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4102/01/10ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 22:02ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 21:44: މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛   (މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަ

 

 ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ޖަލްސާ

 5ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި  88ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ބާއްވާ ޖަލްސާއެްއ. 

ނީ ިމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ 88ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑި އެންމެ ގިނަ  ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެިއން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގަިއ މެދުނުކެ

ނޑި އެންމެ ގިނަ ުދވަްސވީ ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް ތިއްބެިވ  ދުވަސްވީ މެންބަެރއް ކަމަށާިއ މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެ

 10ިއން އުމުރުން އެންމެ ދޮށީ މެންބަރު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވުމާ އެކު ޤާނޫނުައސާސީަގއި ނަމަ، އެ މެންބަރުންގެ ތެރެ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ  ނޑަށް ބަލަިއ، މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓވާނީ ކަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިދެންނެވި މިންގަ

ނޑި ތީމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަމުގައި ދަންަނވަން. ކަ

 ޙުސައިން މި ޖަލްސާގެ ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓެވުމަށް ވަަޑިއގެންދެންނެވުން އެދި ދަންނަވަން. 

 

 15  ދުޢާ .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލިސް  .ن واالهالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 20 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 85އަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންފަިއވާ މި ޒަތްތެރި މެންބަރުން،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއް 

 25 ަކމަށް.  ިތއްބެވި މެންބަރުން މި ޖަލްސާގައި ހާިޒރުވެަވޑަިއގެން އެބަ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  82ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  .3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައިސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ސިއްރު 

 7ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

 30މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީއެއް  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  5ވަނަ މާއްދާގެ 

 ހޮއްވެވުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮ ތުަގއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 35ީޑަގއި ނނަމަ މަޖިލީހުގައި އެންެމ ގިނަ ުދވަސްީވ މީހެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން މި ގޮ  ވި ގޮުތންއަމީންޢާއްމު އެ ވިދާޅު 

ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ކޮންމެ ިއގެން ކުރިއަށް ދިއުުމގެ ތެރޭގައިއަ އިންނަ މީހަކަށް މި ޖަލްސާ

ނޑަކަށް އަމިއްލަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭ ނަޑކީ އުމުރުން މާ ގިނަ ނުްނވާނެ. އަުޅގަ  ގޮތުން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އަުޅގަ

ހަކަށް އަހަރު ފަންސަވީރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެދުނުެކނޑި  ،ދުވަސްވީ މީހެއް ކަމަކަްށ. ެއހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތެއް

ނޑަްށ ދެ އްވާފަިއވާތީ އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި ފެންނަމުންދިޔަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ ތަޖުރިބާކުރެވެމުންދިޔަ ކަންތައްތަކުން އަންނަމުންދިޔަ ޚިޔާލުތަކަކާއި ެގއްލެމުންދިޔަ   40ކަންތައްތަކުން އަުޅގަ

ޮހވުމަށް  އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއާސއި ނައިބު ރައީސް ޝުޢޫރުތަކެއް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޖަލްސާ

ނޑު ބޭނުމެއް އްޞަެވގެން ާބއްާވ ޖަލްސާ ކަމަށްޚާ ނޫން.  ވާތީ އެ ކަްނކަމުގެ ަމއްޗަށް ވާހަކަދަްއކާކަށް ިމއަދަުކ އަުޅގަ

އަދި ހަމައެކަނި އޮތް  އޮތީ އަށް. އެޖެންާޑގައި ުފރަތަމަ ނަންބަރަކަށް ވެސް މި  އަޅުަގނޑު ކުރިމަތި މި ލަނީ އެޖެންޑާ

ކަމުގައި  ތުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިްނތިޚާބުކުރުން. މިނަންބަރަކީ ވެސް ޙަޤީޤަ

 45ޢަމަލުކުރުމަށް އެޖެންޑާކުރަްއާވފައިވާ ގޮތަީކ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށް އަިދ ނައިބު ަރއީްސގެ މަޤާމަށް 

ނަތީާޖ  ގުަނއި، މުެގ ކުީރގަިއ ވޯޓު ޅުތައް ހުށަހެޅުްއވުއިންތިޚާބުކުރުމަށް އެިދވަަޑއިަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފު

ނުޑ މި ފުރުޞަތު  5ޓަކައި  ސާފުކޮށް ހެދުމަށް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެްއ މަޖިލީހުން ހޮއްވެވުން. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ހުޅުވާލަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި ނައިބު ަރއީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް ތިޔަ ޢި

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެްއ  5ނަތީޖާ ނެރެދެއްވުމަށް  މެންބަރުން ދެއްވާ ވޯޓު ގުނުްއވަިއ، އަދަދުކުުރއްަވއި،

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މި  50ތަނުގައި ކަން ހިނގުމަްށ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އަށް ވޯޓަްށ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 5ން ެއ މުރުންެގ ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމެންބަ 5 ިވއްޔާ އާދެވެފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން

ނޑު  އެހުމުގެ ކުރިން ާތއީދު ލިބެްނ ވެސް ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ އަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުްއވުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 .ރިފްގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާހުޅުވާލައިފިން. ޝުކުިރއްޔާ. ެކލާ ދާއިރާ
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 55 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާކެލާ ދާ

`. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،ިއބްރާހީމް ދީދީ -8 ؛ތަކަކީޅުއަށް ައޅުަގނޑު ުހށަހަޅާ ނަންފު ދެންމެ ތި އިޢުލާނުވެިވގެން ިދޔަ ކޮމިޓީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  ،އަނާރާ ނަޢީމު -3ތެރި މެންބަރު. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް  ،ިއންމަރު ޙުސަޢު -2. މެންބަރު

ގަލޮުޅ  ،هللاއީވާ ޢަބްދު  -5ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ،މަދުިއލްހާމު އަޙް -4ތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތް

 60 ރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވިލު

ނޑު ތާއީދުކުރަްނ.   ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މިއަދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ނަމަށް އަޅުގަ

 

 65 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލިބިފައިވާ ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަްއ އަމީންޢާއްމު އިްއަވވާލަދެްއުވން އެދެން. ތާއީދު، ޅިހުށަހެ

 

 70 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަިތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ 82ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ްށ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަހުގެ ސިއްރު ވޯަޓކުން އިންތިާޚބުއީސަާކއި ނައިބު ރަީއސަކު މަޖިލީތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރަ

ވިލުފުީށ  ،ރިފު ހުށަހަޅުއްވައި ލީ ޢާލެވޭ ކޮމިޓީ. ކެލާ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެއކުލަަވއި 

ތްތެރި މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ -8ވަނީ؛  ކުަރއްވާަފއިރަޝީދު ތާއީދު ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުދާއިރާ

 75މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  -3 ތްތެރި މެންބަރު އުމަރު ޙުސައިން.މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ -2 އިބްރާހީމް ދީދީ.

ލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ ގަ -5މަދު ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙް ދަނގެތި ދާއިރާގެ -4 ރު އަނާރާ ނަޢީމު.މެންބަ

 هللا. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 80ދަްއކަމުން ތެރޭގައި ވާހަކަދޭ އިންނަ މީހާއާ  ޒާއި ިރޔާސަތުަގއި މިމޭ އާދެ! ހިސާބަކަށް އިދާރީ ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އޮންނަނީ  ސަ މިއި އަޅުަގނުޑ އިންނަންޖެހުމުގެ ެފށުން އަިއއްގަ ނދިމާވަނީ. ެއއީ މިތާ ށް ގެންދަންޖެހޭ ގޮތަށް މިކުރިއަ

ގޮތަށް އެންމެ  ވިދާުޅވާ ޒިރުވެވަަޑއިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އެތަނަށް ހާ ހަމައިން. މި ޒިރީއާމަޖިލީހުގެ ހާ

ނޑު މިތާ މި  ައއު މަޖިލިސް ؛ އި މަޖިލީހުގެނީ. އޭެގ ކުީރގަ އިންނަންޖެހެ ގިނަ ދުަވސްީވ މީހެއްެގ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ހިނގާ މަރުޙަލާގައި މަ ދޭތެރޭގައި މި ރަީއސް ހޮވުމާ އި ނައިބުލުމާިއ، އައު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއެކުަލވައި

 85. ައމީންޢާއްމު ވިދާޅުވަނީ ީމގެ ލުވެަފއި އޮންނަނީ އަމީންޢާއްމާކުރެްއވުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ަހވާކަންތައްތައް ތަްނޛީމް

ނޑުމެން ވޯަޓަކށް އެހުމުގެ ކުރީގައި ރަނގަީބލެއް ޖެހިކަމުގައި ވިޔަސް ކުރީ ޖަލްސާގައި  މެންބަރުން މި  85 ،ަގއި އަުޅގަ

ރަނގަޅު އެންމެ މިހާރު ވޯޓަށް އެހުމަކީ  ނުޖަހައި އެީކގައި ކޮންމެހެން ރަނގަބީލެއް ޒިރުވެވަަޑއިގެން ތިްއބެވުމާމިހާރު ހާ

 ވަނީ  ނަވާ ކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުަގއިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ދެެކވަަޑިއގަން

މަޖިލީހުގެ ށް ގެންދާނަން. އަުޅަގނޑަކަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުެފނޭ. ރައްޔިތުންގެ ޑު އެގޮތަށް ކުރިއަވިްއޔާ އަުޅަގނ

ނޑާ، ީއސް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓު ގުނުްއަވިއ، އަދަދު ކުރުއްަވއިރަ އި ނައިބުރައީސާ  90 ނަތީާޖ ނެރެދެއްވައި، އަުޅގަ

ލިބިފައިވާ ތާއީދު، ކުރައްވާ ކޮމިޓީގެ ގޮތުަގިއ ހުށަހެޅިބުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިންތިޚާ ދެއްވުމަށް ތިޔަ ހަމައަށް ގެނެސް

ޒަތްތެިރ . ތިޔަ ިޢއްބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިދީފަ ތިޔަ ކުަރއްވާަފއި،ވަނީ އިޢުލާން މެ އެނަންފުޅު އަމީންޢާއްމު ދެން 5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެދއްވުން އެދެން.ގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި

މަީތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ެތރެއިން މަޖިލީހުގެ ރަީއސަާކއި  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ 82ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 95 ،ލީހުގެ ސިއްރު ވޯަޓކުން އިންތިޚާބުުކރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ ވޯޓު ގުުނއްަވއިނައިބު ރައީސަކު މަޖި

ހަމައަށް ގެނައުމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  އި ރިޔާސަުތގައި ިމ އިންނަ މީހާއާނަތީޖާ ސާފުކުރުއްވަ  ،އަދަދުކުރުްއވައި 

 މެންބަރުން ކޮމިޓީ އެއް ހޮއްެވވުމަށް ދެއްވި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 100 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 85    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 105 84    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



5 

 

 00 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

    84    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 110 84        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 115މިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ފޭދޫ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ައކީ މި ކޮމިީޓ އިންތިޚާބު ވެއްޖެ. މި ކޮ

އިން، މަކުނުދޫ ރު ޙުސަމަދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ، މަރަދޫ 

މަދު، ގަލޮޅު އިލްހާމު އަޙް ބަރުތެިރ މެންގެތީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްނދަ، ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމުދާއިރާގެ ިޢއް

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. هللا. އުތުރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އެޖެންޑާ ދެން ތަންދެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް ދާ  މި ހިނގަމުން

 120މޭޒުަގއި ތިއްެބވި  ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުަގނުޑ އިދާރީ މަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައްއިންތިޚާބުކުރު

ލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ތަރުތީބު ވަރަްށ ތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާއެހީ

ނުޑ  ،ތެރިންފުން، ތިޔަ އެހީްއޒަފަރުވާތެރިކަމާ އެީކަގއި ތިޔަ މުވަ ބަލައިގެން ނޯޓުކުަރއްވަމުން ެގންދަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޔަޤީންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( 

 

 125އިންތިޚާބުކުރުމަށް  އިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އި ނަ ރައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .4

  އެދިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހެޅުން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު ދެން މި ކުރިމަތިލަނީ މަށް ދަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަ ނޑު ކުރިން ދެންނެވީ އަުޅގަ ލަން. އަޅުގަ

 130ތައް މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިުބ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަްނނަވާ މެންބަރުންގެ ނަން

، ބަރުންނަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާމަށް އަޅުަގނޑު ިތޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންހުށަހެޅު، . އެހެންވީމާހުށަހެޅުމަށޭ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަ ފަހު( ތު ހުޅުވާަލއިފިން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްމެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި ތާއީދުކުރުމަށް ައޅުގަ
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ނޑު މި ުފރުޞަތުން  ނޯޓުކުރެވިަފއިާވ ތަސިސްޓަމު ޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުވަނީ. ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއް ރުތީބުން އަުޅގަ

 135 هللا. ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ޢަ`. ައއްސަލާމް

 މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 140 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިން މަނިކު ސަޙު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާނު

ދެންމެ  ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ފޮނަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި

هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް

ނޑު މި ތެދުވީ. މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ  ނަމަށް ތާއީދުކޮށްލަން އަުޅގަ

 145 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމު ގެތީނދަ

ެގ އިސްމުފުޅުގެ ބަަރކާތުން، `. އޮނަރަބަލް ޤާސިމް هللا .العالوين الحود هلل رب   .حيمالر   حمنالر   هللا بسم

ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނމާމި ،ތެިރ މެންބަރުގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްނއިބްރާހީންގެ ނަންފުޅު، މާމި

އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްެގ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ތިޔަ ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑުގެ ނަމަކީ.   ނަން ހުށަހަޅަން. އިލްހާމު އަޙްމަދު އެއްބާރުލުމާ ެއއްކޮށް  150 އަޅުގަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މެންބަރު ުޙސަވެރި ދާއިރާގެ މަތި

ގެތީ ދާއިރާގެ ނޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. `. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ަމޤާމަށް ދަ

ޤާސިމް  ގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއަވނީ މާމިޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްޢިއް

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   155 އިބްރާހީމް. އެ ނަންފުޅަށް އަުޅގަ

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ ލީވިލިނގި

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް،  ނުޑގެ އަޚް،ވުމަށް ޓަަކއި. ައުޅގަތާއީދުކުރެއް 

ނޑު ދޫކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  160 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާތީ އެގޮތަށް އަުޅގަ
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  އްކެވުން:މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެ

 `. އާދެ! ައޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީ ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން.

 

 165 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވައިވަގުުތ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށް  ލާަފއިއަުޅގަ

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ޭއދަފުށީ ދާއިއިންތިޚާބުކުރުމަށް 

 170 . މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ 

ނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.  އާދެ! އަުޅގަ

  

 175 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް 

، ލިިބފައިވާ ދެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅިތާއީދު، ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅި

 180 ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ލިބިފައިވާތާއީދު

 ،ވަނީ އިން މަނިކު ތާއީދުކުަރްއވާފައިޙުސަ މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާނުވިިލމާލޭ ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްަވއިهللا ޢަބްދު

މަސީޙް މުޙަްއމަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ هللا ދުފުވައްމުލަކު ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 ،މަދު ހުށަހަޅުއްވައި ޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލހާމު އަޙްގެތީ ާދއިރާެގ ޢިއްނއެފަދައިން ދަ އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް. ހަމަ

ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގިލީ ދާއިނވަނީ މާމި  އިން މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފައިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއި

 185ލިބިފައެްއ އީދުތާ ،މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާުބކުރެްއވުމަށް. އެހެން ނަންފުޅެްއ ހުށަހެޅި

ނޑު މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސކަމުގެ.، ނުވޭ. އެހެންވީމާ ގެީތ ނދަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ..އަުޅގަ

 ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އަރުަވއިފިން.  މަދު ނިޒާމާޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްގެ ޢިއް ދާއިރާ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 190 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު ިއލްހާމު އަޙްގެތީ ދާއިރާނދަ

ނެގޭ ވޯޓުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މިއަދު މި  ުޅަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީތެރި ަރީއސް، އަ`. ޢިއްޒަތް

ވޯެޓްއ ވޯޓަކީ. އެހެންވީާމ، މިަކން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވޭތޯޭއ މި ވޯުޓގައި. ސިއްރު

ވާތީ، މަނިކުފާނަށް މި ސިއްރު ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރވެވޭޯތ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.  ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ސާފުވާންޖެހޭ

ނިޑޑޭޓު ނަންބަރު  އަދި  195 އަކީ ޤާސިމްތޯއޭ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.  2ކެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ކުރިއަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި ނައިބު ރައީސް މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓުން އިންިތޚާބުކުރުމުގެ ކަންތައް

ކަންތައްތައް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ. ކޮމިޓީ މިހާރު  ަގނޑު މިކުަރއްވާަފއިވާ ތަރުތީބުން އަޅުގެންދިއުމަށް އެޖެންޑާ

 200. ރައީްސގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ދެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ވަނީ ހޮވިފަ އެ

ނޑު ތިޔަ ސުވާލު . ވޯޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރީަގއި ލިބިފަވަނީ ތާއީދު، ހުށަހެޅި އަުރވާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. ގެ ޖަވާބުއަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަޅުަގނޑު ކުރިން ލަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ހުޅުވާވެސް ދެންނެވިފަދައިން އަުޅގަ

ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުމަށް. ނައިބު ރައީސްގެ 

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

 205ރާގެ އަރުވަމުން ގެންދާަނން. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ން ރިކޯޑުކުެރވިފަިއވާސިސްޓަމު

 . އިާނ އާދަމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނުޑ ހުށަހަޅާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމަށް ލަން ހުޅުހެންވޭރު އަުޅގަ

 210 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ނަން.

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:މުޙައްމަދު ވަޙީއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާ



9 

 

މަތީން ރައްޔިތުްނގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ 82އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުޑ ނަމެއް  ފޮނަދޫ  ،ގޮތުަގއި ިމ ހުށަހަޅާ ނަމަކީ ގެމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީަސކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 215 هللا. ޢިްއޒަތްތެރި ޢަބްދުްއރަޙީމު ޢަބްދު ރާގެދާއި

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ނައިބު ރައީްސކަމުގެ މަޤާމަށް 

ަވގުތު ެއ ނަން ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. ެއއީ ައއްޑޫ  ޅަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއިންތިޚާބުކުރުމަށް  ބޭފުޅެްއެގ ނަން ހުށަހަ

ނުޑ ެއ ނަމަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ވަރަށް  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް؛މީދޫ ދާއި  220 އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން

ޒަތްތެރި ފޮަނދޫ ދާއިރާެގ ޢިއް  ،`. ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެންމެގައި އެ ހުށަހެުޅއްވި 

ނޑު އެ ން މި މަޖިލީހުން މިއަދު ޢައްޔަންމި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނަ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު  225ކުރަން އަުޅގަ

 ރިއްޔާ. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަސްފުޅެއް ވިދާުޅވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް  މް؛ޡިޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ގެހެންވޭރު ދާއިރާ މެދު

 230ާރެގ މާލެ ދާއިޝުކުރިއްޔާ. ވިލިކަމުގައި އިޢުލާނުކުރަން.  ކޮށްލީނުވޭ. އެ މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ ފުރުޞަތު ދޫ

ކަމުަގއި ވިދާޅުީވ. އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު؛

 . ރު އަޙްމަދު ސަލީމުތްތެރި މެންބަޢިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 235 ކޮށްލީ. އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުޞަތު ދޫ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންކަމަށްވުމާއެީކަގއި   240 މިހާރު އިދާރީ އިތުރަށް ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާތީެއއް އަުޅގަ

ނޑަށް ގެނެސްދެއްވާަފއިާވ ނަންފުޅުތައް މި  ަގއިވާ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 82ީސގެ ަދންނަވާލަނީ. ޤާނޫނުއަސާ މޭޒުން އަުޅގަ

ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ުރ ދަންނަވާލަނީ. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން މިތާއީދު، ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅ

ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ، އާދަމް ހުށަހަޅުއްަވއި އިނާރޮޒަ

 245ވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ތާއީދުކުރަްއވާފައި

ސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް. ތުލު

ވަނީ ަރއްޔިތުްނެގ  ރަޝީދު ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުވިލުފުށީ ދާިއރާ ،ހުށަހަޅުއްވައި 

هللا ޢަބްދު ޙީމުޢަބްދުއްރަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް

އަކީ،  އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންާޑގައި މިާހރު ހިނގަމުންމިދާ ނަންބަރުގެ ދެން އޮތް މަރުޙަލާ

 250ހުެގ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ގަިއވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 82ނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫ

މަށް ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު މަށް ޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ެނގުން. ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރު ބުކުރުރައީސަކު އިންތިޚާ

ަނއިބު ރައީަސކު އިްނތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ނަގާ ިސއްރު ވޯޓު ެނގުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދާނީ އެއްގޮަތކަށް.  ވޯޓާއި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަމީންޢާއްމު ވިދާޅުވެދެްއވުމަށް އެހެންވީމާ، ވޯޓު ެނގުމުގެ ަކންތައް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް 

 އަރުވަން. ޅުަގނޑު އަމީންޢާއްމަށް ފުރުޞަތުއަ

 255 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

 260ކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު

ނޑު ދަންަނވައި ޓަކައި މިއަުދގެ މި ޖަލްސާގަިއ ދެން ކުރިއަށްދާނެ ލާނަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުެގ ގޮތް އަުޅގަ

. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ވަކިަވކިން ނެގޭ ދެ ސިއްރު ވޯޓަށެވެވާްނވާީނ  ތިޚާބުކުރުަމށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓުނައިބު ރައީސް އިން

ޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކޮށް ނަތީޖާ ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ މަ

ކުުރމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ތިޚާބުދެން ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އިން ،އިްއވައި ނިމުމުން

 265އް މި ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ނަން ނުވަތަ ނުވަތަ ނަންތަނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ިއންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރުގެ 

އެ މަޤާމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަާގ  ،ލިބި ނިމުމުންާތއީދު، ގޮުތގެ ަމތިން ހުށަހަޅައި ަގއިވާ މާއްދާގެ )ބ(
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ރަންވާނެ ެއވެ. ެއ ުޓން ޗާޕުކުރެޓޭރިއެމަޖިލީހުގެ ސެކްސިއްރު ވޯޓު ދިނުމަށް ޓަކަިއ ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު 

މަސައްކަތް މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ 

ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސްގެ ަމޤާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަން ނުވަތަ ނަންތައް އެ ވޯޓު ކަރުާދސްކޮުޅގައި ތަރުތީބުކުެރވިފައި 

 270ތާއީދުލިބިފަިއވާ ތަރުތީބުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ  ،މަޤާމުތަކަްށ ނަން ނުވަތަ ނަންތައް ހުށަހެޅި އޮންނަންވާނީ އެ

ނަމޫނާ މި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުުރމަށް ޓަކައި ނަގާ ިސއްރު ޯވޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮުޅގެ 

ޖިލީހުގެ ރައީސާއި ަނއިބު ރައީސް އިންިތޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ވޯުޓާލ ގައި ހިމެނިފައިވާނެ ެއވެ. މ3ަގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލު 

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ދޫކުރެވޭނީ ެއއިން ކޮންމެ ސިްއރު ވޯޓަކަށް ވެސް އެއް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮެޅވެ. އަދި ެއއިން 

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރާީނ  ފަހަރެވެ. ވޯޓުލާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ކޮންމެ ސިއްރު ވޯޓެްއަގއި ޯވޓު ދެވޭނީ ވެސް އެއް

 275ފޮށި ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޯވޓުވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުއްމެމަޖިލީހުގެ އަމީންޢާ

އަށެވެ. ޖަހަންވާނީ އެ މެންބަރު އަމިއްލަކަރުދާހުގައި ފާހަގަތަށެވެ. ޯވޓުލާ މެންބަރު ވޯޓުހުންނަންވާނީ އެތެރެ ފެންނަ ގޮ

އަށް  ން ފެށުމުން ކުރިން ވޯުޓފޮށީގައި ެއްއވެސް ެއްއޗެއް ެނތްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ވަގުތު ޖަލްސާވޯޓުލާ

ވޯުޓކަރުދާސް ، ވޯޓުފޮށީގެ މަިތަގނޑު ޖަހައި ،ފޮށީގެ އެތެރެ ދެްއކުމަށްފަހުތިބި މެންބަރުންނަށް އެ ޯވޓު ހާޒިރުވެ

ނޑާވައްޓާލުމަށް ވޯޓު ފަިއވާ ތަން ހުޅުވަންވާނެ ެއވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ަނއިބު ރަީއްސ ފޮށީގެ މަތިަގނޑުން ކަ

 280 ،ތަކަށް ހުށަހެޅިދޭީނ އެ މަޤާމުއިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ެނގޭ ސިއްރު ވޯުޓގައި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ވޯޓު

ނުން ފުރިހަމަވާނީ ވޯޓުލާ ދިންނަ ނަމަކަށެވެ. މިގޮތުން ވޯޓު ން އެ މެންބަރަކަށް ފެލިބިފައިވާ ނަންތަުކގެ ތެރެއިތާއީދު

، ދިމާގައިާވ ގޮީޅަގއި ރަނަގޅު ފާހަގަ ޖަހައި  ޅުަގއި އެ މީހަކަށް ެފންނަ ނަމާމެންބަރަށް ދޫކުރާ ވޯޓު ކަުރދާސްކޮ

ފާަހގަ ވޯޓު ކަުރދާސްކޮޅުަގއި ރަނގަޅު ޓަށް ވައްޓާލުމުންނެވެ. ވޯޓުލާ މެންބަރު އަތަށް ދޫކުރާއްފޮ ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅު ވޯޓު

ވޯޓުާލ ެއވެ.  ޫބތުގެ ތެރޭގަ  ންވޯޓިއެކަމަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ  ،ކަމަށް ޚާއްަޞކުރެިވފައިވާ ގަލަމުންޖަހާނީ އެ

 285މަތީން  ލަސްނުކޮށް މި މާއްދާގެ )ލ(ގައިވާ ގޮުތގެ ،ކަރުދާސްކޮޅު އެ މެންބަރެއްގެ އަތަށް ލިބުމުންމެންބަރަކު ވޯޓު

އަށް އެނބުިރ  ހު ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް އެ މެންބަރެއްެގ ޮގނޑިވޯޓުލުން ފުރިހަމަކުރަންވާނެ އެވެ. އަދި ވޯޓުލުމަށްފަ

އްދުަގއި ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި އަދި ެއއްވެސް ސިފައެްއަގިއ އަންނަ މެންބަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަހަ ދާންވާނެ އެެވ. ވޯޓުލާން

ނެގުމާއި މަންޒަރާއި އަޑު  ކެމެރާއަކުން ނުވަތަ ފޯނަކުން ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ އެހެން ަވޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ

 5ނިމުމުން ލަސްނުޮކށް މި މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަުށން މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ  ކަެމކެވެ. ވޯޓުލައި ރެކޯޑުކުރުމަކީ މަނާ

 290އި އެްއވެްސ ކަރުދާހުގަ ނަތީޖާ ހޯދަންވާނެ އެވެ. ވޯޓު، އަދަުދކޮށް، ތަްއ ބަލައި، ވޯޓު ގުަނއިމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ވޯޓު

ކަރުދާހުަގއި ފާހަަގއިެގ އިތުރުން އެނޫން ެއއްެވސް ކުރެހުމެއް، ލިޔުެމއް ުނވަތަ ްއ ޖަހާފައިނުވާ ވޯާޓިއ، ޯވޓުފާހަގައެ

ނޑައެޅުުމގައި ބާޠިުލ  ނިޝާނެއް ޖަހާފައިވާ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ

)ޑ(ަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވޯޓު ގުނާ ައދަދުކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ  ވޯޓު ހިމަނައިގެންނުވާނެ ެއވެ. މި މާއްދާގެ



12 

 

ވޯޓު ގުނުމަށް  ،ނަތީޖާ އިއްވުމުގެ ކުރިންވޯޓުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެވަަޑއިގެން ހުންނެިވ ބޭފުޅާ 

 295 ގެ ނަތީޖާ ޝީޓުަގއި ޮސއިކުރަންވާނެ މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓގެ ހުިރހާ މެންބަރުން ވޯޓު 5ޓަކައި މަޖިލީހުން ހޮވާފަިއވާ 

ނިމުމުން ވޯުޓ ގުނުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން  ތިން ސިއްރު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އިއްަވއިމަ އެވެ. މި މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެ 

ނޑަައޅާ ގޮެތއްގެ 5ހޮވާފައިވާ  ަމތިން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ހާޒިުރގައި އެ ކޮމިޓީން ކަ

 އެވެ. ދާސްަތއް ނައްތާލަންާވނެކަރުވޯޓު

 

 300 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަުކ  ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު؛ވިާދޅުވެދެްއވީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ އަމީންޢާއްމު ދެންމެ 

ެނގުމުެގ  ިތޚާބުކުރުމަށް ވޯޓުއިންތިޚާބުކުރުމަށާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީްސގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިން

ކުރަނީ. ކުރިމަތިލާން އަޅުަގނޑު ގަސްތުކަންތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. އެހެންވީާމ، ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތަކާ 

ނޑު ވާަހކަެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ  ލެވުނު އަލަށް ެއކުލަަވއި އަހަރު ޭއރު ވަނަ 2009އޭގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

 305ން އިންތިޚާބުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅު ތުންގެ މަޖިލިސް ހުވާުކރައްަވއިރައްޔި

ނޑަށް ކުރިމަތިވި ުސވާލެްއ. އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބުެދވޭތޯ ބޭއްވި  ނޑު އިންދާ ައުޅގަ ނީޑގައި އަުޅގަ ޖަލްާސގައި މި ގޮ

ެވސް އޮތީ  ވަްނދެން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެްނދިޔައިން. މިއަދު  80:30އެންމެ ރަނަގޅަކަށް އެދުވަހުެގ  އަޅުަގނޑަްށ ވީ 

ނޑު ޢަ ގެވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތު  87އެ ޤާނޫނުއަސާސީ. ޤާނޫނުައސާސީގެ  ނުއަސާސީެގ މަލުކުރާނީ. ޤާނޫމަތީން އަުޅގަ

ގުޅޭ ވާހަަކއެއް ެއ  އެއާ އަދި .ަގއި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މިކަމާ ބެހޭ ވާހަކައެއް އޮންނަނީވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 87

ނޑަށް ޔަޤީން ތިަޔ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި މާއްދާމާއްދާގެ )ރ(  310އަށް  ގައި ވެސް އޮޭވ. އަުޅގަ

ތިަޔ ވެސް އެ މާއްދާ  ދުވަހު ކަންތައް ކުޅަ ބީދައިން މިއަދު ހަމަ އެއަޅުަގނޑު ފަރިތަފުޅުވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި ކަމުގައި ގެްނގުޅެވޭތޯ ބަާލނެ އުސޫލު  ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 .)ނ( މި އޮންނަނީގައި ނ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 87ލާނަން. ޤާނޫނުއަސާީސެގ ހުށަހަޅައި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް

ަވގުުތ  އެއީ މި  ؛ްއޓާ މީހަކުޖަްލސާއެްއގެ ިރޔާސަތު ބަލަހަމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ނުވަތަ 

 315 އެެވ. އެހެންނަމަވެސް ތަކުގައި ވޯޓުީދގެނެްއނުވާނެހަކު މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންއަޅުަގނޑު. ިރޔާސަތު ބަލަހަްއޓާ މީ

ނުފެންނަ އަދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތު  މެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެންނަ ކަމަކާ

އެވެ. އަދި ހަމަ މިއާ ގުޅޭ މާއްާދގެ )ރ( ެވސް.  އަްށ ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭްނާވނެ އްޓާ މީހަކު އޭނާބަލަހަ

ަބިއ ވޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް  ބައިކުޅަ ތިން ަބއިގެ ވޯޓުން ުނވަތަ ހަތަރު ބައިކުޅަ ދެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން

 މަޖިލީހުގެ ތިން  ހަކަށް ވޯޓުދެވިދާނެ ދެ ހާލަތެއް؛ތު ބަލަހައްޓާ މީނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ރިޔާސަ

 320ކަމަކީ  ބައި ވޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމުގައި. މި ބައިކުޅަ ތިން ބައިގެ ވޯޓުން ނުވަތަ ހަތަރު ބައިކުޅަ ދެ
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ލަބިއްޔަތުން ނިމޭ ކަމެއް. ޣްަވަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ އަ އަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ  ޖަލްސާ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓު ނަގަމުންދާއިރު ވޯެޓއް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރު ވޯޓެއް ނުދޭނަން. މުންދާއިބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓުލަ ނުދޭނަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް މެން

 އި ބުނާއެ މާއްދާގަ  ،ަގއި މި ބުނާ ހާލަތު ދިމާވެއްޖެ ނަމަވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 87ނުއަސާީސގެ މަވެސް ޤާނޫއެހެންނަ

ނޑު ޖެހޭނީ ޢަ  325މަލުކުރަން. އަޅުަގނޑު މިާހރު މި ދަންނަވާލަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނަތީޖާ ، ޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓު ގުުނއްަވިއ، އަދަދުކުުރއްަވއިމަޤާމަށާއި ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް މެންބަރުން އިންތި

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ  5ނެރެދެއްވުމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި 

ން ތިއްބެވުމަށް ވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މި މެންބަރުން ރިޔާސަތުގެ ކުރިމަތީަގއި ބެހެއްޓިފައި 5ޢިއްޒަތްތެރި 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޮގނޑިަތކަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. ައޅުަގނޑު ނަންފުޅުތައް ދަންނަ ވާލަންދެން އިހަށް މަޑުކޮށްލެއްވުން ކަ

ނޑު އެދެން އެދެން.   330އަުޅަގނޑު ަދންނަވާލި ފަދައިން އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ައޅުގަ

މު ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއްގެ ވާހަކަ ވިާދޅުވެެދއްވި. ގަތުމަށް. އެއީ ދެންމެ އަމީންޢާއްތަނަށް ވަޑައި  މި ދަންނަވާލީމަ

މިވެނި ކަހަަލ ، ކަރުދާސް ހުންނަންވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ ވެސް ިވދާޅުވެދެްއވި. ޭއގައި މިވެނި ަކހަލަ ގޮތެއްތެޭރގައި ވޯޓުއޭގެ

ްއވި. ައޅުަގނުޑ އެދެނީ ވޯަޓކީ ޞައްަޙ ވޯޓެއްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ވެލެ ގޮތެއް ހުެރގެންނުވާނޭ ވެްސ ވިދާޅު

 ތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ  ހަވާުލވެަވޑަިއގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ނަޑއެުޅއްވުުމގެ މަތިވެރި ޒިންމާއާކަ

 335ެހއްދެވުން. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ ވިދާުޅވެދެްއވި ނުކުތާަތއް ހިމެޭނ ކަރުދާސްކޮޅުަތއް ވެސް ަބއްލަވައިަލއްަވއި 

ފަހުން ދެން ޭއގެ ކަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެްއވުން. އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަ ކޮޕީެއއް އެ ބޭފުޅުްނނަށް ލިބޭނެ، ލިޔުމުގެ

ދެއްވާނީ. އަދި ކޮމިޓީަގިއ ވޯޓު  މެންބަރުން ވަޑަިއގެން، މު ިވދާޅުވަމުން ގެންދެވީމަ ންތައް އަމީންޢާއްނަ

ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ަވޑަިއގެން ވޯޓު ދެްއވާނީ. ައޅުަގނޑަްށ  ،ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތައް ވިދާުޅވީމަ

 ޖެހޭ ޒިންމާެއއްވަންއުފުއްލަ ކުަރއްވަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތެްއ،ހީވަނީ އެ ގޮތް ރަނގަުޅވާނެހެން. އެއީ އެ ބޭފުޅުން އަދާ

ނުޑމެންނަށް ވިދާޅުވެދެްއވާފަވަނީ އަޅު  އަމީންޢާއްމު ނުޑ ގަ  340. ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގަތުމަށް އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ، މަނަ މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދަނގެީތ ދާއި ، އިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމުމަރު ޙުސައިން، މަކުނުދޫ ދާ ޢު

މެންބަރުން  5ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި هللا. އަޙުމަދު، ގަޮލޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އީވާ ޢަބްދު  މުއިލްހާ

ރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޗާުޕކޮށް ނިމިގެން ގެނެްސ މިހާ ވަަޑއިގެންެދއްވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކަރުދާސްޮކުޅތައް

 345 5އި މުގެ އަރިހުން އެދެން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރީގަ ނގަމުންދަނީ. އަޅުަގނުޑ ައމީންޢާއްލެްއވުމުެގ ކަންތަްއ ހިބައްލަަވއި

ބަރުން އަޅުަގނޑަްށ ލައްވާފަިއ ޖައްަސވާ ރަނގަބީލު މިހާރު ޖައްސަަވިއދެއްވުމަށް. ަބއެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެން ޓުމިނެ

ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. ، ވަަޑއިގެން. އެހެންވީމާއިޝާރާތްކޮށްލަްއވާފައި މިހާުރ ވީ މި މާލަމުން ބޭރަށް 
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 5ޓު ކުރީަގއި ޖަހާ ރަނގަބީލުޖަހައި ނިމުމަށްފަހު، މިހާރު މިނެ 5ވޯޓަށް ެއހުމުގެ ކުރީގަިއ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑި  ޓުގެ ވަގުތުމިނެ ދެްއވުްނ ކޮޅުތަުކގަިއ އިށީނދެވަަޑއިގެންހިނަގއިފި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ގޮ

 350ނަްށ މެންބަރުން އިަލއްަވއި ބޭުރގަިއ ތިއްެބވިކުރާ މާލަމުގެ ބޭރު ބައްަލވަޭމޒުެގ ފަރާތުން މަޖިލިސް އެދެން. އަިދ އިދާރީ

ެދއްވުްނ އެދެން. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ލަދެއްވުމަށް ދަންނަވާވެސް އެތެރެއަްށ ަވޑަިއގެން 

ނުޑ ދަންނަވާލަން އަމީންޢާއްމު މިހާރު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓުލާ ފޮށި  .ސަމާލުކަމަށް އެދި އަޅުގަ

ކަންތަްއ  ދިނުމުގެންޢާއްމު ވޯޓުއަމީ ( ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން،)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ؛ދައްކަވާަލްއވަން، ޯވޓުލާ ފޮށީގެ

އްދުަގއި އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ އަްނނަ މެންބަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަހަ  ވޯޓުލާން ،ކުރެއްިވއިރު ވިދާުޅވިގޮތް އިޢުލާން ހިނގާނޭ

 355ވެސް ވަސީލަެތއް ބާވަުތގެ އެހެން  އަދި ެއއްެވސް ސިފަެއްއގަިއ ކެމެރާއަކުން ުނވަތަ ފޯަނކުން ނުވަތަ އެ

ނޑުމެްނ ކުރުމަީކ ކުރަްއވަިއގެންވާނެ ކަމެއް ޫނން ނެގުމާއި މަންޒަރާއި ައޑު ރެޯކޑުފޮޓޯ  ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް. އަުޅގަ

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކުރަމުންދާ މާލަމުގެ ވަަށއިގެން މިހިރީ ވަރަށްމި ޖަލްސާ  ގިނަ ކެމެރާތަކެއް. އަުޅގަ

 ކަރުދާހުަގިއ ފާހަގަޖައްސަވާ މަްނޒަރުއިން އެްއވެްސ ކެމެރާއަކުން ވޯޓުއަމީންޢާއްމު ޔަޤީންކޮށްދެްއވުަމށް ބޭނުންވޭ އެ

ެއކަން  ބޭނުންކުރައްވަިއ، އި ބޭނުންކުރަްއވަންޖެހޭ ފަރުދާގޮތް ހެދުމަށް ޓަކަ ނުކުރެވޭނުވަތަ ޖައްސަވާ ފާހަގަ ެރޯކޑު

 360 ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށް.  ނުކުރެވޭނެ ގޮތް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 

 365 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މަތިން މި ލުމުގެ ކަންަތއްތަްއ ހިނގަމުންދާނެ ގޮތުގެ އުޫސލުގަިއވާ ގޮުތގެވޯޓު ިއިވވަަޑއިެގންނެވި އިއާދެ! ދެންމެގަ

ނޑުމެން މި މިތާ ތަްއ ެގ އެތެރޭަގއި އިންތިޒާމުނނެގޭ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯެޓއްެގ ގޮުތގައި ޭބްއވުމަށް ޓަަކިއ އަުޅގަ

. ައދި ވޯޓުލާން ވަަޑއިގަންނަވާ މިހާުރ ހުންނާނީ ކަވަރުއަޅުވާފަަގއި ހުރި ކެމެރާތަކުގައި ނމިތާ ހުރި ގޮތުން ރޭވިފައި

ވެްސ  މާލަން އެ ،ވާތީ މާލަން ހުރި ފަޅި ކަމުގައި އަކީ މަޖިލީހުގެ ައޑުއަހާ މާލަމުގެ ތެރެއިްނ އެއް ބޫތު ހުރި ފަޅި

 370. ެއ މާލަމުގައި އެްއވެްސ ބޭފުޅަުކ ން ވެސް ބަންދުކޮށްފަމާލަ  ދުަގއި އެުކރުމުގެ މަޤުޞަނުޑވާނީ ވޯޓު ސިއްރުއަޅުގަ 

ނޑު ތި އަދި އެްއވެސް ވަސީލަތެއް އެ  ކަށަވަުރކޮށް  ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކޮށް މާލަމުގައި ނުހުންނާނެކަން އަޅުގަ

 އަރުވަން. 
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 375މަތީން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސީގެ  .5

 ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން.ޓަކައި  އިންތިޚާބުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ެލްއވުމަށް މެންބަރަކު ޮހވުމަށް ނެޭގ ވޯޓު ކުރައްވާ ބުކަމަށް އިްނތިޚާ ވަަނ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސް  88

ނޑު ަދންނަ  380 ތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މެދު ވަމުން ގެންދާނަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްމެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

މް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ލީ ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަ 

ގެ ޝާހިދު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާهللا ބްދުޢަބްދުލްކަރީމް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަ

ިޅ ފް، މައްޗަންގޮލޫބަރު އަޙްމަދު މަޚްާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި، هللاބްދުވާ ޢަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީ

ބަރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންޅި ދެކުނު މަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮ އްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތުރު ދާއިރާގެ ޢި 

 385މީ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުސިނާން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްهللا ބްދުޢަ

މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، މާފަންނު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، މާފަންނު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ރިފާޢު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެهللا ބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އިން މަނިކު، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، އިހަަވންދޫ ދާއިޙުސަ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، هللاބްދުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަ

 390ރާގެ ރިފު، ހަނިމާދޫ ދާއިންބަރު ޢަލީ ޢާފު މުޙައްމަދު، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީޢި

ރަޫދ ވައިކަ، ރީފްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރާގެ ދީ، ނޮޅިވަރަމް ދާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

ޣަފޫރު މް، ކުޅުދުްއފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާދާއިރާގެ ޢިއް 

މޫސާ، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނ ދާއިރާގެ އިން، މިލަންދޫ ތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަޑިތީމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަމެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ކަ

 395މަދު ނާޝިދު، ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ކޮމަންޑޫ ދާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފު،  ޅުދޫ ދާއިރާގެިރ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

ން، ޔާމިهللا ދުސައިން، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްމަރު ޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢު މަނަދޫ ދާއިރާގެ

ޝީދު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ

ދު، ދުވާފަުރ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަޖޢުފަރު ދާއޫޙުސައިން، އުނގޫފާުރ ދާ

 400 މުޙައްމަދު ޢަލީ، އިނގުރައިޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް، މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި 

ާރގެ މް ރަޝާދު، އޭދަފުށީ ދާއިޡިއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާމަދު މަނިކު، ތުޅާދޫ ދާމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް ައޙް
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މަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 މަދު ޝިޔާމް،ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ނައިފަރު

ލް ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ ،هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްެތރި

 405ތްތެރި އްޒަުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް،ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ނަސީމް،

ތޮއްޑޫ ާދއިާރގެ  ރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު،މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެ ،މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

މަހިބަދޫ  ތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން،ޢިއްޒަތްތެ

ފެލިދޫ  މަދު،ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްދަނގެތި ދާއިރާގެ ޢިއް  މަދު ތާރިޤް،ޙްރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދާއި

 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް،ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،މަދު މަރުޒޫޤްޙްތްތެރި މެންބަރު އަދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 410 ރު،އިބްރާހީމް ނަޞީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކު މް،އަޙްމަދު ނާޡި  ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލީލް،ޚަهللا ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަދު މުބީން،އަޙް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

އަޙްމަދު  ތެރި މެންބަރުކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް މަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު،އަޙް މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާޟް ރަޝީދު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިރު،ޢާ

ތ.ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ރިޔާޟް،هللا ޢަބްދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠަފާ،މުޙައްމަދު މުޞް

 415ގަމު  މަުދ ރަޝީދު އިބްރާހީމް،ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއިސްދޫ ާދއިރާ  ނިކު ޮދންމަނިކު،މަ ޙުސައިން މެންބަރު

 ،هللاމް ޢަބްދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި އިސްމާޢީލް، ބަރު ފައްޔާޟްމެންދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ ވިލިނގިލީ މީ،ން ފަހުރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާމާވަށު ދާއި

ތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަ ދު،އަސްޢަ މަދު ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާންދޫ ާދއި ޙުސައިން،

ނު ދާއިރާެގ ތިނަދޫ ދެކު ޙިލްމީ،هللا ތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ޘްމާން،ޖަމީލް ޢު

 420 ޝީދު،ޒް މުޙައްމަދު ރަޢާމަަޑވެލި ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު މަދު،އަޙްهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޢި

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގައްދޫ ދާއި  ބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެން

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ  ،ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހްކު އުތުރު ދާއިރާގެ މަދު ރަޝީދު. ފުވައްމުލައަޙް

 މަސީޙް މުޙައްމަދު،هللا ބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު،ޢި

 ތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ،އިރާގެ ޢިްއޒަފޭދޫ ދާ ދު،ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 425ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

އިރާގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ ބަުރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން އަސްލަމް،

ައއްޑޫ މީދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު،ޢި

 84ނިމުނީ. މި ޯވޓުގަިއ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަތީ  ވޯުޓ ނަަގއިެނގުުނ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަކު ހޮވުމަށް ދެންމެ
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ނުޑ  8ރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި މެންބަ 85މެންބަރުން.  މެންބަރަކު ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއނުގަންނަވާތީެވ އަުޅގަ

 430 ކަރުދާސްކޮުޅ. 8އަތުަގއި ބާކީ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސީގެ  .6

ކައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް، ނަތީޖާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

 .އިޢްލާންކުރުން 

 435 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން ދެއްވި  ޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއްމު. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކަިއ ޢިްއޒަތްތެރި

 5ކުރަްއވާފަިއވާ ޒަތްތެރި މެންބަރުން އިންތިޚާބުއްެދވުމަްށ ޢިއްނަތީޖާ ހޯ ވޯޓު ގުނުްއވަިއ، އަދަުދކުަރއްަވއި،

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ިރ މެންބަރުން ކޮމިޓީ މަސަްއކަތްމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެ

 440ޢާއްމު އިންތިޚާބަށްފަހު ބާއްވާ އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،  މޭޒުދޮށަށް ވަޑަިއގެންދެްއވުން 

އިުބ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަާކއި ނަ

މަތިން ރަްއޔިތުންެގ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ 82ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާެނ ކަމަށް

ނޑު  ރުލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާުބކުރެްއވުމަށް ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދެއްވި ވޯުޓގެ ަނތީޖާ މިހާމަޖި ވަނީ އަުޅގަ

ވަނީ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ  ހައްަދވާފައި އްދެވުމަށް ޓަކައި ޯވޓު ގުނުްއވަިއ، އަދަދުކުރުްއަވއި،. އެ ނަތީޖާ ހޯ އަތަށް ލިބިފަ

 445ރުންގެ ތެރެއިން ތްތެރި މެންބަރުން ހަވާލުކުރެްއވި، ތިޔަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަހޯއްދެވުމުގެ އަމާނާތް ތިަޔ ޢިއްޒަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރުން ސޮއިކުރައްަވއި މެންބަރުން. އެ ޢިއް 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަޖިލީހުގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ގެ ންނަވާލަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭދަ އަޅުަގނޑަށް ެދއްވާަފިއވާ ނަތީޖާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު މި

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 82ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

ވަީނ،  ެދްއވި ވޯުޓގެ ަނތީޖާ. މި ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވަަޑއިގެން ވޯޓުދެްއވާފައި  މެންބަރުން މިއަދު ދާދި ދެންމެއަކު ތިޔަ

 450މަސީޙް هللا ރު ޢަބްދުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ. އޭގެތެެރއިން ފުވައްމުަލކު ދެކ82ުވަނީ  ވޯޓު ގުނިަފއި

ިގލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ނވޯޓު. މާމި 43ވަނީ  މުޙައްމަދަށް ލިބިވަޑަިއގެންފައި 

 84 މަޖިލީހަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގައި މި އްމު ައޅުަގނޑުމެންނަށް،މީންޢާވޯޓު. އަ 39ވަނީ  ލިބިވަޑަިއގެންފައި

. ވަނީ ވިދާުޅވެފަ ޓަށް ކަރުދާސްކޮޅު ަވއްޓާލެްއވި ކަމަށްފޮއް މެންބަރުން އެ މެންބަރުންގެ ވޯޓުލެްއވުމަށް ަވޑަިއގެން 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓެގ ދިޔަ ގޮތަށް ތިަޔ ޢިމިވޯޓު ުގނިގެން  82ކަރުދާްސކޮޅުގެ ތެެރއިން  84އެހެންވީމާ، އެ 
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 455ތެރެއިން އެއް މެންބަރަކު މައިކު  ނަތީޖާ ހޯއްދެވުމަށް ހަވާލުކުރެްއވި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ

 ިތޔަ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް އަުޅަގނޑު އެދެން. މެދުވެރިކުރަްއވައި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 460 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމުދާއި މަކުނުދޫ

`. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ވާތީ. އެީއ  ވޯޓަކަށް 2ލު ާބޠި ޯވޓު އެއީ 2ނުގުނި ސަބަބަކީ އެ  ވޯޓު 2އަޅުަގނޑުމެން ލާފައިވާ ވޯޓުަތއް ގުނިއިރު 

އިދުަގއި ަކނަޑއެޅިފައި އޮންނަނީ އެކަމަށް ޚާއްަޞުކރެވިފަިއވާ ގަލަމުން ފާހަގަެޖހުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެާއ ގަވާ 

ފާހަަގއެއް ެލވިަފއިވަނީ އެހެން ކުަލއެްއގެ ެދ ގަލަމަކުން. އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ގަލަމަކުން  2ޚިލާފަށް 

 465އް ނުއެއް ުގނަން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި އަޅުަގނޑުެމން އެ ދެ ވޯޓެ ،ނޫން. އެހެންވެ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލިން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ،މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 5ޝުކުރިއްާޔ. 

 470މަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު  މި ނަތީޖާގައިވާ ގޮުތގެ

ފި ކަުމގައި ައޅުަގނުޑ ކުރައްވައިމަސީޙް މުޙައްމަދު އިންތިޚާބުهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

ންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުގަިއ އިންނަ މީހަކު ނަީތޖާ އިޢުލާނުކުރުމާ ވިިދގެން އޮ ކުރަން. ަގާވއިދުަގއި މިއިޢުލާން

 މަތީން ވޯޓު ކަރުދާސްަތއް ނައްތާލަްނވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، މި ލަސްނުކޮށް ކޮމިޓީ މެންބަރުން ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ

  )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ވަން.ވަގުތު ކޮމިޓީ މެންބަރުން އެ ވާޖިބު އަދާކޮށްދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަ

 475 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސީގެ  .7

 ނަގާ ސިއްރު ވޯޓް ނެގުން.ޓަކައި އިންތިޚާބުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 480ދެްއވުން އެދެން. ދެން ަތކުަގއި އިށީނދެވަަޑިއގެންޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޮގނޑިކޮޅުތިަޔ ޢިއް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ލުމުެގ ަމތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުުކރުމަށް ވޯޓުލުން. ވޯޓު ގޮތުގެ އޮތީ އެޖެންާޑގަިއވާ
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 ްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޓުގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެމިނެ 5ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ 

ގެ ވަގުެތއް އަުރވާފައި ޓުމިނެ 5، ގެ ަވގުތެއް ފާހަގަކޮށް ޓުމިނެ 5އެޅުމުގެ ކުރިން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ވޯޓު

ަތކުަގއި ނޑިކޮޅުދަނީ. އެެހންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން ގޮރަނގަބީުލގެ ަވގުތު ހަމަވަމުންޖަހާފައިވާ 

 485ެވސް ކޮމިީޓގެ  ލިކުެރުވނު ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުަތކުެގ ދެ ބަންޑެދެްއވުން އެެދން. ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުގެންވަޑަ އިށީނދެ

ުމގެ ރީ އަމީންޢާއްނިމުމަށްފަހު އެ ކަުރދާސްތައް ހު . އެހެންނަމަވެސް ަބއްލަަވއިވަނީ ބައްލަވާފަ ތެރި މެންބަރުންޢިއްޒަތް

އެ . އެހެންވީމާ، ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރީަގއި ތިޔަ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަތަ އިދާރީމޭުޒގަގައި ނުމޭޒުކޮޅު 

 ވިއްޔާ އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ތި ކަމަށް ވަނީ ން ބޭނުންފުޅުްއވަވަގުތު ޔަޤީްނކޮށްލަ ކަރުދާސްކޮުޅގެ ޞައްަޙކަން މި

ބޭފުޅުްނ  ދެްއވުން އެދެން. ތިގެންމާެއްއ ކަމުގަިއ ދެިކވަަޑއިބޭފުޅުންގެ ޒިން ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. އެީއ ތި

 490ެގ ަތކުމަތީަގއި ބެހެއްޓިފައި ހުރީ. މިހާރު އެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުމުގެ މޭުޒކޮޅުއަމީންޢާއްބައްލަވާފަިއވާ ކަރުދާްސކޮޅުަތްއ 

 ލި ރި ެމންބަރުން މިހާރު އެ ބަންޑެކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެ ،އައީ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ހިސާބަށް މި

ނޑު އަމީންޢާއް ވަނީނުކުރަްއވާ ކަމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އިޢުތިރާޟު މުއްގޮތަށް އަމީންޢާ އޮތް އެ މަްށ ވިއްޔާ އަުޅގަ

. ކޮމިީޓގެ ގެންދެވުމަށްންގެ ނަންފުޅުތައް ވިދާުޅވަމުންލުމަށް ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުދަންނަވާނަން ވޯޓު

މު ވޯޓުެނގުމުެގ ނުފެނޭ. އެހެންވީާމ، އަމީންޢާއްކުރަްއވާ ތަނެއް ައޅުަގނޑަކަށް ރާޟުތި އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢު

 495 ވަަނ މާއްދާަގއި ވާ  82ނެގޭ ވޯޓަީކ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ދެްއވުން އެދެން. މިހާރު މިކަންތަކަިއގެން ކުިރއަށް ވަަޑިއގެން

ކުރުމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެިރ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު އިބު ރައީްސކަމުގެ ޖިލީހުގެ ނަގޮތުގެ މަތިން ަރއްޔިތުންގެ މަ 

ކުރުމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު؛ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކުރަީއސް އިބުނަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މެންބަރުން ދެއްވާ ވޯޓު. 

ޢިްއޒަތްތެރި  ހުޅުވައިަލއްަވއި ފޮށިގޮތަށް ވޯޓު އްވިވޯޓު ނެންެގވުމުގެ ކުީރގައި ކުރީ ފަހަރު ވެސް ކަންތަްއ ކުރެ

ނޑު އެދެން.ދައްކަވައި މެންބަރުންނަށް  ދެްއުވމަށް އަޅުގަ

 500 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސީގެ  .8

ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް، މަށް ޓަކައި ރު ތިޚާބުކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިން 

 505 ނަތީޖާ އިޢްލާންކުރުން.

 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ
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ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ނެގޭ ވޯޓު. އިުބ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ

 510މް، ހެންވޭރު ދެކުނު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާ ކު، މެދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނި

هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަޮލޅު ދެކުނު ާދއި، هللاާވ ޢަބްދުންބަރު އީޝާހިދު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

މަދު ދީދީ، މައްޗަންޮގޅި ދެކުުނ އްޒަތްެތރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްލޫފް، މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއަޙްމަދު މަޚް

މީ، މްތިޔާޒު ފަހުތްތެިރ މެންބަރު އިސިނާން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަهللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 515މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ ފަލާޙް، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިފާޢު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިهللا އަސްމާ ރަޝީދު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، މަދު މެންބަރު އަޙް

ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ، هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ފު މުޙައްމަދު، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝުޖާޢު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީ

 520ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިފު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ޝަހުދީ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢާ

 ތުރު ާދއިރާގެ މް، ުކޅުދުއްފުށީ އުޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިރީފް، ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޙުސައިން ޢަ

ޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުށީ ެދކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ކަ

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ކޮމަންޑޫ ދާއިޙުސައިން، މިލަންދޫ ދާއި

 525މަދު ނާޝިދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙް

ްއޒަތްތެިރ މަރު ޙުސައިން، ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިބަރު ޢުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންމެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފު، މަނަދޫ ދާއިރާ

ން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ދުވާފަރު ދާއިާރެގ ، ދުބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ފަލާޙް، މަޑުއްވަީރ 

 530މް ނާޡިމަދު މަނިކު، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

މަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްށީ ދާއިރަޝާދު، އޭދަފު

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޙުސައިން، ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ނައިފަރު ދާއި

ރާެގ ކާށިދޫ ދާއި، هللاޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުމަދު ޝިޔާމް، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްމެންބަރު އަޙް

ލް ނަސީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަ 

 535ބަރު ޙުސައިން މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން، ޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް
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މުޙައްމަދު، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރު މަދު ތާރިޤް، ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއި

މަދު މަރުޒޫޤް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްފެލިދޫ ދާއި، މަދުއިލްހާމު އަޙް

ޒަތްތެިރ މް، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއް ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޡިމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ދިއްގަރު ދާއި

 540 މަދު މުބީން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްރާގެ ޢި ރު، ބިލެތްދޫ ދާއިމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީ

މަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ުކޑަހުވަޫދ ރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްލީލް، މީދޫ ދާއިޚަهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރިޔާޟް ރަޝީދު، ތިމަރަފުށީ މަދު އާމިރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

ރިޔާޟް، هللا ޠަފާ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްދާއިރާގެ ޢިއް 

ރު މަނިކު ދޮންމަނިކު، އިސްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން

 545ިއސްމާޢީލް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިބްރާހީމް، ގަމު ދާއިާރގެ މަދު ރަޝީދުއަޙް

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ައޒްހާން ފަހުމީ، މާވަށު ާދއި، هللاމް ޢަބްދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީޢި

ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ންދޫ ދާއިާދއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، ދާ ވިލިނގިލީ

ޘްމާން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ދު، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އަސްޢަ

ޢިްއޒަތްތެރި އިާރގެ މަދު، މަޑަވެލި ދާއަޙްهللا އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުޙިލްމީ، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢި هللا ސަޢުދު

 550ޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސިއން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ަގއްދޫ މެންބަރު މުޢާ

، ހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ މަދު ރަޝީދު،ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

އިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަާޒދު، ފުވައްމުލަކު ެދކުނު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާ

ދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިމަސީޙް މުޙައްމަދު، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްهللا ޢަބްދު

ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 555ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ، 

ތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، އަްއޑޫ މީދު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތް

ކުރުމަށް ޓަކައި ދެންމެގައި މެންބަރުން ލެއްވި ވޯޓުަގއި ހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއާދަމް. 

މެންބަރުން ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންފަިއވޭ.  84މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  85މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފިޔަަވއި އެހެން މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ކަ

ނޑު އަުތގައި  ވަނީ ވޯޓުަލއްަވއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   560 ކަރުދާސްކޮޅު.  8ނިންމަވާފަ. ބާކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުެރއްވުމަށް ތިަޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ހުގެ ނަިއބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއްމު.

ޢިްއޒަތްތެރި  ދެއްވުމަށް ތިޔަުކރުއްަވއި، ނަތީޖާ ހޯއްދަަވއިދެއްވި ވޯޓު ގުނުްއވަިއ، އަދަދު ދެންމެ ތިޔަމެންބަރުން 

 565މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ  ނިވަޑައިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރިމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެގ ހިމެ 5ކުރައްވާަފއިވާ ބުމެންބަރުން އިންތިޚާ

މުެގ ކަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ނައިބު ރައީސްން އެދެން. )ވަދޮށަށް ަވޑަިއގެންދެއްވުެރއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޭޒުކުމަސައްކަތް

ޯވޓު ގުނުްއަވއި،  ދެއްވި ދެންމެ ތިޔަކުޅައުމަށް ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ބުމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާ 

މަސައްކަތަްށ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެކަށަެއޅުްއވި ކޮމިީޓގެ  ނަތީޖާ ހޯްއދެވުމަށްފަހު އެ ކުރުްއވަިއ،އަދަދު

. ޢިްއޒަތްތެރި ވަނީ ގެނެސްދެްއވާފަ އަތަށް މި މެންބަރުން ޮސއިކުަރއްވާަފއި ޯވޓުެގ ނަތީޖާ އަޅުަގނުޑގެ 5ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ މި މެންބަރުންނަށް  570ނަތީޖާ. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް  ދަންނަވާލަނީ އެ އަޅުގަ

އަށް هللا ބްދުޢަ ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒ42ަލިބިވަޑަިއގެންެނވި ވޯޓުގެ ައދަދަކީ 

މަށްފަހު ނިންެމވު އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުލަްއވައިޢި . އަމީންޢާއްމު ިތޔ48ަައދަދަކީ  ވޯުޓގެ ލިބިވަޑަިއގެންެނވި

މެންބަރުން  84 ތެރެއިން ޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަމީންޢާއްމު އިޢުލާންކުރެްއިވ މަޖިލީހުގައި ހާ

ނޑު ދެންމެ މި ދެްއވުމުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވިވޯޓު ވޯޓުގެ ނަތީޖާަގިއ  ދެންނެވި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ ކުރީ ވޯުޓގެ ތަފާތެްއ އެބަ 8ވޯޓު.  43ހިމެނިގެންވަނީ   575 ަފހަރު ވެސް ކަންތައް ކުރެްއވި އޮތް. އަުޅގަ

މަދުވީ ކިހިނެއްެވގެންކަްނ ކޮމިޓީެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެެވްސ  ނަތީޖާގަިއ މި ވޯުޓ މި 8ފަދައިން 

 ދެއްުވމަށް. ންނަވައިތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަ ކު މެދުވެިރުކރައްަވއިބޭފުޅަކު ަމއި އެއް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ރައީސްކަމަށް ވޯޓު ފަހަރު ނައިބު `. އާދެ! މި  580 8ދެްއިވ ބޭފުޅުންގެ ކަރުދާސްތައް ުގނިއިރު އަުޅގަ

ލުކޮށްލަންޖެހުނީ. ކަރުާދސްކޮޅު ބާޠި އެ ،ބޭފުޅުްނގެ ޮގޅީަގއި ެވސް ފާހަގަޖަްއސަވާފައި އޮތުމުން 2އި ކަރުދާސްކޮެޅއްގަ 

 ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ލު ކަރުދާސްޮކޅެްއެގ ގޮތުަގއި. ވަރަށްވީމާ، ކޮމިޓީން ނިންމެީވ އެއީ ބާޠިއެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 585ލެވުނު މެންބަރުންނަށް ދެންމެ ދަންނަވައި އަނާރާ ނަޢީމް. އާދެ! ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ކަމުގެ މަޤާމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައީސް މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަިއބު ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ

ނުޑ ކުރަްއވައިބުންތިޚާވޯޓުން އި 42ރު މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަ ފި ކަުމގައި އަުޅގަ

މީހަކު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ  އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިްނނަ ކުރަން. ަގާވއިދުަގއި ހަމަޖެހިފައި މިއިޢުލާން

، ވީމާ ެލއްވުމަށް. އެހެންއް ަނއްތައިެއކީަގއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ެބއްެލވުމުގެ ދަށުން ވޯޓު ކަރުދާސްތައިޢުލާންކުރުމާ 
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 590)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ރުންނަށް ދަންނަވަން.ވާޖިބު އަދާކޮށްެދއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަ މަތިން އެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ 

 . ވަނީ ކަރުދާސްތައް ނަްއތާލެވިފަމިހާރު 

 

 ނިންމުން 

 

 595 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތީން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށް  ދަވެފަިއވާ ގޮުތގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ކަން ހިނގުމަށް އާ

ނޑިކޮޅުތަުކަގއި  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ. އެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ޓަކައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

ނޑު ޝުކުުރވެރިާވނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަ ،ަނމަ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްަވއިފި ތްތެރި މެންބަރުން، ޢާއްމު އަުޅގަ

އިންތިޚާބަށްފަހު ބާއްވާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ 

 600ނަ ާމއްދާގައި ވަ 82ރައީސަާކއި ނައިބު ަރއީަސުކ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން އިްނތިޚާބުކުރެއްވުމަށް ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

ނޑުމެން މި އަދާކޮށް ނިމުނީ. މިއަދު މި  އިވާގިުފޅާއެީކގަهللا ލިްއޔަތު ށްފަިއވާ މަސްއޫވާލުކޮންނާ ހައަޅުަގނޑުމެ އަުޅގަ

ތާރީޚީ ޖަލްސާގައި ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމެގ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެއްިވ 

އަދި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މަސީޙް މުޙައްމަދަށާهللا ންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަުމެގ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެއްިވ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް 

 605ގައި އި ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީއަޅުަގނުޑގެ ނަމުގައި އަދި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގަ

ނިޔާ ދަންނަވަން. ރާއްޭޖގެ ިޑމޮކްރަސީ މިއަދު އަެނއްާކވެްސ އާ ބަނދަރަކުން މި ފުރަނީ. އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ އާިއ ތަހު

އި އަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކަ  ދާ ދަތުރުގަިއ އެ ޑިމޮްކރަސީގަިއ ކަންތައްަތއް ފުރިަހމަ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ކުރަމުން މި

އަދި އެ ދަތުރަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަާކއި ހަކަތަ ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ިދވެހި ، ަކއްޕިތާނުންނާ ނިޔަމީނާއި ނެވި

ރައްޔިތުން ޖާނާއި މާލުން ވަަރށް މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް ގެްނދަވަނީ ޤުރުބާންެވވަަޑއިގަންަނަވމުން. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން 

 610 އާއި އެކަީށގެންވާ ގޮެތްއގެ ވާ ހޭދަތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޓަކައި އެކީަގއި ރައްޔި ގެ ވާގިުފޅާهللاހަނދާންކުރާނަމު. 

މަތީން ތެދުވެރިކަމާ އަމާނާތްެތރިކަމާ އެީކަގއި މި މަޖިލީހުން މަސައްކަްތކުރަމުން ގެންދިުއމުގެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހަށް 

ނުޑ އު މަތީން ކަންތަްއ ހިނގާނޭ އެގޮުތގެ ،ލިބި رب نا اتنا من لدنك رحمة وهي ئ لنا من އްމީދުކުރަން. ކަމުގައި އަުޅގަ

 .أمرنا رشدا 

 

 615 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب   هلل والحود

____________ 


