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  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 10 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ްމެންބަރުނ26ްްްއަށްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވީްްމިްވަގުތުްޖަލްސާ

ް

ްދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާންކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ް.3

ް

 15ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.1ް//ޚޞ2113/މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަކީްއޖ

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ް.4

ް

 20ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

33ްދުގެްމިްޖަލްސާްއަކީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ްމިއަް-4ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްމަޖިލީ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްސޮއިކުރައްވައ29ްިހުގެ ްބާއްވާްްމެންބަރަކު ްގުޅިގެން ްސިޓީއަކާ ްއޮތް ފޮނުވާފައި

ްގެން ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްޖަލްސާގައި ްމިއަދުގެ ްއެހެންކަމުން، ްއެއް. ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެްޚާއްޞަ ދާނީ

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ގައިްބުނެފައިވާްގޮތުގެްމަތީން.ްއަޅުގަނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްމިއަދުގެްއެޖެންޑާގައިވ33ްްާގަވާއިދުގެް

 25ްކަންތަކަށް.ް

ް

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންތައްތައް.ް.6
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހުށަް ްމޭޒުން ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކަންކަން.ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުނ33ްްްހަޅާ ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ  30ވަނަ

ް ްސޮއިކުރައްވައި،29ްްމަޖިލީހުގެ 7ްްމެންބަރުން ްބުރުގ2113ްެސެޕްޓެމްބަރު ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްބޭއްވި ގައި

ްފަރަގަކު ްބޮޑު ްކެންޑިޑޭޓް ްޕާޓީގެ ްޑިމޮކްރަޓިކް ްމޯލްޑިވްސް ްއިން، ްވާދަވެރިްނަތީޖާ ްގުޅިގެން ްހޮވުމާ ްބުރަށް ްދެވަނަ ން

ްއުސޫލު ްހަމަތަކާއި ްދުސްތޫރީ ްފަރާތްތަކުން ްޑިމޮކްރަސީއާސިޔާސީ ްމުގުރާލައި، ްކަމަށްްްތައް ްމިސްރާބުޖަހާފައިވާ ދުރަށް

ްއެންމެް ްދައުލަތުގެ ްމެދުވެރިކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖަވާބުދާރީްފެންނާތީ، ްމުއައްސަސާތައް ްޤާނޫނުއަސާހައި ސީންްކުރުވުމަކީ

ްކަމަށްް ްޒިންމާއެއް ްމަތިކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްއެދިްްރައްޔިތުންގެ ްބާއްވަވައިދެއްވުން ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ  35ވާތީ،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްމައްސަލަ.ްމިްމައްސަލައިގައިްމަޖިލީހަށްްލިބިފައިވާްސިޓީްއިއްވާލަދެއްވުމަށްްއަމީންޢާއްމުގެްއަރިހުންް

ް)ވަގުތު ްއެދެން! ނޑު ްމެންބަރުްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ކޮޅަކަށްފަހު(

ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

 40ް)ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ(

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްކުއްލިްމަް އްސަލަްއެއްްހުށަހެޅިން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްމައްސަލައާްބެހޭްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ް ްއެއްވެސް ްއަންގާފައިގޮތުން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކިހިނެއްތޯއެއްޗެއް ްއެ ްބޭނުން.ްްނެތީމަ، ްސާފުކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ވީ

 45ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދެއްވާނެ.ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށްްޖަވާބުްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަމީންޢާއްމުްއެްމައްސަލައިގައިްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ް

 50ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

 މޭޒުންްއިއްވެވުން:ްއިދާރީ
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ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ7ްްުޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްهللاްރައްޔިތުންގެ

 55ްއިންްމިްޕާޓީގެްކެންޑިޑޭޓް...ްގެްފުރަތަމަްބުރުގެްނަތީޖާްގައިްބޭއްވިްރިޔާސީްއިންތިޚާބ2113ު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވައިކަރަދޫްދާއިރާް

ް

 60ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވައި

ްމިޢިއްޒަތްތެ ްނެތް.ްދެން ްފެންނާކަށް ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްރައީސް،ްޕޯޓަލުން ްމައްސަލައެއްްްރި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްތަނަށް

ނޑުމެންނަށްްއަދިްއެއްކައްޗެއްްވެސް، ްް..އްލުކޮށްދެއްވަން.ށެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްހަްފެންނާކަްވެސްްއަޅުގަ

ް65 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންް ްވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަޅު ްވިދާޅުވީ ްތިޔަ ްޕޯޓަލްބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްއުޅޭ.ްފުޅެއް.ްމިހާރު ްއެބަ ްމައްސަލައެއް ތަކުގައި

ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްމިހާރު ްސިސްޓަމ31ްުނޑު ްމަޖިލީހުގެ ނޑައިލާނަން ްމެދުކަ ޓަކައި.ްްރަނގަޅުކުރުމަށްްމިނެޓަށް

ް ނޑު ްމ31ްްެއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްުހސްވަގުތުކޮޅެއް ްމަސައްކަތްްމިނެޓުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްއައި.ޓީ ްއަރުވަން ންބަރުންނަށް

 70ްޓަކައި.ްްފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް

ް

 [އަށ19:28ްްއިނ19:13ްްްްޖަލްސާްމެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން:]

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއަޅުގަނޑުމެން `31ްް ްއަލުން ްމެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ްމައްސަލައެއްގައި ްޓެކްނިކަލް ްފަށަނީ.ްމިނެޓަށް  75މި

ނޑަށްްލިބިފައިްއޮތްްސިޓީްމަޖިލީހަށްްއިއްވާލަދެއްވުމަށް.ްނިޒާމާްބެހޭް އަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއަޅުގަނޑުްއެދެންްއަޅުގަ

ްރަޝީދު.ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުމައްސަލައެއްްވި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް80 
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 :ރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުންްލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވި

ްތަނަށްްހުށަހަޅައިފިްކަމަށްްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމީގެްކުރިންްޢަމަލުކުރާްގޮތަށްްބަލާއިރުގައިްކުއްލިްމައްސަލަްއެއްްމި

ްކީއް ްބަލައިނުގަންނަނީ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްއެ ްއިޢުލާނުވާނަމަ، ްރިޔާސަތުން ްއެްކުރައްވާވެގެންކަން ްއަމީންޢާއްމު ްމިއަދު .

ްްޖަވާބުދެއްވާނޭ ްކަމަށްްވިދާޅުވެފައި ްނޫން ްގޮތް ްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ްމިހާތަނަށް ްގަވާއިދުގައި ްއެއީ ްއެވަރުން ވާތީވެ،ްްއޮތީމަ

 85އަށްްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްްޖެހޭްއެްމައްސަލަްބަލައިނުގަތްްސަބަބުްވިދާޅުވެދެއްވަން.ްއެއީްމިއަދުްޖަލްސާްރިޔާސަތުންްއެބަް

ްމައްސަލައެއް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެކަންްޢިއްޒަތްތެ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްހަވާލާދެއްވާތޯ ްމާއްދާއަކަށް ްކޮން ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ރި

ްސިޓީް ްއެ ްއަމީންޢާއްމު ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއޮތީ؟ ްއަންގަވާފައި ްކަމަށް  90އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭނެ

ނޑުްފުރުޞަތުއިއްވާ ްއަރުވަން.ލަދެއްވުމަށްްއަޅުގަ

ް

 އްވެވުން:މޭޒުންްއިްްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ7ްްުޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްهللاްރައްޔިތުންގެ

ްނަތީޖ2113ާ ްބުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްބޭއްވި ްދެވަނަްްގައި ްފަރަގަކުން ްބޮޑު ްކެންޑިޑޭޓް ްޕާޓީގެ ްމި  95އިން

ްވާދަވެ ްގުޅިގެން، ްހޮވުމާ ްފަރާތްބުރަށް ްސިޔާސީ ްހަމަތަކާއިރި ްދުސްތޫރީ ްމުގުރާލައިްތަކުން ްއުސޫލުތައް ޑިމޮކްރަސީއާް،

ްމިސްރާބު ްމުއައްސަސާތައްްދުރަށް ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ްމެދުވެރިކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެންނާތީވެ، ްކަމަށް ޖަހާފައިވާ

ްމަތިކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްކަމަށްްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ ްޒިންމާއެއް ްރައްޔިތުންގެްްފައިވާ ވާތީވެ،

ް ްގަވާއިދުގެ ްއަވަހަކަށ33ްްމަޖިލީހުގެ ްއެންމެ ްވީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ބާއްވައިދެއްވުންްްަވނަ

 100،ްޞާލިޙުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުް،ްލިޞް.ްއަލްމުޚ2113ްސެޕްޓެމްބަރ18ްްު.ްޤަބޫލުކުރެއްވުންްއެދެންްްއެދެމެވެ.ްއިޙްތިރާމުް

ްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕްްލީޑަރު.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމައްސަލައި ްގަސްތުްމި ްޢަމަލުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގައި ްގޮތަކީ ނޑުްގަޑިއިރ3ްްުކުރާ ްއަޅުގަ ްބަހުސަށް ގެ

ްފުރުޞަތު ްއެދިވަޑައިގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށްބޭފުޅުންނަށް  105ފަހު،ްއަރުވާނަން.

ްއެް ްބަހުސްގައި ްވާނަމަމަޖިލީހުގެ ްތާއީދުލިބިފައި ްލިބި، ްހުށަހެޅުމެއް ްދަންނަވާނަން.ްްއްވެސް ްވޯޓަށް ްއެކަމަށް ނޑު އަޅުގަ
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ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު؛ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްހުޅުވާލަން.ްމާފަންނު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު މިހާރު

ް.ބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުޒަތްތެރިްމެންްއެއް،ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްް

ް

 110ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތި

ްމިް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްރައީސް، ްރައީސް. ްމިް؛ވާްޢިއްޒަތްތެރި ްޓޭބަލްކުރައްވާފައި ްދުސްތޫރީްްމިއަދު ްމައްސަލައިގައި ވާ

ްކަމަށް ްމުގުރާލި ނޑުްް،ހަމަތަކެއް ްއަޅުގަ ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ްމީގައި ްކަމަށް ްމުގުރާލި ްހަމަތަކެއް ްޑިމޮކްރަސީގެ އަދި

ްއިދާރީްްޤަބޫލުކުރާ ްމުގުރައިްގޮތުގައި ނޑަށްްމޭޒުން، ްއަޅުގަ ްހަމައެއްތޯ ްދުސްތޫރީ ްކޮން ްވަނީ  115ލާފައި

ްހާމަކޮށްލަދެއްވަންޖެހޭނެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތި ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިވަޑައިގަންނަވާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްކެވުމަށް ްވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވާ

ް ްހުޅުވައިލާބޭނުންކުރައްވާނީ. ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްމިއަޅުގަ ްބެހޭްްފައި ްނިޒާމާ ްގެންދިއުމަށް. ްކުރިއަށް ްބަހުސް  120ވަނީ

ްރު.މަދުްއާމިޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްމައްސަލަްއެއްްކުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 125 މަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްކު

ނޑުމެންގެްޤާނޫނުއަސާސީް ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމިްނެގީްއަޅުގަ 88ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްރޫޙަކީ ްމައިގަނޑު ްގަވާއިދުގެ ްއޮތް ްހަދާފައި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމަސައްކަތަކީްްވަނަ ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ލަކަށްްޒިންމާދާރުްމަސައްކަތެއްްކަމުގައިްވާންޖެހޭނެްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާްބަޔާންކުރުމެއް.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދުްމިސާ

ްމުގުރައި ްހަމަތައް ްމަޖިލީހުދުސްތޫރީ ްހުށަހެޅުމުން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްބަޔަކު ްބަޔާންކޮށް ްކަމަށް ްއެކަންްލާފައިވާ ން

ްކުރެވިދާނެްް،ބަލައިގެން ްތެރޭގައި ނޑުގެ ްއޮނިގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރުމަކީ ްކަމަށް ްމުގުރާލި ްހަމަތައް  130ދުސްތޫރީ

ްކޮ ްމަތީން ްލަފާގެ ްޖެނެރަލްގެ ްކައުންސެލް ނޑު ްފުރަތަމަްއަޅުގަ ްމައްސަލަްކަމެއްތޯ ްމި އައިއްސަްއޮތީ.ްންްއުސޫލަކުންތޯ

ްހަމައެކަ ނޑުމެންނަށް ްގަވާއިދުގައިްއަޅުގަ ްމި ްއުސޫލެއް ްކުރެވޭ ްކަންކަން ްބޭނުންފުޅުވިޔަކަސް ްއެކަނި ްރައީސް ނި

ނޑަް ްޅި...އެކަ
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ް

 135 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްވަރަށ33ްްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ރ(ގައި ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއޮް ްއެބަ ްބުނެފައި ްތަފުސީލުކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞ3/1ްްަތް ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަ ްހުށަހަޅައިފި ްލިޔުމަކުން ްމެންބަރުން ބައި

ްދާއި ްހޯރަފުށީ ްގެންދަނީ. ްކުރިއަށް ްމި ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްކަމަށް. ްބާއްވަންޖެހޭނެ ްއެއް ރާގެްޖަލްސާ

ގެް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްވިލުފުށީްދާއިރާއަރުވަންްދުްރަޝީދަށްްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުމަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްް

 140ްރަޝީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްއެ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްހުށަހަޅައިފި ްމައްސަލަ ްބުނަނީ ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްއެއްްްޢިއްޒަތްތެރި  145މައްސަލަ

ރުތީބުކުރެވިފަ.ްހުރިްތަްހުރި.ްޤަރާރު،ްކުއްލިްމައްސަލަ،ްމިހެންްމައްސަލަތަކެއްްއެބަްހުށަހަޅަންޖެހޭްއުސޫލުތަކެއްްއެބަ

ްހުށަްއެހެންނަމަވެސް ްބަޔަކު ްނޫންނަމަ ްމިއީ. ްމައްސަލައެއްތޯ ްގެނައި ްރިޔާސަތުން ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާ ހެޅިްއެ

ްސުވާލު ްމިއީ ްއަމީންޢާއްމުްއުްމައްސަލައެއްތޯ. ްމިއަދު ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްބަޔަކު ްނޫން.ްއެހެން ްކަމެއް ފެދޭ

ްހުށަހަޅަނީ.ްމިއީްމިކަންްކުރާްއުސޫލެއްްނޫން.ްމީގެްކުރިންްމިކަންްކުރާްއުސޫލަކަށްްނޫންްމިކަންްމިްކުރަނީކީ.

ް150 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްވާހަކަފުޅުގައިްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަވާ ްތިޔަ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްސާފުކޮށް ބަރަށް

ނޑުމެންްމިއަދުްބާއްވަމުންްމިްދާްޖަލްސާްއަކީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް ،ްމާއްދާގެް)ރ(ގެްދަށުންްބާއްވާްވަނ33ްައަޅުގަ

ްޢަމަލުކުރަމުން ްޖަލްސާގައި ްމިއަދުގެ ްއެއް. ްޖަލްސާ ްޚާއްޞަ ްބާއްވާ ްބޭރުގައި ްމަތީން.ްްދައުރުން ްއެގޮތުގެ ްގެންދަނީ މި

ްދާއިް ްހޯރަފުށީ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެކަން ްއަޙްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  155ދުްމަްރާގެ

ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްދާއިރަޝީދަށް ްވިލިމާފަންނު ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރުްއަރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްޙުސައިންްމަނިކަށް.ްހާނުއަޙްމަދުްނި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް160 
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 ޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލި

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްމިްނެގީްޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަްމާއްދާގ17ްްެްގެޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅުގަ

ް ްތަ)ހ(ގައި ްބަޔާންކުރާ ްމި ްމަޖިލީހުގެްފާތުނުކުރުން ްމި ްފެނޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމާއްދާގައި ބުނެދޭ

ްކުރިއަށްް ްގޭޓުޖަލްސާ ްފަރާތު ްއިރުމަތީ ްނުކުޅެދުްދާއިރުގައި ްޢާއިލާކައިރީގައި ްކުދިންގެ ްހުންނަ ްފަރާތުންްންތެރިކަން ގެ

ނޑަށްްހީވަނީްމިހާ ނޑުމެންނަށްްހަމަްކަންތައްތަކެއްްހަމަނުޖެހިގެންްއަންނަ.ްއަޅުގަ  165ރުްތިްޝެޑިއުލްކުރެއްވިްގޮތަށްްއަޅުގަ

ްޖަގަހައެއްް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިތާ ްއެކަން ްޝެޑިއުލްކުރައްވަންވީނޫންތޯ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާއެއް ްމިްްގެމީގެ ްގޮތުގައި

ނޑުމެންްއެންމެންްއެްތަންްބޭނުންްނުކޮށް.ްއެކަންްކުރެއްވިއްޔާްމާ ްކަންްނިންމާލަން.ރަނގަޅުވާނެ.ްހިންގަވާްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޙައްޤެއްް ްލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމެންބަރު  170ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެކަން ްއެކަމަކު ްއެދިވަޑައިގަތުމުން. ްކައިރިން ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭއްވުމަށް ްޖަލްސާއެއް އެހެންްްކުރައްވައިނުްމިކަހަލަ

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނާރުވާނަން.ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތެއް ްމައްސަލައެއްްްވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. އެއް

ްމަދުްއާމިރު...ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްވައިކަރަދޫްދާއި

ް

 175ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަްކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވައި

ްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދުސްތޫރުގެްބޭރުން...ްޢަލީްޢާރިފު

ް

ް180 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވައިކަރަދޫްދާއިރާގެް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް185 

ްން:ވާހަކަދެއްކެވުްކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވައި
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ނެގީމާްބަޔަކުްްކުްމީހުންްވޯޓުތަކެއްްވަގަށްގެްތެރެއިންްނޫންތޯްބަޔަްދުސްތޫރީްނިޒާމުްްތޯްހިނގައިގެންއުޅެނީ؟ކޮންްކަމެއް

ްތެ ްދުސްތޫރުގެ ްމި ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކޯޓަކީ ްކޯޓުތެރެއަށް. ްއުޅެނީ ްގޮސް ްތަނެއް.ްމީހުން ްހިމެނޭ ރޭގައި

ނޑަކަށްްނޭނގޭ.ްތަނަށްްއަްމިްމައްސަލަްމިް،ްއެހެންވީމާ ްންނަންޖެހުނުްއެއްވެސްްސަބަބެއްްއަޅުގަ

ް190 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްމިއީ.33ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްޖަލްސާ ްބާއްވާފައިވާ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާް ްއެކަން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމެންބަރަށް ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވަނީްްނެ.

ްމަދުްރަޝީދަށް.ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ް195 

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްޤައުމުގެް ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްރައީސްވެރިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުން. ްނަކީ ްވެރިކަންކުރުމާއިް، ްބޭއްވުމާއިްޤައުމެްްޤައުމެއްގައި ްއިންތިޚާބެއް ްއްގައި

ްހަތްތަހާ ްހުންނަނީ ްމި ްޢައްޔަންކުރުމާ ްބޭފުޅަކު ްމިްްވެރިކަމަށް ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންކަން. ްޤާނޫނީ ވެސް

ްއާ ްޖޭ.ޕީން ްވިދާޅުވާ ްއެ ްހަމަ ްއޮތީ ްޤައުމުގެްޤައުމުގައި ްމި ްމުޒާހަރާކޮށްގެން ްއިއްތިހާދުން ްޤައުމީ ްޕީ.ޕީ.އެމުންނާއި  200އި

ްބުނެ ްކަމުނުދެއޭ ްވެރިކަން ްޑިމޮކްރެޓިކް ްއުފެއްދި ްއެބައިމީހުންްް،ރައްޔިތުން ްބަޣާޥާތެއްކޮށްގެން ްބޮޑު ްނިކުމެ މަގުމައްޗަށް

ްއުފެއްދިް ްރައީސް.ްހަމަ ްްވެރިކަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންގ17ްްެމިއީ ވަނަ

ްމާތްް ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްތިއްބެވި ްމިތާނގައި ްމަޖިލިސް. ްމިއަދުްهللا ްބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްކޮށްގެން ްހުވައެއް ގަންދީ

ްއެ ްބަލަމުން ްމަންޒަރުތައް ްމި ްރައްޔިތުން ްއެންމެހައި ްލޮބުވެތި ްރައީސް.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދޭ. ްބަ

ްމިއަޅުގަ ްމިއަދު ްޙުްްނޑުމެން ްމަްރާއްޖޭގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޓަކައި ްއިއްވުމަށް ްއޮތްްކުމް ްޤާއިމުކޮށްފައި  205ްްޖިލީހުން

ްހާފަ ްކޮން ްއޮތީ ްމަޖިލިސް ްއެްނޑިޔާރުންގެ ްފެނޭ. ްސާފުކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްލަތެއްގައިކަން

ްޙު ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްއިއްވުމަށްބޭފުޅުންނަށް ްމާތްޓަކަްްކުމް ްޙުްهللاއި، ްއިއްވުމަށްގެ ނޑިޔާރުންގެްްކުމްފުޅު ްފަ ޓަކައި

ްދިވެހިރާް ްތާއީދުކުރަމުން ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތިބެގެން ްބައިތިއްބާފައި ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައި ްލޮބުވެތި އްޖޭގެ

ްކޮންކަހަމަޞް ްތިއްބެވީ ނޑީގައި ްގޮ ްމާތް ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްއާއި ްސުލްޙަ ްކޮންްލަޙަތާއި ލަ

ނޑުގެްސުވާލަކީްމިްރާއްޖޭގެްކޮންމެްރައްޔިތަކަށްމެްއެް ނޑިޔާރުންނެއްކަންްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭ.ްއަޅުގަ  210ފަ

ްމާތް ްރައްޔިތުންނަށް ްދެނެގަނެهللا ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމަސައްކަތް ްކުރާ ްމި ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްބުއްދިން ް،ދެއްވި

ްރިޔާސީްކެންޑިޑޭޓުް ްހޮވައިފިއޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދީފިއޭ.ްމިހެންވީމ95ްްައެއްބުރުން ްވޯޓު ްމިްހާސް ނީްދަންނަވަްއަޅުގަނޑު

ްއިޙްތިރާމު ްނިންމުމަށް ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ ްމި ްރައްޔިތަކު، ްއެއްވެސް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރައްވާށޭ.
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ޓަކައިްމިްތިއްބެވިްވާދަވެރިްބޭފުޅުންްްދިނުމަށްއެއްވެސްްރައްޔިތަކުްޤަބޫލެއްނުކުރާނެްމިްޤައުމުގައިްހެޔޮވެރިކަމެއްްކޮށް

 215ްއެްކުރާްމަސައްކަތްތަކަކީްމިއަދުްރައްޔިތުންްބަލައިގަންނަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތިމަރަފުށީްދާއިް،ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ް

 220ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުރާގެްމެންބަތިމަރަފުށީްދާއި

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ

ްދޮގުހަދަމުންދާް ްބުހުތާން ނޑައެޅިގެން ްހުއްޓުވައިްކަ ްއެކަން ްމަނިކުފާނު ްގެންއިރު ްކުރިއަށް ްއެއްވެސްްނުލައްވައި ދަވާތީ.

 225ްހާލެއްގައިްބުހުތާނުްދޮގުހެދުމަކީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްފުރުޞަތުގައި ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްދާއި ްހޯރަފުށީ ްއަޙްލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްްމަދުރާގެ ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ގެންދިއުމަށްްރަޝީދުގެ

ނޑުްފުރުޞަތު  230ްއަރުވަން.ްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޙުްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިއްވާލަބަލާށޭ ްދަންނަވަނީ ްމިްމި ްސާފުކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ދަންނަވަނީ،ްްކުމް.

ނޑިޔާރުންްލައިގެންްއެްފަދުމަގުމަތީގައިްރޯމާ ކުމް.ްނޑިޔާރުންްދިފާޢުކޮށްގެންްއިއްވައިލާްޙުވާލުްއަބުރުގެއްލިފައިްތިބިްފަ

ްމި ްމުޅި ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްލޮބުވެތި ްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮތީ. ްމަގުމަތީގަ.95ްްޤައުމުގައި ްތިއްބަވާނީ ްރައްޔިތުން  235ހާސް

ްބައްް ްޓީވީ ްއެއްކޮށް ނޑާ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްކުރިއަށް،ްސާފުކޮށް ްކުރިއަށް، ްވިދާޅުވޭ! ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ލަވަން

ްކުރިއަށް،ްސާފުކޮށްްކުރިއަށް،ްކުރިއަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:
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 240.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްްނިޒާމާ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.،ްهللاޢަބްދުްންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 245ްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްޢަބްދުްްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ. ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ! ްފުރުޞަތުދެއްވީމަ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ

ްއިންނަވައިގެންްސް.ރައީ ްރިޔާސަތުގައި ްކެމްޕޭްމަނިކުފާނު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތިްމިތާނގައި ްހިންގެވުމަށް ނު

ްކޮންގޮތަކަށްވިސް ްހަޅޭއްލަވާކަށް.ްނާވަޑައިގަންނަވަނީ ްވާހަކަދައްކާކަށް. ްތިބެގެން ްމިތާ ްބިރެއްނުގަނޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ތޯ؟

ނޑުމެންގެްނޯންނާނެްއޮރިޔާންްވީޑިއޯްއެއްްދައްކާް ްކަށެއް.ްއަޅުގަނޑުމެންގެްނޯންނާނެ...ްއަޅުގަ

ް250 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ް

ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގެދެއްކެވުމަށް ްގަވާއިދުގައިވާ ްއަޅުގަނޑުްްއަރުވާނީ މަތީން.

ް.މުްޢަބްދުއްރަޙީهللاްބްދުއަރުވަނީްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޢަްްމިހާރުްފުރުޞަތުްމި

ް

 255ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުރަޙީމުهللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާް

އަދިްްވަނަްމާއްދާއ118ްާޤާނޫނުއަސާސީގެްްަވނަްމާއްދާްއާއ117ްިޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް ްބަލައިލާއިރުގައ111ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަށް ްމާއްދާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްވަނަ ްއަންނަނީ ްފާހަގަކުރެވިގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ް ްއެބ117ްްަރައީސް ްބަޔާންކޮށްފައި ްދައުރު ްރިޔާސަތުގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ވޭ.ްްވަނަ

ރާްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިންތިޚާބުކުްރިޔާސަތުގެްދައުރުކީްކޮބައިކަމާކަމުގައިްހުންނަްމީހެއްގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްދުވަހެއްގެްްކޮބައިކަމާ،ްގޮތަކީ ްކިހާ ްހަމަވުމުގެ ްދައުރު ްރިޔާސަތުގެ ްމީހާގެ ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް  260އަދި

ްބަޔާންކޮށްފައި ްވާހަކަ ްބާއްވަންޖެހޭކަމުގެ ްއިންތިޚާބެއް ްރައީސް.ްކުރިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮވޭ. ްމިްްއެބަ ނޑު އަޅުގަ

ްމާއްދާ.ްްވަނ111ްަދަންނަވާލަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

 265ްރިފު.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާވައިކަރަދޫްދާއިރާްް،ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ްް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވައި

ްދަް ްޖަލްސާ ްމި ްފުރަތަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާއެއްކަންްޝުކުރިއްޔާ ްހިނގާ ްކިހިނެއް ްއާއި ްކިހާއިރަކަށްތޯ  270ނީ

ްސާފުކޮށްދެއްވަންވާނެނޫންތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހިނގާ ްޖަލްސާ ްމި ްމެންބަރު ްއަޑުގަދަކުރާްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާފަ. ްވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތް

ްމި ްވައްދަވައިގެން ްއެއް ްމެންބަރަށްްތަނުގަްދުންމާރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްދައްކާ ްރިޔާސަތުން ްއަޑުގަދަކުރައްވާތީވެ  275އި

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުއްރަޙީމަށްްއެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީ. ބަރު

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްްދެއްކެވުން:ވާހަކަްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާް

ްކަމަް ްބޭނުންވެއްޖެ ްތިބެން ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެން ްރައީސް،ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑުމެންްޢިއްޒަތްތެރި ްވަންޏާމު  280ށް

ް..މެދުގަ.ްދުގައިްވެސް.ްލިޔެފައިވާްމާއްދާއާލިޔެފައިވާްބަޔާނާްމެް،އޮތްަވނަްމާއްދާގައިްމ111ްްިއެބަްޖެހޭްވިސްނަންް

ް

ްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއް

ް.ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް285 

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއްރަޙީމުްޢަބްދުهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޤާނޫނު ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދ111ްާއަސާސީގެ ްގައިްވަނަ

ްބާއްވާނީް ްއިންތިޚާބު ްހޮވުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ްމަޤާމު، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްކުރަނީ ްމި ބަޔާން

ދުވަހާްދެމެދުގައޭ.31ްްދުވަހާއ121ްްިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުގައިްހުރިްމީހެއްގެްމަޤާމުގެްދައުރުްހަމަވުމުގެް

ނޑުް  290މަތީންްްމެންނަށްްމިްއިންތިޚާބުްފަސްކުރެވިދާނެތޯްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބަޔާންކުރާްގޮތުގެޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްްވަނަްދުވަހަށ11ްްމަހުގެްްވުރެްފަހަށް.ްއޮކްޓޯބަރުްްވަނަްދުވަހަށ11ްްމަހުގެްްއޮކްޓޯބަރު ވުރެްފަހަށްްއަޅުގަ

ްބޭ ްއިންތިޚާބުްފަސްކުރެވިދާނެތޯ؟ްއެއީްއަޅުގަނޑުްސުވާލުކުރަން ްރައީސް،ްއެހެންވެއްޖެްމި ްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުންވާ

ްވަންް ްމިކަމަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤާްޏާމު ްލީޑަރުވަނީ ްޕާޓީގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްޚިލާފަށް މާމިނގިލީްް،ނޫނުއަސާސީއާ
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ްހެް ްއިންނަވައިގެން ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ ްރިޔާސަތުގައި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އްދެވިްދާއިރާގެ

ްބޮޑު ްމުހިއްމުކަން ްއެންމެ ްބަލާއިރު ްމައްޗަށް ްމާއްދާތަކުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކަށަވަރުކުރަންްް،ޤާނޫނުއަސާސީގައި  295ްއެންމެ

ޓަކައި،ްމިއަދުްއެްމަނިކުފާނުްކޯޓަށްްްދިނުމުގެްޙައްޤުްޔަޤީންކުރުމަށްްބޭނުންވާްޙައްޤަކީްމީހުންްވޯޓުދިނުމުގެްޙައްޤު.ްވޯޓު

ްއުޅުއްވަްވަޑައިގަންނަވައިގެން ްވޯޓުއެ ްއެއީ ްބެލުމަށްނީ. ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްގޮތްތޯ ްރަނގަޅު ްގޮތަކީ ޓަކައި.ްްދީފައިވާ

ކަމުގައިްހުންނަްމީހަކުްމިްބަލަންްބޭނުންވަނީްއޭނަްއިންތިޚާބަށްްރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމި

 ...ްރައީސްްވަރަކަށްތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިވަނީްކިހާްމިންްނުފޫޒުްފޯރާފައި

ް300 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްްްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ޒަތްތެރި

ްވިލުފުށީ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްރިޔާޟުްދާއިރާްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނަދޫްގެ ދާއިރާގެްްރަޝީދު،

ނޑި ްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރުްއެނބުރިްގޮ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްފޮނަދޫްދާއިރާގެ އަށްްވަޑައިގަންނަވާ.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެ

ނޑި  305ނުްޙުސައިންްއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާއަށްްވަޑައިގަންނަވާ.ްވިލިމާފަންނުްދާްމެންބަރުްއެނބުރިްގޮ

ނޑި ްގޮ ްއެނބުރި ްވިލިްމަނިކު ްވަޑައިގަންނަވާ. ްނިހާއަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަނިކުްމާފަންނު ްޙުސައިން ނު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްޢިއްގެ ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްދަންނަވަން. ްޢަބްދުއްރަޙީމުްހިތްތެވުމަށް ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްއަޅުްގެ ްމެންބަރުްހިތްތެވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްދަންނަވަން. ގަނޑު

ްގޮނޑި ްވަޑައިްއެނބުރި ްފުރުޞަތުއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްްގެންނެވުމަށް ްދާއިރާގެ ްފުވައްމުލަކު ްމެންބަރުްއަރުވަން. ޒަތްތެރި

ނޑިްްޝިފާޤު ްގޮ ްއެނބުރި ްދާއިްމުފީދު ްވިލިމާފަންނު ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަތުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްއަށް  310ރާގެ

ްނިހާ ްއަޙްމަދު ނޑިމެންބަރު ްގޮ ްމަނިކު ްޙުސައިން ްދާއިރާގެްްނު ްވައިކަރަދޫ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަތުމަށް އަށް

ނޑިޢާްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީ ނޑުްދަންނަވަން.ްވައިކަރަދޫްދާއިރާްްރިފުްގޮ ގެްޢިއްޒަތްތެރިްއަށްްވަޑައިގަތުމަށްްއަޅުގަ

ް ްޢަލީ ްގޮނޑިްޢާމެންބަރު ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްްރިފު ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަތުމަށް އަށް

ްވިލިމާފަންނުް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ހިތްތެވުމަށް

ނޑި ްގޮ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނބުރިއަްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްްށް ްދާއިރާގެ ްދަންނަވަން.ްވިލިމާފަންނު  315ވަޑައިގަތުމަށް

ނޑި ްގޮ ްއެނބުރި ްދާއިރާްމެންބަރު ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްވަޑައިގަތުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްއަށް ގެ

ނޑުްދަންނަވަން.ްވައިކަރަދޫްދާއިރާްމުފީދުްގޮނޑިްމެންބަރުްޝިފާޤު ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްގެއަށްްވަޑައިގަތުމަށްްއަޅުގަ

ްޢާ ްގޮނޑިްޢަލީ ްއެނބުރި ްމެންބަރުްްރިފު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަތުމަށް އަށް

ނޑި ްގަވާއިދަށްްްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަތުމަށް އަށް

ްހިތްތެ ްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ  320ވުމަށް
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ނޑި ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތްތެވުމަށް ްވަޑައިގަތުމަށްްްހުރުމަތްތެރިކޮށް އަށް

ނޑުްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާ ްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްގެްޢިއްޒަތްތެރިއަޅުގަ

ނޑުްފުރުޞަތުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްް ްއަރުވަން.ްގެންދެވުމަށްްއަޅުގަ

ް

 325 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކެންޑިޑޭޓްްޝުކުރިއްޔާ ްރިޔާސީ ްކުރައްވާްްޕާޓީގެ މި

އަކީްްއުޅޭްސަބަބަކީްޙަޤީޤަތުގައިްމިްއިންތިޚާބުގެްނަތިޖާްްމްްކޯޓުގައިްމައްސަލަްހުށަހަޅައިގެންްމިްމަސައްކަތަކީ،ްސުޕްރީ

ްނަތީް ްބެލުމަށްްޞައްޙަ ްއުްޖާއެއްތޯ ްކޮށްގެން ްރައީސް.ޓަކައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްދެކޮޅަްްޅޭ ްކޮމިޝަނާ ށްްއިލެކްޝަން

ްދަޢުވާކުރަންއަޅުގަ ްވަރަށްްސާފުނޑުމެން ްދެްޖެހޭްސަބަބަކީ ްކޮމިޝަނާ ްއިލެކްޝަން ނޑުމެންްކަމެއް.ްއެއީ ްއަޅުގަ ކޮޅަށް

 330ްކުރަންޖެހޭްސަބަބަކީ...ްމިްދަޢުވާް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމަޖިލީހު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްފޮނަދޫ ްގަވާއިދަށް ްދަންނަވަން.ްހިތްގެ ތެވުމަށް

ްމަޖިލީހު ްހުރުމަތްތެރިކޮށްް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްގަވާއިދަށް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްގެ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ހިތްތެވުމަށް

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްޢަބްދުްމާފަންނު ްމެންބަރު ްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ްކުރިއަށް ނޑުްވާހަކަފުޅު ްއަޅުގަ  335ގެންދެވުމަށް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް340 

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދާއިރާ ްޢާރިފުްވައިކަރަދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްގެ ްބެހޭ ްފުރުްނިޒާމާ ްއަޅުގަނޑު އަރުވަން.ްޞަތުއަށް

ނޑި ްގޮ ްއެނބުރި ްމެންބަރު ްދާއިރާްޢިއްޒަތްތެރި ްވައިކަރަދޫ ްވަޑައިގަންނަވާ. ްޢާރިފުްއަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  345ްގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްވަޑައިގަތުމަށް ްގޮނޑިއަށް އެނބުރި

ްމުވައްޒަފުންް ްބިމަޖިލީހުގެ ްހުއްޓައިނަށް ްޢަމަލުތައް ްފޮނަދޫްރުދެއްކެވުމުގެ ްދަންނަވަން. ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑު ލެއްވުމަށް
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.ްމިހާރުްދުރަށްްލެއްވުމަށްްދަންނަވަންްރުދެއްކެވުމުގެްޢަމަލުތައްްހުއްޓައިދާއިރާގެްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްމުވައްޒަފުންނަށްްބި

ްކައިރިންްްވަޑައިގަންނަވާ! ްމުވައްޒަފުން ްހަްމަޖިލީހުގެ ްވަޑައިގަތުމަށް ްދަންނަވަން!ދުރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު މަްހަްމަ

ްވަޑައިގަންނަވާ! ްދުރަށް ްބިްމިހާރު ްމުވައްޒަފުންނަށް ްހުއްޓައިމަޖިލީހުގެ ްޢަމަލުތައް ނޑުްރުދެއްކެވުމުގެ ްއަޅުގަ  350ލެއްވުމަށް

ްދަންނަް ްގެންދިއުމަށްމިހާރު ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ނޑުްްވަން. ްސިޔާސީްގަސްތުްްއަޅުގަ ކުރަނީ

ް ްއިތުރަށް ްވެރިންނާ ްއެހެންވީމާޕާޓީތަކުގެ ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު. ްއަޅުގަނޑ31ްްު، ްހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް މިނެޓުގެ

ނޑާލަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ްްމެދުކަ

ް

 355ް]އަށ21:11ްްއިނ19:48ްްްލެއްވުންްމެދުކަނޑުއްވައިޖަލްސާް[

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން

ް ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްޖަލްސާ ްއަޅުގަނޑުމެން .`ް ނޑާލިއިރުްޖަްމިއަދު ްމެދުކަ ލްސާ

ްވާހަކަފުޅު ްނެތް. ްވަޑައިގެން ްމިތާކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވި ްދައްކަވަމުން ްމިްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތު ްމިހާރު

ްދާއިރާް ްވައިކަރަދޫ ްޢާރިއަރުވަނީ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެްފުްގެ ްމިހާރު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި .360 

ް ްފުރުޞަތު ްގޮތުން ްއޮތް ްއަރުވާފަްގަވާއިދުގައި ްވަނީ ްވައެ ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެް. ޑައިގެން

ްވާހަކަފުޅު ްކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުމަށްކޮޅުގައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ނޑުްްދެއްކެވޭނީ. އަޅުގަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން.

ްމަޖިލީހުް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްގަވާއިދަށްްކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ގެ

ްދަންނަހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއަޅުގަނޑު ްއަޅުގަނޑުްހިތްތެވުމަށް ްކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  365ވަން.

ނޑުްދައާއިްޤާނޫނަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްޤާނޫނުއަސާސީ ންނަވަން.ްހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ްޖަލްސާތަ ްއުސޫލަކުންމަޖިލީހުގެ ްވަކި ްކަންތަްް،ކީ ްގެންދާ ްމަތިން ްގަވާއިދެއްގެ ްހާލެއްގައިްވަކި ްއެއްވެސް ްއަދި އްތައް.

ްހިނގާފައެއްް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދަށްްނުވޭ. ގެ

ްޢިްހުރުމަތްތެރިކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްނަސޭހަހިތްތެވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ތްތެރިވަން.ްއްޒަތްތެރި

ނޑު ްނަސޭހަޢިއްޒަތްްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެްތެރި ްމަޖިލީހަކީ ްޤާނޫނީ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ  370ތްތެރިވަން.

ްވާހަކަފު ްހަމެންބަރުން ްކަންތައްތައް ްތިޔަްޅުދައްކަވައިގެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހެއް. ްއޮތް ްފުރުޞަތު އްލުކުރުމުގެ

ތިއްބަވައިގެންްތިޔަްވާހަކަފުޅުްްއެކުްވަޑައިގެންްމޭޒުކޮޅުތަކުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްއެދެންްކެތްތެރިކަމާ

ންްނުކުރަން.ްކުދެއްކެވުމަށް.ްއެއްވެސްްހިނދެއްގައިްއެއްވެސްްކަމެއްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާްޚިލާފަކަށްްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަް

ްއަލުންް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްވަޑައިގަތުމަށް ްއެނބުރި ްމެންބަރުން ތެރި
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ނޑިކޮޅުތަކަށްް ނޑުްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެނބުރިްގޮ  375މެންބަރުންގެްގޮނޑިކޮޅުތަކަށްްވަޑައިގަތުމަށްްއަޅުގަ

ްފުރު ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްދެއްކެވޭނެ. ްވާހަކަތައް ްތިޔަ ްމައްސަލައިގައި ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ޞަތެއްްވަޑައިގަތުމަށްފަހު

ގޮތަށްްތިޔަްކަންތައްްްގޮތަށްްވަޑައިގެންްރިޔާސަތުގެްކައިރީގައިްތިއްބަވައިގެންްތިޔަްނުދޭްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތިޔަ

ްބުނާ ްގަވާއިދު ްއަލުންްްކުރައްވާކަށް.ްމަޖިލީހުގެ ނޑުްޖަލްސާ ްނުނިމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއް ގޮތުން

ްމި ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްްގެންދަނީ.ްކުރިއަށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހު ްއެދެން ްއަރިހުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމެންބަރު،ްއަޅުގަނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދަށްްހިތްތެވުމަށް.  380ގެ

ްދާއިރާގެްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްފޮނަދޫ ްޢަބްދުއްޢިއްޒަްހިތްތެވުމަށް. ްމެންބަރު ްގަވާއިދަށްްތްތެރި ރަޙީމު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު އަރިހުންްްޢާރިފުްޢަލީްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިްދާއިރާގެްވައިކަރަދޫހިތްތެވުމަށް

ނޑި ްގޮ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނބުރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެދެން ނޑު އަށްްްއަޅުގަ

ްދާއިރާވަޑަ ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްއިގެންދެއްވުމަށް. ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެންްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުން މުފީދު

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮނޑިއެނބުރި ްމެންބަރުގެ ްދާއިްޢިއްޒަތްތެރި ްއޭދަފުށީ ްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް.  385ރާގެްއަށް

ްސަލީމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިްއަރިހުްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނބުރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ން

ނޑި ްގޮ ްދާއިްމެންބަރުގެ ްމެންބަރު،ްއިސްދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް.ްއިސްދޫ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަށް ރާގެ

ްއަޙް ްމުވައްޒަްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ްހުއްޓައިމަދު ްމުޚާތަބުކުރެއްވުން ްދަންނަވަން.ްލެއްްފުންނާ ނޑު ްއަޅުގަ ވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްހުއްޓާލުމަށް ްމުޚާތަބުކުރެއްވުން ްމުވައްޒަފުންނާ މަޖިލީހުގެ

ްއާމިރުްމަޖިލީހުްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމެންބަރު،ްކުޑަހުވަދޫްދާއި  390މަށްްހިތްތެވުްގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަދު

ްދާއި ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޙްްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުރާގެ ްއާމިރު ްގަވާއިދަށްްމަދު ގެ

ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްއަޙްހިތްތެވުމަށް ްމެންބަރު ްއާމިރުްޢިއްޒަތްތެރި މަދު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެްހިގެ ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ތްތެވުމަށް

ް،ގޮތުންްމަޖިލީހުގެްރައީސްްރިޔާސަތަށްްއެއްވެސްްކަމެއްްމިތާކުްނުކުރޭ.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބުނާް

ްނިންމައިމަޖި ްޖަލްސާ ްރިޔާސަތުން ނޑުމެންލީހުގެ ްއަޅުގަ ްނުނިމޭނެ. ްމީގެްނުލަނީސް ްޖަލްސާތައްްްހުންނާނެ  395ކުރިން

ްފެށުމަށްފަހު،ނިން ްޖަލްސާ ްއެއް ްމިހާރުްްމާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނާނެ. ްވެސް ްނިންމާފައި ްޖަލްސާ އެ

ް ްއުޅުއްވާތާ ްޢިއްޒަތްތެރިއަހަރުވ4ްީމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުްް. ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

ްއެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ.ްއެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެް ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްމެް ްބޭނުންފުޅުޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަވަން ނޑިްތައްްވާހަކަްްންބަރުން ްގޮ ްޢިއްޒަތްތެރިްްދެއްކެވުމަށް ްވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަށް

ްލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްވައިކަރަް ްފުރުޞަތު ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢާރިފުދޫ  400ގެްމަޖިލީހުްޢަލީ

ނޑުްދަންނަވަން.ްދަންނަވަން.ްއަދިްމަޖިލީހަށްްއިޙްހިތްތެވުމަށްްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްް ތިރާމުކުރެއްވުމަށްްވެސްްއަޅުގަ
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ްް(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ްގެންގުޅުއްވާ ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޖިލީހުންްގެމަނަފުށީ ްމެޝިނު އަޑުގަދަކުރާ

ނޑުްދަންނަވަން.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްއޮންނާނެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްނިމޭް ގޮތް.ްްނެރުއްވުމަށްްއަޅުގަ

ްްމީގެ ްވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްވެސް ްޢަމަލުކޮށްފަްްމިގޮތުގެކުރިން ްމަތިން .ް ްހަތަރު... ްމައްސަލައެއްްހަތަރު، ްބެހޭ ް،ނިޒާމާ

 405ްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ހުޅު

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްކިޔައިގެންް ްޖަލްސާއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުގައި ްފެންނަ ްއަޅުގަނޑަށް ްރައީސް،  410ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލް ްމި ނޑުމެންނަށް ްކަންކަންއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްވެސްްްސާއާ ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްބޭނުން ްފުރުޞަތުގެ ްލިބޭ ްމި ކުރުމަށް

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮވެްކުރަންޖެހޭ. ްކިޔާފައި ްޖަލްސާއަކަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަކީ ްޖަލްސާް، އެ

ްމަސައްކަތްްްށްްނުދިނުމަބޭއްވިޔަް ްބަޔަކު ްޓަކައި ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއެބަކުރީމަ ްހަދަންގޮތްްގޮތުން ްއެހެންވީމާ،ްތަކެއް ޖެހޭ.

ނޑު... ްއަޅުގަ

ް415 

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހުްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާއި ހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

 420ހިތްތެވުމަށްްގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހުްމަދުްސަލީމުތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްރާގެްޢިއްޒަދަންނަވަން.ްއޭދަފުށީްދާއި

ްދާއި ްއޭދަފުށީ ްދަންނަވަން. ނޑު ްސަލީމުއަޅުގަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދަށްްމަޖިލީހުްރާގެ ގެ

ްދާއިހުރުމަތްތެރިކޮށް ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްޢިހިތްތެވުމަށް ްމެންބަްރާގެ ްއަޙްއްޒަތްތެރި ްއާމިރުްރު މަދު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ްގަވާއިދަށް ްދާއިްގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރުްހިތްތެވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްގޮނޑިއަޙްް ްއެނބުރި ްއާމިރު ްދަންނަވަން.ްްމަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގަތުމަށް ްދާް(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)އަށް ރާގެްއިކުޑަހުވަދޫ

ނޑިތެރިްމެންބަރުްއަޙްޢިއްޒަތް ނޑުްދަންނަވަން.ްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްްމަދުްއާމިރުްއެނބުރިްގޮ  425އަށްްވަޑައިގަތުމަށްްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރު، ްކޮންޓްރޯލްޢިއްޒަތްތެރި ްބަސްމަގު ްމެންބަރު ްއޭދަފުށީްރި ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ކުރެއްވުމަށް

ްމެންބަް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން.ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުން ްހުތުރު ރު
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ްޢިއްޒަތްތެރިްް(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްޢަބްދުްްމާފަންނު ްވާހަކަފުޅުهللاްމެންބަރު ް،ދެއްކެވުމަށްޢަބްދުއްރަޙީމު

ް.ތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްއިރާގެްޢިއްޒަތްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާ

ް430 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްްهللاޢަބްދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްްހުޅަނގުްްމާފަންނު

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްހުށަހެޅިފައިވާްއަޅުގަ ްގުޅިގެން ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ްގޮތުގައި ކުރާ

ްމަޖިލީހުގަްމައްސަލައާ ްބަހުސްކުރަމުމެދުގައި ްއި ްޤަބޫލުްގެންން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސުޕްރީްމްދާއިރުގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ކުރަން

ްކުރަމުންދާ ްކަންތައް ްމިހާރު ްރައީސް.ްކޯޓުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް. ްފެނިގެންއަޅުގަްގޮތް ްއެބަ ްހެކިްނޑުމެންނަށް ދޭ

ްއަޅުގަ ްކުރިއަށްދާކަން. ްވެސް ްމައްސަލަތައް ްނެގުމުގެ ްހެކި ްސުޕްރީމްްބޭނުންކުރުމާއި ްދޭ ްއެބަ ްފެނިގެން  435ނޑުމެންނަށް

ތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްކުރާްވަގުތުްކުޑަތަންވަމުންްއަންނަްތަން.ްޢިއްޒަތްްމައްސަލައާްމެދުގައިްފައިސަލާކޯޓުގައިްއޮް

ްއެކުރާޤަބޫލުް ްމައްސަލަތައް ްއަންނަ ްކުރިމަތިވަމުން ްކެންޑިޑޭޓަށް ްރިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްވަްހިތްވަނީ ްމިްމަނިކުފާނު ނީ

ްއުނދަގޫ ްއެންމެ ްކުރަމުންދިޔަ ްކަންތައްތައް ްމިހާތަނަށް ްދިރާސާކޮށްފަްްރާއްޖޭގައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްޙައްޤު .ްމަތިވެރި

ްޤަބޫލުްޢިއްޒަ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްކުރިމައްޗަތްތެރި ްރިޔާސަތުގެ ްގޮތުގައި ްއަރައިކުރާ ްކުރިމައްޗަކަށްްް؛ށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ

ްޤަބޫލު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ނޑިޔާރުންނަށްްކުނޭރޭނެ. ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއުސޫލެއް  440ރާނެ

ނޑުްޤަބޫލުްބިރުދެް ް..ކުރާނެްއުސޫލެއްްނޫން.އްކުމަކީްވެސްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްދަންނަވަގެްގަވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހު ްން.ހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ް445 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްްهللاޢަބްދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްްހުޅަނގުްްމާފަންނު

ްދާންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްމަޖިލީހުގެްތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުް...ޢިއްޒަ ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށް ްގޮތުގައި ކުރާ

ްޢިއްޒަތްއެއްޖަލްސާ ްވާހަކަފުޅުގައި ްހަމަ ްމެންބަރުން ްމެންބަރުންނަށްްދައްކަވަްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ން

ްމަތީގައި...ކުރާްދާއިރާތަކުގެްދާއިރާތަކުގެްމައްޗަށް،ްތަމްސީލުކުރާްބޭފުޅުންްތަމްސީލުްޖިލީހުގައިްއެމަ

ް450 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރެއްވުމަށްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވަން.ނުކުރުްބަހުންްމަޖިލީހުގައިްމުޚާޠަބުްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުތު

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްްهللاޢަބްދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްްހުޅަނގުްްމާފަންނު
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ް ްއިއްވުމަކީ ްކޮންމެް...އަޑުތައް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނިޒާމަށް ްރިޔާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކަމެއް.ްއެއީ ްކުރެވިދާނެ  455އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ް ްހަްމަޤާމަކަށް ްހަމައެކަނި ްޢިއްޒައްލަކީްއޮތް ްޤަބޫލު. ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްއަޅުގަނޑުމެންކުރާތްތެރި ވަނީްްމިްހިތްވަނީ

ނޑުމެން...ް ްއަޅުގަ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް460 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑާލަން.ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމި ްހިސާބުންްއަޅުގަނޑުްމެދުކަ

ް

ް 21:15] ލެއްވުންްޖަލްސާްމެދުކަނޑުއްވައި[

ް465 

ްޖަލްސާްކުރިއަށްގެންދެވުންްއިްބާއްވާްޚާއްޞަްދައުރުންްބޭރުގަް

ް(2113ްސެޕްޓެމްބަރ23ް)

ް

ް

 470 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްޖަލްސާ ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދާ ްފަށައިގެން ްއިއްޔެ ނޑުމެން ނޑުްްއަޅުގަ ްމިްއަޅުގަ ގެންދަނީ.ްްކުރިއަށް

ްކަ ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެދުކަނޑާލިއިރު ްމަޖިލިސް ނޑުމެން ްނައްޓާލައިގެންދިޔައީ.ްންތައްތައަޅުގަ ްކޮންޓްރޯލުން އް

ނޑުްއޭ ވަގުތުްވަޑައިގެންްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްްދައްކަވަންްއެދިވަޑައިގެންފައިވާްމެންބަރުްމިފުޅުރުްވާހަކައަޅުގަ

ްމި ްފުރުޞަތު ްލިސްޓުްްމިހާރު ްބޭފުޅާއަރުވަނީ ްއޮތް ްދެން ްދާއިރާގެްްގައި ްތޮއްޑޫ ްމެންްްއަށް. ްޢަލީްޢިއްޒަތްތެރި ބަރު

 475ްށް.ްވަޙީދަ

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:އްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްތޮ

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ްް ނޑުމެންްްގުޅޭްމައްސަލައާމި ްއަޅުގަ ނޑުގޮތުން ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްއޮތީްގެ ގެ

ްޤާނޫނުއަް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްދައުލަތުގެްސާސީހުށަހެޅުމެއް. ްދިވެހި ގައި

ްއެްއެންމެހައި ްކަމަށާއި ްކިބައިން ްރައްޔިތުންގެ ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްދެމިްބާރުތައް ްރައްޔިތުންގެްބާރުތައް  480އޮންނާނީ
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ްވީހިނދުްކިބައިގައި ްބަޔާންކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީް،ކަމަށް ްދިވެހިރާއްްްއަދި ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްބާއްވާްއާއި ޖޭގައި

ްއިންތިޚާބުތަ ްރައްޔިްރާތީދީމިޤްކަކީ ްސީދާ ްބިނާކޮށް ްމައްޗަށް ްބައިވެރިވުންްއަސާސްތަކުގެ ްމިނިވަންްްތުންގެ އޮންނަ

ވުންްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްބާއްވާްއިންތިޚާބުތަކަކަށްްކުރަނިވިްގޮތެއްގެްމަތިންއަދިްއިތުބާރުްްހާމަކަންްބޮޑުއިންސާފުވެރި،ް

ްހިނދު ްލާޒިމުކުރާ ްްަވނ2113ްަސެޕްޓެމްބަރ7ްްް،ޤާނޫނުތައް ްދުވަހު ްބޭއްވުނު ްކަންކަން ްއިންތިޚާބުގެ ބޭރުްރިޔާސީ

ްބައިނަލްއަޤްްޤައުމު ްތަކުންނާއި ްޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ްވާމީ ްޕާޓީތަކުންނާއިްޖަމުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސިޔާސީ  485ޢިއްޔާތަކުންނާއި

ްމޮނީޓަރކޮށް ްއެއްް،ނޫސްވެރިން ްބޭރުގެ ްއާއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮބްޒާވްކުރި ްފަރާތަކުއިންތިޚާބު ްގުޅޭްވެސް ްއިންތިޚާބާ ްއެ ްން

2113ްސެޕްޓެމްބަރ7ްްް،ހިނދުްނުވާކަމަށްްފާހަގަކުރައްވާފައިްފަދަްއެއްވެސްްޝަކުވާއެއްްހުރިްގޮތުންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްރިޔާ ްބޭއްވުނު ްދުވަހު ްބުރަްވަނަ ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްމިނިވަންސީ ްހާމަކަންް،ކީ ްއަދި ްގޮތެއްގައިްްއިންސާފުވެރި ބޮޑު

ްކޮ ްފުރިހަމައިލެކްޝަންސް ްްމިޝަނުން ްް،ތައްޔާރުވެްއަށް ްމިނިވަންކަމާއިްވަކި ްނެތި ްބުރަވުމެއް ފަރާތަކަށް

ްމާޙަްކަމާސާފުވެރިްއިން ްއަމާން ްޤާނޫނުއަސާސީންްއެކު ްވީހިނދު، ްއިންތިޚާބަކަށް ްގެންގޮސްފައިވާ ްކުރިއަށް  490އުލެއްގައި

ްޚިޔާރުކުރުް ްވެރިކަމެއް ްއެދޭ ްދިވެހީން ްއަސާސީކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ްހިފައިްމުގެ ްބޭނުން ްރައްޔިތުންގެްް،ޙައްޤުގެ ސީދާ

ްމުއައްސަސާއަކުންް ްއެއްވެސް ްނުވަތަ ްފަރާތަކުން ްއެއްވެސް ްނިންމުމެއް ްނިންމާފައިވާ ްއޮވެގެން ްބައިވެރިވުން ފުރިހަމަ

ްބަދަލުކުރެވިދާނެ ްމަރުޙަލާއަކުން ްއެއްވެސް ްމަންްްނުވަތަ ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރައްޔިތުން ްމިްކަމަށް ދޫބުންގެ

ްޤަބޫލުނުކުރާ ްް،ހިނދުްމަޖިލީހުން ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައެޅި ްކަ ްތަބާވުމަކީްްރާތީމިޤްދީޤާނޫނުއަސާސީގައި އުސޫލުތަކަށް

ްލާޒިމުް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްޕާޓީތަކަށާއި ްސިޔާސީ ްމުއައްސަސާތަކަށާއި ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްސަރުކާރަށާއި  495ްދިވެހި

ްމިނިވަންްްކަމެއް ްއިންސާފުވެރިކަމާކަމަށާއި ްނަތީޖާްކަމާއި ްބުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްގެންދެވުނު ްކުރިއަށް އަށްްްއެކު

ްފަރާތަކުން ްޤާއިޙްތިރާމުްވެސްްްހުރިހާ މާއިްދިވެހިްމުޖްތަމަޢުގެްއަމާންކަްނޫނުއަސާސީގެްސިޔާދަތުްނަގަހައްޓައި،ކުރުމަކީ

ްދަމަހައްޓައި ްޤާްރާތީދީމިޤްްރައްކާތެރިކަން ްރައްޔިތުންގެްްއިމުކުރުމަށްވެރިކަމެއް ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ޓަކައި

ްހިނދު ްދެކޭ ްް،މަޖިލީހުން ްއެންމެހައިްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީްދައުލަތުގެ ްޤާނޫނުގައިްްމުއައްސަސާތަކުން އާއި

ްްއެންމެހައިްްގާއިމުކޮށްފައިވާ ްއެންމެހައިއުސޫލުތަކަށާއި ނޑައަޅާފައިވާ ްފުރިހަމައިންްކަ  500ބުމަށާއިްނބޯލެްއަށްްތަކަށް

ްނިންމަންޖެހޭނެޤާނޫނުއަސާސީ ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްތެރޭގައި ްތާރީޚެއްގެ ްވަކި ނޑައެޅިގެން ްކަ ްބުނެފައިވާްްގައި ކަމަށް

ްނިންމުމަށް ްގޮތަށް ްބުނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދައުލަތުގެްްކަންތައްތައް ްކުރުމަކީ ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ޓަކައި

2113ްސެޕްޓެމްބަރ28ްްް،ކުގެްމައްޗަށްްޤާނޫނުއަސާސީންްލާޒިމުކޮށްފައިވާްކަމަކަށްްވީހިނދުމުއައްސަސާތަްއެންމެހައި

ްހުރަހެް ްއެއްވެސް ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްބުރު ްދެވަނަ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭއްވުމަށް ްދުވަހު އްްވަނަ

 505ދެވަނަްބުރުްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްތާރީޚުްއެއްވެސްްނުކުރުމަށާއިްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްއެއްވެސްްފަރާތަކުންްކުރިމަތިް

ްލަސްްސަބަބަކާް ްއިންތިޚާްނުކުހުރެ ްބުރުރުމަށާއި ްދެވަނަ ްއެންމެހައިްބުގެ ްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްްްބޭއްވުމަށް

ްކުރި ްފަރާތުން ްކޮމިޝަނުގެ ްއެްއިލެކްޝަންސް ްއިންތިޚާބު ްގެންދިއުމަށާއި ްބޭނުންްއަށް ްބޭއްވުމަށް ވާްތާރީޚުގައި



20 

 

ް ްސަރުކާރުންނާއި ްއެއްބާރުލުން ްޚިދުަމތްއެހީތެރިކަމާއި ްދަސަލާމަތީ ްއެންމެހައިްތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުންްްއުލަތުގެ

ދާއިރުްކަންކަންްކުރިއަށްްއެންމެހައިއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަށްްފޯރުކޮށްދިނުމަށާއިްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްދެވަނަްބުރުގެް

ްމަ ްސަލާމަރައްޔިތުންގެ ްޚިދުމަތްތަކާޖިލީހުގެ ްބަލަމުންްްތީ ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްޚިދުމަތްތަކުން ްސަލާމަތީ ްކޮމިޓީން  510ބެހޭ

ްބުރުް ްދެވަނަ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްގެންދިއުމަށާއި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްނެތްނަމަވެސް ްހާލަތެއް ްއެފަދަ ގެންދިއުމަށާއި

ްކުރިް ްބާރަށް ްގެންގޮސް، ްކުރިއަށް ްބާރަށް ްގެންގޮސް، ްކުރިއަށް ްއިންތިޚާބުގެްބާރަށް ްރިޔާސީ ްކަންކަން ްގެންގޮސް އަށް

ް ްގެންގޮސް ްކުރިއަށް ްބާރަށް ްބުރު ްނިންމަނ2113ްްްމްބަރްސެޕްޓ28ްެދެވަނަ ްދުވަހު ްރަްޖެހޭނެވަނަ އްޔިތުންގެްކަމަށް

ްހުށަހެޅުންްހުށަހަޅަން.ްް.ްމިމަޖިލީހުންްފާސްކުރަމެވެް

ް515 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްވާހަކަފުޅުްވައިކަރަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޢާރިފަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ދެއްވުމަށް.ްތްތެރި

ްމަދުްދީދީ.ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢިްްޅީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމައްޗަންގޮް

ް

 520 ްން:ކަދެއްކެވުވާހަ މަދުްދީދީްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމައްޗަންގޮޅިްއުތު

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިށީނ ްމެންބަރުން ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްްދާއިރާގެްމާވަށުދެވަޑައިގަތުމަށް މާވަށުް،ްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއަބޫބަކުރަްޖަމާލުްޒީޒުޢަޢަބްދުލްްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް  525ްށްްއަޅުގަ

ް

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަބޫބަކުރުްްޖަމާލުްޒީޒުްޢަޢަބްދުލްްމެންބަރުްދާއިރާގެްމާވަށު

ްބޭނުންވަް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްޖަލްސާޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޙަޤީޤަތުްނީ ްދޮގުްއަކީ ްބޮޑު ްވަރަށް  530ގައި

ްމަތުތުހު ްއަޅުވައިގެން ްބޮލުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްގެންތަކެއް ްޖަލްސާމަނިކުފާނު ްމަޖިލީހުގެްްދާ ްޖަލްސާގައި ްމި އެކޭ.

ްމި ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްްރައީސްގެ ްދުސްއޮތީ ްފަރާތްތަކުން ްސިޔާސީ ްހަމަވާދަވެރި ތަކާއިްތޫރީ

ް...އާްދުރަށްްމިސްރާބުކަހާފައިވާތީްކަމަށްްޑިމޮކަރްސީްއުސޫލުތައްްމުގުރާލައި

ް
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 535 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްދަންނަވަން.މެންބަރުގެްބަސްމަގުްކޮންޓްރޯލްްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަކުރުްއަބޫްްޖަމާލުްޒީޒުްޢަޢަބްދުލްްމެންބަރުްދާއިރާގެްމާވަށު

ނޑައެޅިގެންްދޮގު ް...ވެފައިްްއިލްޒާމުތަކެއްްއަޅުގަނޑުމެންގެްބޮލުގައިްއަޅުވާފައިވާްކަމަކަށްް...އެހެންވީމާ،ްމިއީްކަ

ް540 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްދަންނަވަން.ނުކުރުމަްރުްބަހުންްމަޖިލީހުގައިްމުޚާޠަބުހަޑިހުތުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުޑަހުވަދޫ ްށްްއަޅުގަ

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަބޫބަކުރުްްޖަމާލުްޒީޒުްޢަޢަބްދުލްްމެންބަރުްދާއިރާގެްމާވަށު

 545ްތީ...ވާްތާރުްގޮތަކަށްްކަމަށްރަށްްޚުދުމުޚްމިްޖަލްސާްމަނިކުފާނުްކުރިއަށްްގެންދަވަނީްވަްއެހެންވީމާ،ް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިް

ް

 550 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަބޫބަކުރުްްޖަމާލުްޒީޒުްޢަޢަބްދުލްްމެންބަރުްދާއިރާގެްމާވަށު

ގެންދާްޖަލްސާއެއްްކަމަށްްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކުރަން.ްތެއްްގޮތަށްްމަނިކުފާނުްކުރިއަށްންގެްހަރަކާއަކީްކެމްޕޭް...މިްޖަލްސާ

ްމެ ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަކީްވެސްްޙަޤީޤަތުގައިްޤާނޫނާްޚިލާފުްއަދި ންބަރުްއެ

ްނުކުރެވޭނެ.ގެންދާކަށެއްްމަޖިލީހުންްފާހެއްްހުށަހެޅުމެއް.ްއެއީްއެއްވެސްްސަބަބަކާްހުރެްކަންކަންްކުރިއަށް

ް

 555 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމި  ން.ހިސާބުންްމެދުކަނޑާލަްއަޅުގަ

 

ނޑުއްވައިލެއްވުން:ްް)ޖަލްސާ ް(އަށ13:31ްްއިނ11:16ްްްމެދުކަ

ް

 560ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވައި،ްމައްޗަންގޮޅީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދާއިރާގެްތޮއްޑޫް

ްތާއީދު ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްހުށަހެޅުއްވުންމާރިޔާ ްމެންބަރުންނަށްްްކުރައްވާފައިވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ފާސްކުރެއްވުމާ

 565 .ދަންނަވަންްްފެނިވަޑައިގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެއްވުމަށް

ް

ް]ވޯޓުދެއްވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 570ްްްވަޙީދުްްރާގެްމެންބަރުްޢަލީދާއިްޑޫތޮއްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދީދީްމާރިޔާްއަޙްމަދުްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމައްޗަންގޮޅީްއުތުރުްްތާއީދުކުރެއްވިްމެންބަރު:

ް

ްްް

54ްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއަދަދު:

 37ް575ްދެއްވީ:ވޯޓުް

11ްްްްްްްނުދެއްވާ:ވޯޓުް

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްވާ:ްވަކި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެރިވި ްބޭނުންވ37ާވޯޓުގައި ްފާސްވުމަށް 19ްްއަދަދުް. ްޖުމްލަ  580ތޮއްޑޫްް،އެހެންކަމުންް.37.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވައި،ްމައްޗަންގޮޅީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްދާއިރާގެް

ްތާއީދުް ްދީދީ ްހުށަހެޅުއްވުންއަޙްމަދު ްމެންބަރުންގެްްކުރައްވާފައިވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައިވެރިވި ްވޯޓުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން

ްއިއްތިފާޤުންްފާސްވެއްޖެ.

ް

 585ްނިންމުންް

ް

ް.ނިމުނީް މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ް


