރި

ކަރުދާސްތައް

ނައްތާލެއްވުމުގެ

ޙަވާލުކުރައްވައިގެން
މެންބަރުން

ނަތީޖާ

ކޮށްދެއްވުމަށް

ކަންތައް

މަޖިލީހުގެ

ސާފުކުރެއްވި

ކޮމިޓީގެ

އަޅުގަނޑު

އެދެން.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ ،ކުރިންވެސް ދަންނަވާ ލިފަދައިން ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ
 82ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތު ގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް
2010

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް
އެދިވަޑައިގަތީ ،މައްޗަން ގޮޅީ އުތުރު ދާއުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ
އަޙްމަދު ދީދީ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށް އަޅުގަނޑު
ފުރުޞަތު އަރުވަން.

2015ދ ާއިރާގެ
މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ އީސް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު ހަމަ

މެންބަރު މާ ރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

މަނިކުފާނުގެ އިޒުނައާއެކީގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަންބޭނުންވޭ މިއަދު މި

ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަލަން އިންތިޚާބުކުރެވުނު މަޖިލީހުގެ ރައީ ސް ޢަބްދު ﷲ
ޝާހިދަށް .އޭގެ ދެން އިތުރުން އަޅު ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،
އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވެ އޭ އަޅުގަނ ޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއި ބު

2020

ރައީސްއެއްގެގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓަކީ
އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ.

75

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއަށް.

2025

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް.

ނާއިބު

މަޖިލީހުގެ

ރައީސްއެއްގެ

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ

ތަސްމީން ޢަލީ ވާހަކަދ ެއްކެވުން:

މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ ނަންފު ޅަކީ ،މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމްގެ ނަންފުޅު .ޝުކުރިއްޔާ.

2030އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ،
ހުޅުހެން ވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް.

ޢިއްޒަތްތެރި

މައްޗަންގޮޅީ

ރައީސް.

އުތުރު

ދާއިރާގެ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ

މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފު ޅަށް
އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

2035

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

އަ ޅުގަނޑު

މެންބަރު.

މިހާރު

މި ފުރުޞަތު

އަރުވަނީ ،މުލަކު ދާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.
2040
މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މަޖިލީ ހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް
ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އަޙްމަދު

ތަސްމީން

ޢަލީ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ކެންދޫ

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަ ހެޅުއްވި ނަންފުޅު ،އަޙްމަދު ނާޒިމްގެ ނަންފުޅަށް އަޅުގަނ ޑު ތާއީދުކުރާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން.

2045
މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޤާސިމް އާދެ،

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް.

އަޅުގަނޑު

ހުށަހަޅާލަން

މަޖިލީ ހުގެ ނާއިބު ރައީސްއަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު.
76

2050އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

ކުރީފަހަރުފަދައިން

މެންބަރު.

އަޅުގަނޑު

ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުމާއި

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަހު(

ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް

ތާއީދުކުރުމުގެ

އާދެ،

މިއިންތިޒާރުކޮށްލީ
މި ހާރުވަނީ

ވަގުތުކަމަށްވާތީ.

މަޖިލީ ހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑިއަށް  3ނަންފު ޅެއް ހުށަހެ ޅި
އޭގެތެރެއިން
2055

ދެ

ފުރުޞަތަކަށް
ޢިއްޒަތްތެރި

ނަންފުޅަކަށް

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ
މުޙަންމަދު

މެންބަރު

ތާއީދު ލިބިފައި.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

ކުޅުދުއްފުށީ

ދެކުނު

ދާއިރާގެ

އަޅުގަނޑު

ފުރުޞަތު

ނަޝީދަށް

އަރުވަން.

ޢިއްޒަތްތެރި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ

 2060ނަޝީދު
މެންބަރު މުޙަންމަދު

މަޖިލީ ހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަ މުގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާ ތާއީދުކުރެއްވި
ދެބޭފުޅުންނަށްވެސް

ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށް

ރައީސް.

އަޅުގަނޑުގެ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ނަން

ރައްޔިތު ންގެ

ޝުކުރުދަންނަވަމުން

އަޅުގަނޑު އެކަމުން ތަނާޒިލުވާން ބޭ ނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

2065

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންފުޅު ވަނީ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ކު
ހުށަ ހަޅުއްވާފައި.
މިހާތަނަށް

އެހެންނަމަވެސް،

ތާއީދެއް

މަނިކުފާނުގެ

އައިސްފައެއްނުވޭ.

ނަންފުޅަށް

އެހެންވީމަ،

އަދި

އަދި
މި ހާރު

މިއޮތްގޮތުން ތަނާ ޒިލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތާއި ހަމައަކަށް ނާދޭ .މީދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް މަދު ސިޔާމު މުޙަންމަދު ފުރުޞަތަ ކަށް
އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢު ލޫމާތު ލިބިފައި އެބައޮތް.
2070
މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު
ސިޔާމު މުޙަންމަދު

ވަރަށްބޮޑަށް

ޝުކުރިއްޔާ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ވާހަކަދެއްކެވުން:ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަށް މިކަމަށް
ޤާބިލު ބޭފުޅެއް .އެ ހެންނަމަ ވެސް ،އެބޭފުޅާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރެއްވީމާ
އެކަން އެގޮތަށް އެއޮތީ .އެ ހެންނަމަވެސް ،އަ ޅުގަނޑު ތާއީދު އޮތްވާހަ ކަ

2075

ހަމަ ދަންނަވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
77

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

އާދެ ،މިހާރު ދެބޭފުޅެއްގެ ނަންފު ޅު އަޅު ގަނ ޑުގެ އަތަށް ލިބިފައި އެބައޮތް.
އެ

އަޅުގަނޑު

ދެބޭފުޅުންނަށް

ފުރުޞަތު

އަރުވާނަން.

އަދި

ދެންމެ

ވާހަކަފުޅު ދެއްކެ ވި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގައި ތިމަންނަ އެކަމަށް
2080

ތާއީދު ކުރަމޭ އެހެން ވިދާޅުވެފައި އޮތީމަ އަދި އަ ޅުގަނޑު އެނަންފުޅުގެ
ވެރިޔާއަށް

ފުރުޞަތެއްއަރުވަން

ޖެހިދާނެކަމަށް

ފެންނާތީ

އެވާހަ ކަ

ދަންނަވާލަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް.

2085މެންބަރު
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ

އާދެ ،އަ ޅުގަނޑު އެފުރުޞަތު އަނބުރާ ގެނެސްފިން އިނގޭތޯ .ބޭނުންނުވާ

އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް.

އަޅުގަނޑު

ހަމަ

މިފުރުޞަތުގެ

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ

ޝުކުރިއްޔާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ބޭނުންހިފީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިވަރު މަޤާމަކަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަންފު ޅު

2090
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަ ހެޅޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ހިނ ގައްޖެ އެނަންފުޅުގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މިކަމަށް ތަނާ ޒިލުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަން .އެ ހެންވީމަ،
އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ތާއީދެއް ބޭނުމެއްނުވާ ނޭ
ތަނާޒިލުވާ ކަށް.

އެހެން ވީމަ،

އެކަން

އޮތްގޮތެއް

ސާފުކޮށްދެއްވާތޯ

ދަންނަވަން.
2095
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި
ފަދައިން އަޅުގަނޑަށް އެބަ ލަފާކުރެވޭ މިހާރު މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު
ހުށަ ހެޅިފައިވާ އަދި އެބޭފުޅަ ކު ތިމަންނަ ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަންނަވަ މޭ ވިދާޅުވި
މެންބަރަށް މިހާހިސާބުން

2100

ފުރުޞަތެއް

އަރުވަންޖެހޭކަމަށް .އެހެންވީމަ،

އިތުރަށް އެހެންބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވު މުގެ ކުރީ ގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރަށް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން .

78

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ އީސް .ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު

މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާ

2105
ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތާއީދު ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އެކަމުން އަޅުގަނޑު
ތަނާޒިލުވާ ވާހަކަ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ
ވިސްނުންފުޅު

2110

އަ ޅުގަނޑަށާއި

ހުރިގޮތް

މަޖިލީހު ގެ

އަދި

ހުރި ހާ

މެންބަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވާދެއްވިކަ މަށްޓަކައި .ދެން މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް
އެދިވަޑައިގެންފައި

މަނަދޫ

މިއޮތީ

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
މުޙަންމަދު

ޝުކުރިއްޔާ.

އާދެ،

އަޅުގަނޑު

2115ވާހަކަދެއްކެވުން :ވަގުތެ އްނޯންނާނޭ.
ޠާރިޤް
އަޅުގަނޑަށް

ހަމަ

ދަންނަވާލަން

އުޅުނީ

ކޮންމެ

ވަގުތެއްގައިވެސް

މިބަޙުސް

ދިގުވެގެންދާތީވެ

ތަނާޒިލުވާކަށް

ތަނާޒިލުވެވެންވާނޭ.
ޙަޤީޤަތުގައި

އެކަމަކާ

އެކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކު އެކަމެ އްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނޫންކަމަށްވަންޏާ
އަދި ކިތަންމެ ގިނަބޭފުޅުންނެ އް ތާއީދުކުރެއްވިކަމުގައިވިޔަ ސް އެފުރުޞަތު
އޮންނަންވާނެ،
2120

ދަންނަވާލަން
ދިގުލައިދިޔަ

ތަނާޒިލުވުމުގެ
ބޭނުންވަނީ
ނުދެއްވާ

ފުރުޞަތު.

އެހެންވީމަ،

އަވަސްކުރު މުގެގޮތުންވެސް

މިމަގުން

ކުރިއަށްދެވޭނެގޮތް

އަޅުގަނޑު
މި

ބަޙުސް

ހައްދަވާދެއްވާށޭ.

ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

2125

ޝުކުރިއްޔާ
އެކަންތަ އްވަނީ

ޢިއްޒަތްތެރި
ތިޔަ

މެންބަރު.

އަޅުގަނޑަށް

އެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް

ހީވަނީ

ނިމުމަކާ

މި ހާރު
ހަމައަށް

އައިސްފަހެން) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިދާރީމޭޒުން ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް
އަދި

އަޅުގަނ ޑުގެ

މޭޒުމައްޗަށް

ނާންނާތީ

މަޑުކޮށްލަންޖެހުނީ.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަ މުގެ މަޤާމަށް ދެބޭފުޅެއްގެ
ނަންފުޅު ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި އެބައޮތް .އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ އެ
79

2130

އަދި ތާއީ ދުކުރެއްވި

ދެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި ހުށަހެޅުއްވި

ބޭފުޅުންގެ

ނަންފުޅުތައް .މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ

ޢިއްޒަ ތްތެރި

މެންބަރު

އަޙްމަދު

ޙަމްޒާގެ

ނަން

މައްޗަންގޮޅި

އުތުރު

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

މާރިޔާ

ދީދީ.

އަޙްމަދު

ތާއީދު ކުރެއްވީ ހުޅު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .މަޖިލީހުގެ
2135

ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު
ނާޒިމްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަ ޅުއްވާފައިވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު
ތަސްމީން ޢަލީ .ތާއީދު ކުރައްވާފައިވަނީ މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް .އެހެންވީމަ ،މި ދެންނަފުޅަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް
ތައްޔާ ރުކުރަންޖެހޭ ވޯޓުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް

2140

ފަށަން މިޖެހެނީ .ކުރީފަހަރުވެސް ކަންތައް ދިމާވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން
ކުޑަހިނ ދުކޮޅަކަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން އެބަޖެހޭ .އެއީ މި ވޯޓުކަރުދާސް
ތައްޔާރުކުރެވި
ފަށާގޮތަށް.

ނިމުމުން
ދެން

ހުސްވަގުތުކޮޅު
2145

އަ ޅުގަނޑުމެން

ކުރީފަހަރު

އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހީވަނީ

އަޅުގަނޑަށް

ވޯޓުދިނުމުގެ

މިފަހަރު

ރަނގަބީލުނުޖަހާ

ބޭނުންކުރެ ވިފައިވަނީ.
ދެން

މަސައްކަތް

ރަނގަބީލުވެސް

އެ

އެހެންވީމަ،
ޖަހާފައި

ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ދިޔައީމަ ދެން އެވާހަކަ ފަހުން އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް
ނުޖެހޭނެ.

ދަންނަވާކަށް

ޝުކުރިއްޔާ.

ދެން

ރަނގަބީލުޖެހުމާއެކީގައި

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހިސާބުން ފެށިގެން  15:15އާއި ހަމައަށް ޖަ ލްސާ
މެދުކަނޑާލާނަން .ރަނގަބީލުޖައްސަވާލެއްވުން އެދެން) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
2150

އާދެ،

މީގައި

އިދާރީމޭޒުގެ

ޚިޔާ ލުފުޅަކީ

ވަރަ ށްބޮޑަށް

އަޅުގަނޑު

ބަލަ އިގަންނަންޖެ ހޭ ޚިޔާލެއް .އެހެންވީމަ ،އިދާރީމޭޒުން ވިދާޅުވަނީ މި ހާރު
ރަނގަބީލެއްނު ޖައްސަވާނަމޭ.

ރަނގަބީލުޖައްސަވާނީ

15

މިނެޓް،

މިދެންނެވީ  15:15ގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިޖަލްސާއަށް އަ އީމަ ދެން
އެހިސާބުން
2155

ރަނގަބީލެއްވެސް

ޖަހާފަ އި

ދެން

ވޯޓުދިނުމުގެ

ކަންތައް

ކުރިއަށްގެންދާނީއޭ .ކޮންމެއަކަސް ދެން އޮތީ ވޯޓުދިނުންކަމާއި އެކަ ން
ފެށޭނީ  15:15ގައި ކަން ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި
80

އޮވެގެން މިހާރުން ފެށިގެން  15:15އާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑު ޖަލް ސާ
މެދުކަނޑާލީ .ޝުކުރިއްޔާ.

]ހުސްވަގުތުކޮޅު  15:00ން  15:20ށް[

2160

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން މިފަށަނީ .
މިވޯޓަކީ

ވޯޓުދެއްވި

ހާޒިރުވެވަޑައި ގެން

އަޣްލަބިއްޔަތުން

މެންބަރުންގެ

ބޭފުޅަކު ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ވޯޓަކަށް ވާތީވެ ،ކުޑައިރުކޮ ޅަކު ބަލާލަންޖެހުނީ.
2165

މިޖަލްސާ ގައި ކުރިންވެސް ބަ އިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރު ން
ބައި ވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވީހާވެސް ތަނަވަސް ފުރުޞަތެއް އެރުވުމުގެ
ގޮތުން،

މިހާރު

ވަރަށްގިނަ
ދެން

ވެދެވަޑައިގެންފައި.

އަދަ ދެއްގެ

ތިއްބެވި

މެންބަރުންވަނީ
މެންބަރުންވެސް

ޖަލްސާއަށް
ވަރަށްއަވަހަށް

ޖަލްސާއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން .އަދި
2170

ޖަލްސާ

މެދުކަނޑާލުމުން

އަޅުގަނޑަށް

ދެންނެވުނު

މޭޒުގެ

އިދާރީ

ލަފާގެ މަތިން ޖަލްސާ ފެށުމާއެކީގަ އި ރަނގަބީލެއް ޖަހާނެކަމަށް .އެއީ ދެ ން
ވޯޓު ނެގު މުގެ ކަންތަކުގެ އިޝާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޖަހާ ރަނގަބީލެއް.
އެހެންވީމާ ،އެރަނގަބީލުވެސް ޖަހާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން ވޯޓުލުމުގެ
ކަންތަކާ އިގެން
2175

ކުރިއަށްދާނީ.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު(

ނެގުމުގެ

މިވޯޓު

ކަންތައް ވެސް ހިގަމުންދާނީ މީގެ ކުރީ ގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައް ވެސް
ހިގަމުންދިޔަ ގޮތުގެމަތިން .އެހެންވީމާ ،އެ ޕްރޮސެސް ހިގަމުންދާނެގޮތް
އިތުރަށް

އަޅުގަނޑު

ރަނގަޅުކަމުގައި
ވަގުތު
2180

ތަކުރާރުނުކޮށް

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ސަލާމަތްކުރުމުގެ

ގޮތުން

ކުރިއަށް

ގެންދިއުން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަ މަށް
އެގޮތަށް

އަޅު ގަނޑު

އެންމެ
ވަނީވިއްޔާ

ގެންދާނަން .

އެހެންވީމާ ،ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައް އަމީންޢާންމު ގެންދަވާ އެ

ކުޑަ

މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓަވައިދެއްވުން އެދެން) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( މޭޒުމަތީގައި
ބެހެ އްޓޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮ ޅުގެ އަދަދަކީ ބަރާބަރު  .76ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް
އެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު އިޢުލާން ކުރެވުމުން ވަޑައިގެން  1ކަރުދާސްކޮ ޅު
81

ނަންގަވާފައި ވޯޓު ދެއް ވާނީ .އަދި ކުރީފަހަރުވެސް ޢަމަލު ކުރިގޮތުގެ
2185

މަތިން ފޮށި ހުޅުވާލައްވާ ފޮށީ ގެ އެތެރެ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
މަޖިލީ ހުގެ އަމީންޢާންމު ދައްކަވައި ދެއްވާނެ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީ ހުގެ
އަމީންޢާންމު މިހާރު އެ ޢިއުލާން ކުރައްވަން ފައްޓަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންގެ
ޢިއުލާން

2190

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

ނަންފުޅުތައް.

ކުރެއްވުމުން

އެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ކުރިންވެސް

މެންބަރެއްގެ

ނަންފު ޅު

ފަދަ އިން

ވަޑައިގެ ން

ދަންނަވާލި

ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

ހުޅުހެން ވޭރު

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މޫސާ

މެންބަރު

މަނި ކު

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ
2195

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު(

އާޒިމް.

ހާމިދު

މެންބަރު

ހެންވޭރު

ޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ދެކުނު

ދާއިރާގެ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ޢިއްޒަތްތެ ރި

ގަޮލޮޅު

އުތުރު

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއްﷲ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ގަލޮޅު

ދެކުނު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އަޙްމަދު

މަޙްލޫފް.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
2200

މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( މައްޗަންގޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މާފަން ނު
އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު
ހުޅަނގު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޢަބްދުﷲ

ޢަބްދުއްރަޙީމް .

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
2205

އިބްރާހީމް
ޢިއްޒަ ތްތެރި

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ރަޝީދު.
މެންބަރު

އަޙް މަދު

ވިލިމާފަންނު

ނި ހާން.

ދާއިރާގެ

ޙުސެއިންމަނިކު.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ރަޝީދު) .ވަގުތުކޮޅަ ކަށްފަހު( އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދު ﷲ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
2210

މެންބަރު

މުޙަންމަދު

ޝިފާޒު.

)ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު(

ދިއްދޫ

ދާއިރާގެ
82

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކެލާ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަހު( ހަނިމާދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަން މަދު މުޖްތާޒު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ނޮޅިވަރަމް
2215

ދާއިރާގެ

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

ޢިއްޒަތްތެރި

މުޙަންމަދު

މެންބަރު

ނަޝީދު.

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޢަލީ

ޢާރިފް) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު
ދާއިރާގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
2220

ކޮމަންޑޫ

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

ޙުސެއިން

މެންބަރު

ވަ ހީދު.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.
)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ކެނދިކުޅަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ޢީސާ.

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މުޙަންމަދު ޠާރިޤް) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ވެލިދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި
2225

މެންބަރު ޢަލީ މުޙަން މަދު) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަލިފުށީދާއިރާގެ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒު) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނގޫފާރު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ދުވާފަރު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

މުޙަންމަދު

ޒުބައިރު.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫ ން
2230

ޢަބްދު ﷲ ޙަމީދު) .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ވިސާ މް ޢަލީ) .ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( ތުޅާދޫ ދާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު

ނާޒި މް

ރަޝާދު.

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

އޭދަފުށީ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް މަދު ސަލީމް) .ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ކެންދޫ
ދާއިރާގެ
2235

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އަޙް މަދު

ތަސްމީން

ޢަލީ.

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޞާލިޙް) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަން މަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ
83

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ކާށިދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދު ލްޙަމީދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
2240

ތުލުސްދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

ރޮޒައިނާ

އާދަމް،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ހީމް
ރިޟާ) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
2245

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ

މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފެ ލިދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ކެ ޔޮދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ދިއްގަރު
2250

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

އަޙްމަދު

ނާޒިމް،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މުލަކު ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ
ޔާމީން

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

ބިލެއްދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަ މްޒާ) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ނިލަންދޫ
ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޢަބްދުލްމުޙް ސިން

ޙަމީދު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް
2255

މުޙަންމަދު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އަޙްމަދު އާމިރު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި
މެންބަރު

ރިޔާޒު

ރަޝީދު،

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ކިނބިދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( އިސްދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
2260

ގަމު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޔޫސުފް

ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދު ﷲ) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަ މާލު އަބޫބަކުރު) ،ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒު) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދާންދޫ
84

2265

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ގެމަނަފުށީ

ޢި އްޒަތްތެރި

ދާއިރާ ގެ

މެންބަރު

އިލްހާމް

އަޙްމަދު،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަން މަދު
ޤަސަމް) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަ ހު( މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މުޙަންމަދު
2270

ނާޒިމް،

ފަރެސްމާތޮޑާ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއް ޠަލިބް) ،ވަގުތުކޮ ޅަކަށްފަ ހު( ގައްދޫ
ޢިއް ޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

ޒާހިރު

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

އާދަމް،

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް
ޙަސަން) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ ހު( ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ
2275

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ﷲ މަސީޙް މުޙަންމަދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(
ހުޅު މީދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި

ދާއިރާގެ

އިލްޔާސް

މެންބަރު

ލަ ބީބް،

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ،
)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

މަރަދޫ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ޙަ ސަން

ޢާދިލް) ،ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
2280

މުޙަންމަދު

އަސްލަމް،

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ހިތަދޫ

މެދު

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު) ،ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު( ހިތަދޫ
ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.

2285

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(

މަޖިލީ ހުގެ އަމީންޢާންމު މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކުރެއްވުމުން
މެންބަރުން ވަޑައިގެން ވޯޓު ދެއްވާ ނިމުނީ .އެހެން ވީމާ ،ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ
 82ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

2290

ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ
ކަންތައް ބެލެހެއްޓު މަށް މަޖިލީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުއްވި ކޮމިޓީ ގެ މެންބަރުން
85

މަޖިލީ ހުގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގުނު ވޯޓު ސާފުކޮށް ނަތީޖާ
ނެރެދެއްވުމަށް

ވަ ޑައިގެންދެއްވުން

އެކޮމިޓީގައި

އެދެން.

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ،ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި
2295

މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙް ލޫފް ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް ،ކިނބިދޫ ދާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ ސާ
ޒަމީރު،

ފަރެސްމާތޮޑާ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އިބްރާހީމް

މުއްޠަލިބް ،ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.
ޝުކުރިއްޔާ.
2300

)ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު(.

 .6ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު
ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން.
2305
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .ޤާނޫނުއަސާ ސީގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތު ންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް
ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއް ވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ،މިވޯޓުގެ ކަންތައްތައް
ބެލެ ހެއްޓުމަށް މިމަޖިލީހުން އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި ކޮމިޓީން މިހާރު ވަ ނީ

2310

ސާފުކޮށްދެއްވާފައި .އެހެންކަމުން ،އެނަތީޖާ އަޅުގަނ ޑު މި އިޢުލާންކުރަނީ.
ހާޟިރުވަޑައިގެން

ތިއްބެވި

މެންބަރުންގެ

އަދަދު

.76

ވޯޓުގައި

ބައި ވެރިވިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .75ފާސްވު މަށް ބޭނުންވާ
އަޣްލަ ބިއްޔަތު  .38ބި ލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް މަދު ޙަ މްޒާ އަށް
ލިބި ވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ އަދުދު  .33ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަ ރު
2315

އަޙްމަދު ނާޒި މަށް ލިބިވަޑައިގެންނެ ވި ވޯޓުގެ އަދަދު  .41ބާޠިލު ވޯޓުގެ
އަދަދު  .1އެވޯޓު ބާޠިލުވީ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަލާން ދެނަންފު ޅާއި
ދިމާލަށް އޮތް ދެގޮޅީގައިވެސް އެވޯޓު ދެ އްވި ބޭފުޅަކު ރަސްގެ ލައްވާފައި
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އޮތުމު ގެ ސަބަބުންކަމަށް މިކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ .އެހެންވީމަ،
ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެމަތީ ން
2320

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކު ކަމުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަމުގައި އަޅުގަނޑު
އިޢުލާންކުރަން .އަދި މިފުރުޞަތު ގައި މިވޯޓު ގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރު
ހޯއްދެ ވި

ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި

ތަހުނިޔާ

އެމެންބަރަށް

ދަންނަވަން.

އަދި

ދެވަނައަށް ވޯޓު ލިބިވަޑަ އިގެންނެވި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
2325

އަޙްމަދު

ޙަމްޒާއަށްވެސް

އަޅުގަނޑު

މުބާރިކްބާދީ

އަދާކުރަން.

އާދެ،

މީގެކުރީގައިވެސް ކަންތައްކުޅަގޮތުގެމަތީން މިވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށްދެއްވާ،
އެމަސައްކަތްކޮށް ދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން މަޖިލީހުގެ
އަމީންޢާންމާ ޙަވާލުކުރުއްވަ އިގެން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުތައް ނައްތާ ލަދެއްވުން
އެދެން .އަދި ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ތިޔަ ކޮމިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
2330

ކޮށް ދެއްވި

މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި

މެންބަރުންނަށް

އަޅުގަނޑު

ކޮމިޓީގެ

ތިޔަ

ޝުކުރުދަންނަ ވަން.

ޢިއްޒަތް ތެރި

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެން ޑާ ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތް،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތީ ން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަ ކު އިން ތިޚާބުކުރުމުގެ
2335

މަސައްކަތް ތިޔަ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރުއް ވާ ތިޔަ ނިންމެވީ.
މިމުހިންމު މަސައްކަތް މިއަދުގެ ޖަ ލްސާގައި ކޮށް ނިން މުމު ގެ މައްޗަށް
ތައުފީޤްދެއްވިކަމަށްޓަކައި

ﷲ

ސުބްޙާނަހޫ

ވަތަޢާލާ

އަށް

ޙަމްދާ

ޝުކުރުކުރަން .ﺳﺒﺤﺎ ﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢُ ﻭ ﺑﺤﻤﺪﻙ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻷ ﺇﻟﻪ ﺇﻵ ﺃﻧﺖ ﺍﺳﺘﺨﻔﺮﻙ
ﻭﺍﺗﻮﺏ ﺇﻟﺌﻚ ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުން ،މިއަދު  11ޖެހި އިރު ފެށި ޖަ ލްސާ
2340

މިހާ ދިގުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްވެސް
ފޫހިފުޅުކަމެއްނެތި ތިބޭފުޅުންގެ ވާ ޖިބު އަ ދާކުރެއްވުމުގައި ތިޔަ ދެއްކެވި
ކެތްތެރިކަމާއި ތިޔަ ދެއްކެވި ސާބިތުކަމުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު ތިޔަ
ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަދި

މިހިސާބުން މި އަދުގެ ޖަލްސާ އަޅު ގަނޑު މި ނިންމާލަނީ .އޭގެ ކުރީގައި
87

2345

އަޅުގަނޑު ދަންނަ ވާލަން އެބަޖެހޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނ ޑު
ގާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމެއްގެ ވާހަކަ .އެ އީ ،މިޖަލްސާ ނިމުމަށްފަ ހު
މެންބަރުންގެ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނެގުން ކޮމިޓީ ރޫމްގައި އިންތިޒާމުވެފައި އޮތް
ވާހަކައާއި ،އެފޮޓޯގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ބައިވެރިވެދިނުމަކީ
މަޖިލީ ހުގެ އިދާރީމޭޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމެ އްކަމަށް .އަދި އޭގެފަހުގައި ،ފޮޓޯގެ

2350

ފަހު ގައި

ބިލެއްމީރުކޮށްލެއްވުމެ އް

އޮތް

ވާހަކަވެސް

ދަންނަވައިދިނުމަށް

މަޖިލީ ހުގެ އަމީންޢާން މު އަޅު ގަނޑުގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި.

.7
2355އްކެ ވުން:
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޖަލްސާ ނިންމުން.

އެހެންވީމާ ،މި ދެވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހު މިޖަލްސާ މިނިންމާލަނީ.

ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .ޖަލްސާ ނިމުނީ.
_______________
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