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  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .آله وصحبه ومن وااله الم على رسول هللا وعلىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި  64ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ހާޒިރުވެވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  .ރުންކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެވަހުދު ،3 އިޓަމުއެޖެންޑާ އަ 

 .2017/1/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މަޖިލީުހގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި )ުށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަ 175ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  -5.1

 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ވާހަޅުއްވާފައި ހުުށަ މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަުށްهللا ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މި މައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްވުމުަށް  ،ވަނީ އިދާރާއަުށް ފޮނުއްވި ފަރާްތތަކުން އެދިވަޑައިގެންފައި އި ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ސޮއިކުރައްވަ

 ުފރުޞަތުއަރުވަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަށް ަމއުމޫން.  ސް ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިރާގެ އިއްދިއްގަރު ދާއި

 

  މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު 

އުލަތް ނޫނުއަސާސީން ދިވެިހ ދަޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  `. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

މި ބާރުތައް ހިނގަންވާނީ ދިވެހި ދައުލަތް  ،މައްޗަުށް ކަމުަށާއިބާރު ވަކިކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ  އެކުަށައަޅާފައިވަނީ ތިން

މި މަގުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ހިންގަންވާނީ  ،އެ މައްޗަުށް އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ދުސްތޫރީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީން ކަމާއި

ވަަނ މާއްދާގެ  106ވަަނ ާމއްދާއާިއ 6 އި ބަޔާންކޮުށްގެންވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ކަމަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެޤާނޫނުއަސާސީގަ

އެ އަސާސްގެ މަތީން ސަުރކާރު ހިންގުން ކުަށަވަރުކުރުމުަށް ޓަކައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ  ،ކަމާއި ން ކަނޑައަޅާފައިވާއްސުނަ

ވަނަ ތިންަވނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ  70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ގެ ޒިންމާބާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމު ބާރުގެ މައްޗަުށް ފާރަވެރިވެ، އެ

އަދި ސަރުކާރު ހިންގުމަުށް އެކަުށައަޅާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް  ،މަތިކޮުށްފައިވާ ކަމާއިނަންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ 

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާތިޒާމު ލްއި ވުމުގެއެކުގަޔާއި އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަކިވަކިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ޖަވާބުދާރީ

އަދި ހަމަމިއާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،މަތިކޮުށްފައިވާ ކަމާއި  ފަރާތްތަކާ ވަނަ މާއްދާއިން އ134ެ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަުށަވަރުކުރުމުަށް  ،ސަރުކާރު ހިންގަމުންދިޔުން ކުަށަވަރުކުރުމަުށާއި ،އަސާސްތަކުގެ މަތީން

ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ  70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ޒިންމާ އެކުަށައަ

މި ަބާޔންކުރި ވާޖިބުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރުމަުށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ،މަތިކޮުށްފައިވާކަމާއި

 ،ންސާފުވެރި ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭ ހިނދު، އެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮުށްމަސައްކަތްތައް ކުރުމަުށް ހަމަހަމަ އަދި އި

އަދި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ތަންފީޛުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ މަތިކުރެވިފައިވާ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތުކަމާއި

މެހައި މަންދޫބުންގެ ޙައްޤުތަކުަށް އަދާކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކުަށާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްފައިވާ އެން

މި  ،ރައްކާތެރިވެ، ސިޔާީސ ފިކުރާއި ތަޢައްޞާބުން އެއްކިބާވެ، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަން ސާފުވާކަމާއި

އެންމެހައި ކަންކަން މިހެން ހުިރ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަުށް 

މިޤްރާތީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީން އަދި ދީ ،ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދެވޭެނ މަގުފަހިކުރުމަުށާއިކަުށަވަރުކޮުށް
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ކުރުމަުށް އެކަުށައަޅަންޖެހޭ މުހިއްމު އެތައް މިނެއްގައި ދައުލަތް ހިންގަމުންދިޔުން ކަުށަވަރުތައް ކުޑަކޮުށް، އެކަުށޭނެ ހަލުއިޚަރަދު

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނެތް ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ  ގާނޫނެއް ހުރިއިރު

މު ތަޞައްވަރު ކުރެހުމާއެކު ދައުލަތުގެ ބާުރތަކުގެ އަދި އެ ޭމރުމުން އާއް ،މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެއްކިބާވެގެން ވެފައިވާތީއާއި

މެދު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ، ނަުށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައިރައްޔިތުންއަސްލު އަދި އެ ބާރުތަކުގެ ޙައްޤުވެރިން ކަމަުށްވާ 

ފޯރުކުޮށްދޭންޖެހޭ  ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތުންނަުށް ،މަލުކޮުށްފައިވާތީއާއިގޮތަުްށ ޢަ މީދު ކުޑަވާރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އުއް

ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ  ގެ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ސަރުކާރު ޚިދުމަތްތަކާ

ތި މައްސަލަތަކާ ހުިރ ނުހަނު ބޮޑެގެއްލުން  މައްސަލަތަކާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ފެންމަތިވެފައިވާ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަުށް

މުއައްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަުށް ޓަކައި ވަޒީރުންނާއި އެކިއެކި ، ބެޭހ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި

ކެއް ހާލަތްތަކުގައި ކަމުގެ ންގެ މަޖިލީހުަށް ހާޒިރުކުމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދިފައިވީ އެތަރައްޔިތު ވެރިން

މަލުކޮުށް، ވަޒީރުންނާއި ހުގެ ރައީސަުށް ފެންނަ ގޮތަކަުށް ޢަމުކަމާއި ހާލަތަުށް ބެލުމެއް ނެތި އުސޫލުން އެއްކިބާވެ، މަޖިލީމުހިއް

އަދި ރައްޔިތުންގެ  ،ން ހާޒިރުކުރުމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީއާއިމުއައްސަސާތަކުގެ ވެރި

ންބަރުންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު އިސްކޮުށް، ވަކި އަތަކަުށް ބުރަވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ނުވާތީއާއިކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ދީފައިލުތައް މު ބައެއް ސުވާވަޒީރުންނާ ކުރަން ބޭނުންވާ މުހިއް

 އި ބަރުން ކަނޑައަޅައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަުށް މެންއްޔާސްކުރުމަުށް ދެވޭ ވަގުތު ދިނުމުގަތަޅުމުގައި އެކިއެކި ބިލުތަކަުށް ބަހު

މައްޗަުށް ބުރަވެ،  ކުރުގެރައީސް ނިސްބަތްވާ ސިޔާީސ ފިކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަރުތީބު

 ކޮުށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ބިލުތައް ނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަުށް ކަުށަވަރުޤާ ،ބުވެފައިވާތީއާއިތަޢައްޞަ

ތާވަލުކޮުށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބާރުތައް ާގނޫނީ ތަރަހައިން ބޭރުގައި ޭބނުންކޮުށް، އެފަދަ ބިލުތައް 

ގުފަހިކުޮށްދީ، މި މަގުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ ރައްޔިތުންގެ ފާސްކުރުމަުށް މަ 

އް މުތަވަޒީރުންނާއި އަދި އެހެނިހެން މަޤާ ،މަގުފަހިކުޮށްދީފައިވާތީއާއި ތައް ނިގުޅައިގަތުމަުށް ސަރުކާރަުށްއަސާސީ ޙައްޤު

އެކު ގާނޫނު ތަތުބީޤުކޮުށް  ރުކުރުމަުށް ހުުށަހެޅޭ ހާލަތްތަކުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާ މުން ދުއަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ަމޤާ

ނުދީ، ދާރީވުމުަށް އެކަުށޭނެ ފުރުޞަތުތްތަކަުށް ޖަވާބުކުރަންޖެހޭ ހިނދު އެފަދަ ފަރާކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ

ތުންގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ރައްޔިޚިލާފުވެފައިވާތީ، މި ބަާޔންކުރި  ޤުރާރުވެފައިވާ ގާނޫނީ ހަމަތަކާއިސްތި

 ،މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި އަތަކަުށް ޖެހިފައިވާކަން ސާފުވާތީއާއިމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާ

ނުމުގައި ފުޅާ އެކު ހިމާޔަތްކޮުށްދިހަމަހަމަކަމާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ 70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވާތީއާއިސާފުމާލުވެފައިވާކަން ހުދާއިރާއެއްގައި އި

މުންދާކަން މަތިކޮުށްފައިވާ ވާޖިބުތައް އެ މެންބަރުން އަދާކުރުމަުށް ހުރަސްއަޅަ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާރައްޔިދަުށުން 

ތޫރީ ނިޒާމުގެ ބާުރ ކެނޑި، އްޗުަށް އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ދުސް ދިވެހި ދައުލަތް އެ މަ ،އެހެންކަމުން ،ސާފުވާތީއާއި
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ހަވާލާދީ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(އ175ާމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުްނގެ  ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލެމުންދާކަން ސާފުވާތީ

ެގ މައްޗަުށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މަސީޙުهللا ޢަބްދުމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޤާހުގެ ރައީސްގެ މަޔިތުންގެ މަޖިލީރައް

 މައްސަލަ ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާއި )ުށ( ގައިވާ ގޮތުގެދާގެ )ހ(ވަަނ މާއ175ްޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މުޙައްމަދުގެ މައްޗަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު  މަސީޙް هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަތީން

 ލާނަން.އިހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތް ދަންނަވަމު ކޮމިޓީން އް ގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންދިއުމުަށް އާނެތްކަމު

މިނެޓު. އަިދ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  1:30މު ކޮމިޓީން ވަގުތު އަރުވާފައިވާ ވަނީ އްތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އާއިއްޒަ

މިނެޓު  49ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އިތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވަމިނެޓު. ެއގޮތުން ޕާޓީތަކަުށް ވަގު 30ޖަވާބުދާރީވުމަުށް 

 6އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 10މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  31މިނެޓު  21އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 10

މިނެޓު.  4މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ދެ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  9މިނެޓު 

 10އެރުވޭނެ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތީން ފުރުޞަތު

 އަުރވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް. މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް މި

 

  މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސީޙް މަهللا ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 على الموالس   الةوالص  . العالمين رب   هلل الحمد. حيمالر   حمنالر   هللا بسمޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 26އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  .أجمعين وصحبه آله وعلى .والمرسلين األنبياء أشرف

އަޅުގަނޑުގެ މައްޗުަށް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ  އިމެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވަ

މަތީްނ  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 82ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާ  މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ

ކުރާ ފަރާތެއް. ހުގެ ސިއްުރ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީ

 ކުރައްވާފައި މަުށް އިންތިޚާބުޤާހުގެ ރައީސްގެ މަޖިލީހުން މަޖިލީވަނަ ދުވަހު މި އިއްޒަތްތެރި މަ 2014ޭމ  28 ،އެގޮތުން

ކުރެއްވި ކަމަުށް ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި ދުވަުހ ވެްސ އިތުބާރު ވަނީ އަޅުގަނޑު. ިމ ފުރުަޞތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަުށް އެ 

ނު ދާއިރާގެ ދަންނަވަން. އަިދ ފުވައްމުލަކު ދެކު މެންބަރުންނަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު

ދެއްވީތީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އިގެ ގޮނޑިއަުށް އަޅުގަނޑު ހޮއްވަވަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

އިން ފެުށިގެން މިއަދާ ހަމައަުށް 2014މޭ  28އުޚުތުންނަުށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔިތުންގެ މަޖިވެސް ރައް
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މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްޒަތާއި ޝަރަފަުށް އުނިކަމެއް 

ހެއްޓުމަުށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި ގެންދަނީ ނާންނޭ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތާއި ޤަދަރު ހިފެ

ކުރަމުން. މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ ހެވާއި ލާބައަުށް ޓަކައި، ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަުށް ޓަކައި، 

ރި މެންބަރުންގެ އަޚެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންާނ އެކު އިއްޒަތްތެ

 18 ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދަީނ އަދާކުރަމު ނެތި މި ދެމިހުރެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ފަސްޖެހުމެއް

ގެ ވަނިކޮުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުކައިރިވެފައި  މުރުން ތިން އަހަރު ފުެރން ދެ މަހަކާވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އު

ވަނީ  މައްސަލައެއް މި މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި 26ތެރި އްޒަތް މަޖިީލހުގެ އި، ވިދާޅުވެރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަުށް 

 ،ވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް އަސްލެއްފާހަގަކުރައްމުގައި އްވު ލިޔުލިޔުއްވާފައިވާ  ހުުށަހަޅުއްވާފަ. މައްސަލައިގައި

ތަކެއް އަޅުގަނޑުަށް އަމާޒުކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. ޚިލާުފ ވާހަކަ ކަނޑައެޅގެން ޙަޤީޤަތާއް ނެތް. ބިންގަލެ

ނުކުތާއެއް.  7ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ މައިގަނޑު  އިއަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަުށް ހުުށަހަޅިފައިވާ މައްސަލައިގަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުަށް ރައް ؛ފުރަތަމަ ނުކުތާއަރުވާނަން. އި ޖަވާބުކުރުކޮުށް މި ފުރުޞަތުގައެ ނުކުތާތަކަުށް ވަރަުށް 

އްވި ޖަލްާސ ނުބާއްވާ ކަމަުްށ ދޭހަވާ ގޮތަުށް ފާހަގަކުރެ ،ނަމަވެސްހުުށަހެޅިފައިވީ  ވަތަ ބިލުތަކެއްއެޖެންޑާކުރަން ބިލެއް ނު

އެއީ  ،އެހެންވީމާ މައަުށް އެފަދަ ބިލެއް ނެތް ކަމަުށް.ހަ ހުުށަހެޅުއްވިއިރު ވެސް އަދި މިއަދާ ،އަުށް ދަންނަވަން އޮތީނުކުތާ

ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުންއަރާ ޮގތަުށް ލިޔުއްވާފައިވާ ޙަޤީޤަާތ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަުށް. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާ 

މިޓީތަކުގައި. މަޖިލީހުގެ ދަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަޔާއި މަޖިލީހުގެ ކޮ ގޮތަުށް ބަލާއިރު މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން މި

ދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަަނ މާއް 33ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ،ޖަލްސާތަކަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން

އި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރެވެމުންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގަ އް. މުކޮުށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޖަލްސާތަކެއްއާ

ވަނަ  18ގެންދާ އަޅުގަނޑުމެން މި ހޭދަކުރަމުން އެ މަޖިލީހެއްގައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން. ޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާކަނޑައަ

މަޖިލިސް ގާތުން މަޖިލީހުގެ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރު ރައްޔިތުންގެ 

މަސައްކަތް ދިރާސާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ސާުފކޮުށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  އަދި މަޖިލީހުގެ ،ގެންދަވާބައްލަވަމުން 

. ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެން ވަީނ ހާސިލުކޮުށްފަ 98.9%މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރު  މިދިޔަ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެން

 މަޖިލީހުގެ ކަމާ ،އެގޮތުގެ މަތީްނ ނިންމެވުމަުށްފަހުކަންކަން  ނިންމަންޖެހޭ އަުށް ހުުށަހަޅައިގެންމަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ބޭފުޅުން ދިރާސާތައް  ގެންދަވަނީ ފޮނުއްވަމުން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރައްވާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަުށް މަޖިލީހުން

ން ކުރަން ހުރި ަމޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އެޖެންޑާކޮުށްގެ ،ނަމަ ލައްވައިފިބައްލަވައި

މަޖިލީހުގެ  ،މާއިނެ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ބޭއްވެވުމަސައްކަތް ހުރި ނެތް މިންވަރު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާ 

އެ  ރެޓެޖީތައް ކަނޑައަޅައިޓަކައި އެކަުށައަޅަންޖެހޭ ސްޓް މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމުަށް ، މަސައްކަތްތައް އިސްވެކުރުމާއި 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކޮމިޓީތަކުގެ  ލިއްޔތު ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ މަސްއޫލުވިކުރުމަުށް ކުމަސައްކަތް ހަ
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މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަޔާއި  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަބަދުވެސް ،ކަމުގައި ވިޔަސްކަން މިހެން އޮތްއްރިރުންނަުށް. މުޤަ

މަސައްކަތް ހަލުވިކޮުށް ނިންމަވަމުން ގެންދެވުމަުށް ކޮމިޓީތަކުގެ  ވެސް ފުރުޞަތުތަކުގައި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކުގެއެނޫން

ބިލެއް  6ލަ ފެންނަމުންދަނީ. މިހާތަނަުށް ޖުމު ދަނީ ދަންނަވަމުން. އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާ މުޤައްރިރުންނަުށް އަބަދުވެސް މި

 ތްކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ މަސައްކަ ؛. ދެވަނަ ނުކުތާނުނިމި ކޮމިޓީތަކުގައި ވަނީ

އެކަމަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަކުަށް ، އެކިއެކި މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުއްވާ

ގެން ފިޔަވަޅުއަޅުއްވަމުން ފުޅުން ހާޒިުރކޮުށްއަުށް ާހޒިރުކުރަންޖެހޭ ބޭއެހެންވީމާ، ެއ ކޮމިޓީއަބަދުވެސް ފޮނުވަމުންގެންދެވޭ. 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ަދންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެކު،  ގެލިއްޔަތުކީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫމަ ގެންދެވު

ގައި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްއެފަދަ 

 ވަީޒރަކާ ވަނީ ސުވާލުކުރެވިފަ. 52 ފިއްޔާލައްވައިބައްލަވައިއެކަމަުށް ގޮތެއް ނިންމަމުން ގެންދެވޭ.  ،ބަހުސްކުރެވި

ގެ ބޭފުޅުން ހާިޒރުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، ދެވަނަ ތަކުކޮމިޓީތަކަުށް މިނިވަން ުމއައްސަސާ .ހާޒިރުކުރެވޭކޮމިޓީތަކަުށް ވަޒީރުން 

ރައްޔިތުންގެ  ؛ރައްވާފައި ވަނީ މުޅިްނ ވެްސ ަޙޤީޤަތާ ޚިލާުފ ވާހަކަތަކެއް. ިތންވަނަ ނުކުތާވެްސ ފާހަގަކު ނުކުތާގައި

ރުވަމުންދާ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ ވަރަުށް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި ގަރާރުތައް މަޖިލީހުގައި ދައު

މަުށްފަހު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވު ގައިއްމު ހާލަތްތަކުފަ. އާބަޔާންކޮުށް އިތަފްޞީލުކުޮށް ކަނޑައަޅަ

ުދވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ެއ ބިުލ ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް މަޖިލީހުގެ  3އެ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެުށުާމ ދެމެުދ 

މެންބަރުންނުަށް  ން ބޭނުންފުޅުވާ ބިލަކަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވަ އަދި ހަމައެއާއެކު .މެންބަރުންނަުށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

ގެ ރިޔާސަތުން ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް މަޖިލީހުވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި 

އި ކަތަކެއް ކަމުގަމި ިނކުތާގައި ވެސް ވަނީ ޙަޤީޤަާތ ޚިލާފު ވާހަ، ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާނުވާކުރިމަތިކޮުށްފައި

ުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތަކަުށް ރާރުތަކާއި އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުން ހުތަޅުމަުށް ހުުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި ގަަމޖިލީހުގެ  ؛ނުކުތާވަނަ 4 ދަންނަވަން.

. އަިދ ިމ ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮުށްފައުސޫުލ މަޖިލީހުގެ  ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގެބަހުސްކުރުމަުށް 

ގެ ލީޑަރުން ހަމަޖައްސަވައި ރަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުރެއް ނޯވޭ. އެ ކަމަކީ އެ މެންބަރިޔާސަތުގެ ދައު

ކަމުގައި ވެސް ދުރާލާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒަުށް އަންގަވަމުންގެންދަވާ އުސޫލަކާ ގޮތުގެ މަތީން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް 

ސް އެ ކަންކަން ކުރިއަުށްދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މި ނުކުތާގައި އްމު ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ވެދަންނަވަން. އަދި އާ

ޙަޤީޤަތެްއ އެކުލެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމުގައި ، ބިންގަލެއް ،އަސްލެއްއެއްވެްސ ވާފައިވާ ކަންކަމަކީ ވެްސ ފާހަގަކުރައް

ބިލުތަކަކީ ބާވަތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ވަކި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ހުުށަަހޅޭ ބިލުތަކެއްގެ  ؛ނުކުތާވަނަ 5 ދަންނަވަން.

ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙަކާ  ގެހުުށަހަޅުއްވާ ބިލުތަކެއްން ސަރުކާރު

ގެންނަވާ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ،ގެންދަނީ މަޖިލީހުންހުގެ ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަމުންމަޖިލީ ،ގުޅިގެން ކަމަުށް ވާތީ

ކުތާގައި ނު 5އެހެންކަމުން،  ދަންނަވަން. މަުށް ކަމުގައިރިއަުށްގެންދިއުއިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކު
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ރައްޔިތުންގެ  ؛ނުކުތާވަަނ  6ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ ވެްސ މުޅިްނ ޙަޤީޤަާތ ޚިލާުފ ވާހަކައެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި މަޖިލީހުގެ  ،ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުޮށްފައި މިުށަހެޅުމުގައި މަޖިލީހަުށް ބިލު ހު

މަޖިލީހުެގ ރައީސަކީ މަޖިލީހަުށް ބިލު ހުުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް ންބަރުން ހުުށަހަޅުއްވާ ބިލުތައް؛ ިމ ެދ ބައި. މެ

 ،ލީހުގައި ހިނާގ އެއްވެސް ބަހުސެއްގައި ވެްސ ަބއިވެރިވެވޭ ފަރާތެއް ނޫންމަޖި އަދި  ގޮތަކުން ލިބިދޭ ފަރާތެްއ ނޫްނ.

އްގޮތްވާ އެ އިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާމިއަދު ނޫނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާ

މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ  ގެ މަގުފަހިކޮުށް،ންކަން ކުރުމުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަުށްގެންދިއު 

ނީ ން ކަންކަން ނިންމަމުން ގެންދަފަރާތެއް. މަޖިލީހު ހުންނަ ޅުއަޅަމުންގެންދިއުމަުށްމަތީން އެ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަ

ޔަތުން ކަމެއް . މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްސީއަކީ. އެއީ ޑިމޮކްރެބިއްޔަތުންނުވެވޭ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ އަޣުލައިއްތިފާޤު

ޤާނޫނުއަސާސީން ވެްސ އަިދ މަޖިލީހުގެ  އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެްއ އަިދ ބާރެއް ނިންމެވުމުން ެއ ކަމެއް ބަަދލުކުރުމުގެ

ގަވާއިދުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަުށް ހުންނަ މީހަކަުށް ލިބިދީފައެއް ނުވޭ. އަދި އެއީ އެކަން އޮންނަން ވެްސ ވާެނ 

ވަނަ ނުކުތާ؛ 7ނަ ުނކުތާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ ވެސް މުޅިން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް. ވަ 6ގޮތް. އެހެންކަމުން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައިވާ ވަކިވަކި މަޤާމުތަކަުށް މީހުން 

އެކަުށައަޅާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގައި، އަިދ  މަޤާމުން މީހުން ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލުތައްޢައްޔަންކުރުމާއި، 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި. މިކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގައިޑްަލއިން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫމުތަކުގައާއި އަދި މަޖިލީހުގެ 

ގެ ރައީސަކަުށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތަކާއި އިޖްރާއަތުތަކާ ޚިލާފަުށް މަޖިލީހު

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ޢަަމލުކުރަމުންގެންގޮސްފައި ވަނީ  18މިހާރު ހިނގަމުން މި ދާ  ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެ.

ގައި ވަަނ ނުކުާތ އަދި އެންމެ ފަުހ ނުކުތާ 7މިދެންނެވި އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ުފރިހަމަކޮުށްގެން. އެހެންކަމުން، 

ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ ވެސް މުޅިން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުގެ ކިބައިން އިއްޒަތްތެރި 

މެްނބަރުން.  85މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންނަވަންވާނީ އަޅުގަނޑަުށް ކުރެވޭވަރުގެ ކަންތައްތައް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ 

އް ނޫން. މިތާ ހުރި ގޮނޑިތަކެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަންކަން ނިންމަވަނީ އިއްޒަތްތެރި އެއީ މި އިމާރާތެ

މެންބަރުން. މިދިޔަ ދުވަސްަތކުގައި އަޅުގަނޑަުށް ވޯޓުދޭން ޖުމުލަ ދެތިން ފުުރޞަތެއް ލިބުނީ. އެހެން ހުރިހާ 

ތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާފައިވަނީ. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފުރުޞަތުތަކުގައި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން، މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތް 

 376މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުނުއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަުށް  380ފަދައިން، ޖުމުލަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަުށް 

މެވުން. އަޅުގަނޑު މައްސަލައަުށް ވަނީ ވަކި ގޮތެްއ ކަނޑައަޅާފަ. އެއީ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިްނމެވި ނިން

ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، އަޅުނޑަުށް ވޯޓުދޭްނ ޙައްުޤ ލިބިފައި އޮތީ އޭގެތެރެއިން ދެިތން ކަމަކަުށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ެގ ޕްޮރޑަކްޓިވިޓީއެއް ނޫނީ ނަތީާޖ ނެރުމުގެ، ނޫނިއްާޔ މަސައްކަތްކަތުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެން 98.9ނިންމާލިއިރު %

ފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ރައީސްގެ އަތަުށް ގަވާއިދުން ހުުށަހެޅޭ ބިލެްއ އައިމާ ވަނީ ހާސިލުކޮުށް
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އަޅުގަނޑު މި ކުރަންޖެހޭކަމަކީ އެ ބިލު އެޖެންޑާކުރުން. އަޅުގަނޑު އެ ބިލު އެޖެންޑާނުކުޮށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުމުގެ 

ން އެއްގޮތަކުަށްވެސް ނުކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް. އަިދ އަޅުގަނޑު އެކަ 

ދަންނަވަން. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުއްވުމުގައި ހަޤީޤަތުގައި ބަލާއިރު އަޅުގަޑަކުަށް 

ވާހެނެއް ވެސް. އެއީ ީމގައި ނިންމާލަމުން، ިމ ބަޔާން ހިއެއްނުވޭ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މި ަބޔާްނ ކިޔުއްވާފައި

ނިންމާލައްވަމުން އެންމެ ފަހު ދެތިން ފޮޅުވަތުގައި ލިޔުއްާވފައިވާ ވާހަކަ، އޭގައި ހުރި އިބާރާތްތައް ބައްލަވައިލެއްވީމާ 

ބޮޑު ކުުށެއް ވެސް އޮތްކަން.  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހެކިވެވަޑައިގެންނަވާނެ މީގައި ބައްލަވައިލެއްވިފައިނެތްކަން. މީގައި ވަރަުށް

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އިޖްރާއީ ގޮތުން ބޭރު ވެސް ކޮުށްލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުން 

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهމި އެޖެންޑާކުރީ. މި ފުރުޞަތުގައި މިހާތަނުން އަޅުގނޑު ކުރުކޮުށްލާނަން. 

 

 ތުން ވާހަކަފެއްކެވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްގަރު ދާއިރަގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް 

 މައުމޫނަުށް. 

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާރިސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްގަރު

 ،ޖެހެނީއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުޮށްލަން ގެންދާއިރުމި ބަހުސްގައި ކުރިއުަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކުރުމުގައި ކަންކަން މިހާރު އަުޅގަނޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންރައް

ވާކަން. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތިވެފައި  ގަނޑުމެންނަުށްގޮތުން ިގނަގުނަ ހުރަސްތަކަކާއި ދަތިތަކެއް އަޅު ހަމަޖެހިފައި ހުރި

ންނަުށް ރައްޔިތުންގެ ކަުށަވަރުކޮުށްގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެ ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮުށްގެން

އެކީ  ތްކަމުގައި ވަރަުށް ހިތާމަވެރިކަމާކޮުށްފައިވާ ވާޖިބު އަދާކުރެވެން ނެމަތި އަސާސީން މި މަޖިލީހާނޫނުޙައްޤުގައި ޤާ

އިއްޒަތްތެރި  އްޔިރުޔންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައިއަުޅގަނޑުގެ އެންމެ އިޚްލާޞްތެރި އެދުމަކީ ރައެހެންކަމުން، ދަންނަވަން. 

އާ މެދު ވަރަުްށ ފުންކޮުށް ވިސްނަވައި، ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަ މި އޮތް  ކުރިމަތީގައި ގެވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން

 ބޭފުޅުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އަދި އަމިއްލަ ނަފްސުަށްޓަކައި ވެސް މި ވޯޓު އެ ޙައްޤުގައި، ރައްޔިތުންގެ، އްޤުގައިޙަ

  . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ދެއްވުން

 

 އްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ފުރުޞަތަުށް ލާނަން. އިނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުަޞތު ހުޅުވައިޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި  .ލާނަންޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވައިއިއް )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( އެދިވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. 
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އި އްގެ އިއްޒަތާ އިރުގައި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވާގޮ ވާކަނޑައެޅިފައި

 ސްގެ މަރުހަލާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަުތ މިކަރާމާތަުށް ބައްލަވައިގެން ބަހު

 މަނިކަުށް. ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންއަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިންމަނިކުޙު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ވަނަ  18 މިއަުދ ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ އަޅުގނޑުމެން މި ދެ،`. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާ

ނުވާ ބަޔަކު ޅުގަނޑުމެން ހޯދި ާކމިޔާބީތައް ހަޖަމުއަ ުށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއިމިހާތަނަ ރައޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ވަރަުްށ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގނޑުމެންނުަށް ވަރަުްށ ސާފުކޮުށްވައްދާފައި އޮތް ވެއްދުމެކޭ  މަޖިލީހަުށް

 ކު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދިނީތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެ 

ނުކުތާއަކީ ވެސް  6ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވިދާޅުވީ  ކޮުށް ތިވަރަުށް ސާފު ރައީސަުށް. މަޖިލީހުގެ .އިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނަުށް

ޅުގަނޑު މި ހާލަތުގައި އަ ނުކުތާއަކީ. އާދެ، 7. ނުކުތާކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ވާނީ ދަންނަވާފަ 6 ހަމަ ބޭގަރާރު

މެންޓްރީ ގެ ޕާލަމެންނޑު ގޮތުން އަޅުގަ ިމއަދުގެ މި ވޯޓާ ބެހޭ .ނުންހަމަ ފުރަތަމަ ފައްޓަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭ

 ،ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ  ދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުބައްދަލަވުންތަކެއް ބާއްވާފަ. އަ ވާނީ  ގްރޫޕުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ބައެއް ކަހަލަ ލިބިފައި ހުރި ަމޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ޝައްކުތައް އުފެދޭ އެންމެ ކުޑަމިނުން މި ވޯޓު

. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބުތަކަުށްޓަކައި ކަންގެންދާނެ އި ވެސް ކަންތައްތައް ކުރިއަުށްގެންދިއުމުގަބޭނުންކޮުށްގެން ކުރިއުަށް މެޝިން

ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އިތުރަުށް ކުރިއަުށްން ބޭނުން އެންމެ ފުރަތަމައިނުމިހާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ވަކިވަކިން  ،ަބޔާންކޮުށްފައި އޮންނަ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި  165 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދުގެ

އެގޮތުަށް  ންން ވޯޓަުށް ނެގުމަުށް ހުުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިގެސުވާލުކޮުށްގެ . ވަކިވަކިން މެންބަރުންނާސުވާލުކޮުށްގެން ވޯޓަުށް އެހުން

ލުކޮުށްގެން ކަމުގައި ަބޔާންކޮުށްފައިވާ ހާލަތުގައި ވަކިވަކި މެންބަރުންނާ ސުވާދަުށުން މި ަގވާއިދުގެ  ފާސްވާ މައްސަލަތަކުގައި

. މިގޮތުަށް ނޭން މުގޮތެްއ އޮޅުންފިލުވަވާ ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނަގާީނ ކޮންމެ މެންބަރަކާ ސުވާލުކޮުށްގެން އޭނާ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުން

ޅުގަނޑުމެންނުަށް އަ ،ޖެހުނީ ވޯޓު ކުރިއަުށް ގެންދިއުމަުށް ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. އަޅުަގނޑު ހުުށަހަޅާލަން މިހެްނ މި 

މެޝިނަުށް ވޯޓު ދެއްވި ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ކޮންމެވެސް . އެންމެ ކުޑަމިނުން ވޯޓުއަލީގައި ތަކުގެލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު

އްޖެ. އަޅުގނޑުމެންނުަށް ވެ ފައި ތުތަކާއި ސިލްސިލާތަކެއް ފައްޓާއެހެން ބައެއްގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމުތަކެއް އެޅުވުމުގެ ތުހުމަ

 ،ކަމެއް. ނަމަވެސް އެއްވި ގެ ފެންނާކަުށް ނެްތ ތެލާިއ ެފނާތާރީޚު  ނަުށްހިނގައްޖެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެންފެނި

އަލުން ދާނަުށް ނކަންތައްތައް ހަ ނދާންނައްތައިނުލެވޭނެވެސް ހައަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއްގޮތަކަުށް ވެްސ އެއްވެއްޖެ. މި

އެހެންވީމާ، ޖެހިއްޖެ. އްތައް އެކީއެކައްޗަކަުށް އަލުންބަލުން އަންނަންފައިވާ ކަންތަ ދާނުން ފޮހެވިނހައަދި އްޖެ. ގެންނަންޖެހި 

މެންޓްރީ މި ޕާލަވެްސ ކޮުށްފާނެތީވެ  މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި މިގޮތަުށް ޖެއްސުމަުްށ ކުރާ ކަމެއްގައި ކޮންެމ ފަދަ ކަމެއް
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މެވެސް އިއްޒަތްތެރި ވާހަކަ ހުުށަހަޅާލަން. ކޮން މި ގައިގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ހަމަ މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގްރޫޕު

ރަނގަޅު  ،މިއީ ެއންމެ އިންސާފުވެރި އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މަ ވޯޓަުްށ އެހިގެންދިޔައިންބަރަކު މިކަމަުށް ތާއީދުކުރައްވައި މެ

ރުޞަތު ދިނުމަުށްޓަކައި ައޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެސް ވަކިވެލުމުގެ ކުރިން އެހެން މެންބަރުްނނަުށް ފު ،ދާނެތީވެކަމަުށް ވެގެން ގޮތް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ންގެއަދި ރަްއޔިތު، ކުރުކުޮށްލަނީ. މި ގަރާރަކީ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ނެތް ގެ ވާހަކަ މިއަޅުގަނޑު 

ރައީސް ، އެކު ގެ އިސްތަުށިފުޅުގައި ބޭކާރު ތުހުމަތުތަކެއް އަޅުވާފައި މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކޮުށްލުމާމަސީޙުهللا ޢަބްދު

އެނޫން ގޮތަކަުށް ދިވެހި ، ނުވެގެންތަރައްޤީ ދެކެން ބޭނުން، ނުވެގެންގެނެސްދެއްވާ ތަރައްޤީއަުށް ކެތް މަުށްއުޔާމީން ޤަ

ަބޔަކު ހުުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން.  ބޭނުންވެގެން ކުރުމަުށްހަލަބޮލިދިވެހި ޤައުމު ، ކުރުމަުށްޤައުމު ބައްޓަން

ގެ ފަހަތުގައި މުޅި ާޕލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު، ޖޮއިންޓް ުމޙައްމަދު މަސީޙްهللا ޢަބްދު، އާއިގަރާރަުށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަމި 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިއްޔާ. ން. ގެ ވާހަކަ ކުރުކޮުށްލާނައަޅުގަނޑު މުންއޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަ ޕާލަމެންޓްރީ ގްޫރޕު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަފެއްކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ނިލަންޫދ ދާއިރަގެ ނޑު ދެްނ ފުރުަޞތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ލީލަުށް. ޚަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޔަ ދިނަަވން. މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެންދެއްވި ފުރުޞަތަުށްޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަން ،ރައީސް`.  އިއްޒަތްތެރި 

އްގައި ިމ ދިޔައީ އެއްވެސް ހާލެހުހެޅިގެން މިއަދު މި  ،ވެްސ ދަންނަވަން އޮްތ ވާހަކައަކީ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަރާރާ ބެހޭ 

ކުރެވޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ރާރެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުދިޔަ ގަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނުހިނގައިގެން ހުުށަހެޅިގެން

ތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ ިމ ޤައުމަުށް ލިބެމުންދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ މި  ،ބާރުކަމުން މަސަކަތްތައް ހިނގާލެއް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް  އަދި ،ކުރުމުގެ ގޮތުންސަރުކާރަުށް ޖެއްސުންލަވައިގެން ނުއުފާފާގަތިކަމާއި ތަރައްޤީއަުށް ކެތް

ޅުގަނޑަުށް ސިފަކުރެވިގެންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގެ ގޮތަުށް އަދިޔަ ގަރާރެއްގޮތުން ހުުށަހެޅިގެން ކުރުމުގެޖެއްސުން

ކަުށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު މީހަކު ބޭނުންާހ ގޮތަ އެ ،ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަކުަށް ވަކާލާތުކޮުށްޑިމޮކްރެސީ 

ދީންތަކަުށް  ިދވެހިންގެ ދީނަުށް އިޙްތިރާމު ކުޑަކޮުށް، އެހެންނެއް ނުނެތޭ. ކަމަުށް ގޮވަމުންދިޔަ ހަނދާ ވާނެއޮންނަން

ފުރުޞަތުދިނުމަުށް މަސައްކަތްކުޮށް، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަޚުރުވެރި ދީނަުށް ހަމަލާދިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ރާއްޖޭގެ 

އެ ބޭފުޅުންެގ އަގުވައްޓާލުމަުށް ކުރި މަސައްކަތްތައް  ޝައިޚުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަުށް ބޭރު ދުނިޔޭގަިއ ލޭބަލްކޮުށް،

އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވުންތަކެއް ޑޮކްޓަރުންތަކެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނެސް، ރާއްޖޭގައި އެ މީހުންގެ ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. 

ވަކިތައް ވަރުގަދަކުރުމަުށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. އިސްލާީމ ދައުލަތްތަކާ ދުރުވެ، ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް މާ 
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ބައްޓަންކުރަން އަތުކުރިއޮޅާލައިގެން އުޅުނު ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. މި ލޮބުވެތި ރީތިވެގެން ހުޅަނގުގެ ވައްޓަފާޅިއަުށް ރާއްޖެ 

ޤައުމުގައި އޮތް އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލައި، އިސްލާމީ ތަޢުލީމު އުނގެނެމުންދިޔަ ދަރިވަރުން 

ބާއި ޤަދަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމީ މަގުމަތިކުރި ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމް ދީނަުށް އޮތް ލޯތް

ތަޢުލީމު އުނގެނުން ލާޒިމު ނޫން ކަމަުށް ހެދިހެދުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ފަޚުރުވެިރ ދިވެހި ފުލުހުންނަުށް ގޮޅާފޯސްެގ 

ވައްޓާލައި  ނަމުގައި ނަންދީ، ފުލުހުންގެ އަގު ވައްޓާލި ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުމެތިބި ސިފައިންގެ އަގު 

ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ދިވެހި ފުލުުހންނަުށް ޖިސްމާނީ ގޮތުްނ އަނިޔާދޭނެ ކަމުގެ ބިުރ ދައްކައި، ދޮގު އިލްޒާމުތައް އެޅުވި 

އެވަރުން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ އަނބިދަރިންނަުށް އަނިޔާކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީ، މަގުމަތިން 

އް ނުނެތޭ. އީވާން ނަސީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ހަލަބޮލިކޮުށް، ދިވެހި ފުލުހުންނުަށް ދިމާކޮުށް ހެދި ހަނދާނެ 

ެގ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި 3ނޮވެންަބރު  1988ހަނދާނެއް ނުނެތޭ.  ހަމަލާދީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިމާރާތްތަކުގައި ރޯކުރި

ޝަހީދުކޮުށް މުޅި ޤައުމު ބިުރވެރިކަމުގެ ތެރެއަުށް ވައްޓާލި މީހަކު  19ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ، ިދވެހިންގެ ތެރޭން 

ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ރައީސް މައުމޫނު ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކަުށް ކުރެއްވި ދަތުރުތަކުގައި އެ މަނިކުފާނަުށް ޖިސްމާނީ އަދި 

ގެ އަނބިދަރިން ނަފުސާނީ އަނިާޔ ދިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ޤައުމުގެ އިއްޒަތްތެރިންގެ ކާރުކޮޅުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުން

ތިއްބަވަނިކޮުްށ ކާރުކޮޅުތަކަުށް ފައިވާނުންނާއި އޮއްގަލުން ހަމަލާދީ، އަިދ ބޮނޑިބަތުން ހަަމލާދީ ކުިދ ދަރީްނ ނަފުސާނީ 

ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަުށް ވައްޓާލި ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ޤައުމު އިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ބޭރު ދުނިޔޭގައި ވެއްޔާ މޮޑެިލ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޒަމާނުއްސުރެ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގާތް އުޚުއްވަތްތެރި ދިރިއުޅުން ބަނގުރޫޓުކުޮށް  ހަނދާނެއް ނުނެތޭ.

ނުނެތޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަވެރިކަން އުފައްދައި، ވެރިކަމުގެ ޢަދާވާތްތެރިންނަުށް ހެދި ހަނދާނެއް 

ކުޑަ ގޮތްތައް ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ކުދި ދަރިން ބަލަން ސިޓިންގރޫމުގައި ދަހިވެތިކަމުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި އުޅުނު ގޮތް

އިންނަ ޓީވީއާ ހަމައަުށް ހުތުރު ބަސްތަކުްނ ޖެހިލުމެއް ނެިތ މަޢުޞޫުމ އެތައް ބަެއއްގެ އަގުވައްޓާލި ބަސްތައް 

ވެސް އެހެން ބައެއް ވެބްސައިޓުތައް ފޯރުކޮުށްދެމުންދިޔަ ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބެ ދިވެހި އޮބްޒާވަރާއި އަދި 

މެދުވެރިކޮުށް ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ އިއްޒަތް ވެއްޔާ މޮޑެލައި، ދިވެހިންގެ އަގު ވައްޓާލަމުންދިޔަ ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ރާއްޖޭގެ 

ދުމަތެއް ބޮޑެތި ރަުށްރަުށުން ފެުށިގެން އެންމެ ކުދި ރަުށްރަުށުގައި ވެސް ހަލަބޮލިކަން އުފައްދައި އެ ރަުށްރަުށަުށް އެތައް ޚި

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެއްަބޔަކު އަނެއް ަބޔަކަުށް ތަޅާފޮޅަން  ކޮުށްދިން ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ވައްޓާލި ހަނދާނެއް ނުނެތޭ.

ހިތްވަރުދީ، ގަސްތުގައި ތަޅާފޮޅުވި މަންޒަރުތައް ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ވެރިކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވުމަުށްފަހު ޖެހިގެން އައި 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދިވެހި  200ގެ ރަުށްރުަށުގައި ހުރި ރައްޔިތުންެގ އިމާރާތްތަކުގައި ރޯކޮުށް ދުވަހު ރާއްޖޭ

ރައްޔިތުންނަުށް ދިްނ ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ވެރިކަމުގައި ތިބެ، އަިދ ވެރިކަމުގައި ނެތީްސ ވެސް މަގުތަކަުށް ނުކުމެ މުިޅ 

ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ވެރިކަން ލިބުމުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި  ޤައުމު ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއުަށް ވައްޓާލި ދުވަސްތައް

ތަފާތުކުރުންތައް އުފައްދައި އަމިއްލަ ސިޔާސީ ާޕޓީއަުށް ނިސްަބތްވާ މީހުންނަުށް ޚިދުމަތްދީ، ެއހެން މީހުންނަުށް ނުލަފާކަން 
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ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެތައް ދައްކާލާނެ ކަމަުށް އިޢުލާނުކުރި ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ދިވެހިންގެ ފަޚުރުކަމުގައިވާ އަދި 

ފައިދާއެއް ވަމުންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓު ގެއްލުމުގައި ބޭރު ަބޔަކަުށް ދޫކުރި ހަނާދނެއް ނުނެތޭ. ދިވެހި ޤައުމުގެ 

 އިޤްތިޞާދީ ލޭނާރުކަމުގައިވާ ޓުއަރިޒަމް ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލުމުަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމުަށް.

 

 މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސް މައުމޫން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ `. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ފާރި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަމޭ. އާދެ، މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި އެ 

ކުރެއްވި މަނިކުފާނު އެ ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަުށާއި އަދި އެ މަނިކުފާނާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ 

މަތިވެރި މަސައްކަތަުށް އަޅުގަނޑު ފުަށްފަުށުން އެ ބޭފުޅުންނުަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލުމަކީ އަޅުގަނޑަުށް މި ފުރުޞަތުގައި 

ލިބޭ ވަރަުށް ބޮޑު އުފަލެއް. އާދެ، މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަުށްޓަކައި، މި ޤައުމުގައި ޢަދުލުއިންޞާފު 

އި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާއި ބާރުވެރިކަން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމަުށާއި އަދި އެނޫންވެސް އެހެން ދާއިރާތަކަުށް ޤާއިމުކުރުމަުށްޓަކަ 

ފޯރުކޮުށް، ނަހަމަ ގޮތުގައި ކަންތައްތައް ހިންގަމުން މި ގެންދާ ގެންދިއުމުން އެއްކިބާކޮުށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ހެޮޔ 

އި ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުަށް އުފާފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ގެނެސްދިނުމުަށް ޓަކަ

ޓަކައި މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުޮށް ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކީގައި މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް 

ގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ާޤނޫނުއަސާސީގައިވާ ހަމަތަކާއި ޓަކައި މިއަދު މި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ތެރޭން އެކަން ކުރުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މިންތަކަކާއި އިންތަކުގެ 

ސް ަމއުމޫންގެ އެ ހުުށަހެޅުއްވުމުގައި މިދެންނެވި ފާރި، މަޖިލިސް ކަމަުށް ވީހިނދު، އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަުށް ހުރި ޭބފުޅަކު

މަީސޙް މުޙައްމަދު؛ އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން هللا ވާ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ވާހިނދު، އެ މަޤާމުން ޢަބްދު 

ޅުގަނޑު އެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ލާޒިމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ އަ ވަކިކުރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

މަނިކުފާނަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން ޓިކެޓު ދީގެން ހޮވިވަޑައިގެން 

هللا ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ މީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން. ޖުމުލަކޮުށް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ ޢަބްދު

ދެްނނެވުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ދެންމެއަކު ރޯލްކޯލް ވޯޓަކަުްށ ުށް އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަުށް މަސީޙް މުޙައްމަދަ

އަޅުގަނޑުމެން ދިއުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ދެކެވިއްޖެ. އަދި އެނޫން އެހެން ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުން އެބަދޭ 

ކަމަުށް. މީގެ ޙަޤީޤަތެއް  ކުރި ތަފާތު ބަދަލުތަކެއް ،ކުޅެ ވޯޓިންގ ނިޒާމާނގެ ތަނަުްށ ވަދެ މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުން މި
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މިދެންނެވި އެކަހަލަ އެސް.އެމް.އެސްތަކެއް ބޭރުވަމުންދާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް  ،އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑަކަުށެއް ނޭނގެ. 

ގޮތުގައި ފުރަަތމަ ރޯލްކޯލް  ބޫލުކުރާގަނޑު ގައަޅުކުރެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. . ދެން މިކަން ވޯޓުގެ ކުރިން ޗެކުދަންނަވާލީ

ކަމުަށް  ކަހަލަ މައްސަލައެއް އޮތް  ވޯޓަކަުށް ދާންޖެހޭނީ މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓުލަމުންދާ ނިޒާމުގައި މިހިރަ އެއްވެސް

ކަމެއް ކަމުަށް  ކޮުށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭނަމަ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން ބަލައި ޗެކު ފާހަގަކުރެވޭ

الم عليكم الس  وޝުކުރު ދަންނަވާލަމުން އިުށީންނާނަން.  ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ،ދަންނަވަމުން

 . وبركاته ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 އަުށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

. ުޝކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ފެުށުމުގެ ކުރިން ވެްސ ވިލިމާލޭ الم عليكمالس  `. 

ބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުުށަހެޅުއްވި ގޮތަުށް މިއަދު ރޯލްކޯލް ވޯޓެްއ ނެގުމަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަ ދައްކާކުަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު 

މަސީޙް މުޙައްމަދަުށް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުަށް هللا ވަމޭ ޢަބްދުދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑު ވެސް ފަޚުރުވެރި

އަޅުގަނޑަުށް ވޯޓު ދެވުނީތީ. އެ މަނިކުފާނު ވަރުގެ ޤާބިލު ރައީސެއް މި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ދެކެފައެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑު 

ޙް މުޙައްމަދު ވަރުގެ ޤާބިލު މަސީهللا ވަނަ މަޖިލީހެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޢަބްދ18ުމި ދަންނަވަނީ ވަކި 

ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައެއް ނެތް. މިކަން މި އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ބިލުތައް 

ގެ ނިމެމުންދާ ގޮތާއި، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދައުރެއް ނިންމައިލާއިރު އެ އިއްވާ ރިޯޕޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ނަތީޖާ

ސަބަބުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެްސ މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންަބރުންނުަށް 

މަސީްޙ މުޙައްމަދާ އެއްކޮޅަުށް ދެއްވާުށޭ. ޤައުމުގައި هللا ަޤއުމަުށްޓަކައި މި ވޯުޓ ޢަބްދު ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އެއްކޮޅަުށް ވޯޓުދެއްވާުށޭ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ. ކޮންކަމެއް  މަސީޙާهللا ޢަބްދު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުަށްޓަކައި

ހާސިލުނުވެގެންތޯ މި އުޅެނީ؟ މި އުޅެނީ އަމިއްލަ އެދުން ާހސިލުކުރަންވެގެން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ރަހަ އިރެއްގައި 

ވާލުމަުށް ބޭނުންވެގެން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަރުތެރޭގައި ލާފައި ތިިބ ަބޔަކު، ެއ ރަަހ އަލުން އަުރތެރޭގައި ލައް

އެހެންނޫންނަމަ، މިއަދު ެތލާއި ފެނާ އެކެއް ނުވީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަކީ ުސޕްރީމް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން ހިފައި ކޯޓުގައި ތަޅުއެޅުވުންތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޭ.އެސް.ީސ ހައިޖެކުކުރުންތޯ؟
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ހައްޔަރުކުރުންތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މީހުން އެކަހެރިކުރުންތޯ؟ ވިސްނާވަޑައިގެން ބައްލަވާ! ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު 

ވަަނ އަހަރު ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ިމ އޮންނަނީ، ބައެއް ބޭފުޅުްނ 2008ހުންނާނެ. 

ނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ަސއްތައިން ސައްތަ ޤައުމެއްގެ ަރއީސަކަުށް ކުފޫހަމަވާ ބޭފުޅެއް ވިދާޅުވެފައި މި އޮންނަނީ، ކެ

ނޫނޭ. އެހެން ވިދާޅުވި ބޭފުުޅން މިއަދު އެ މުަޙއްމަދު ނަޝީދާ އެކީގައި އެއްދާން ސިޔާީސ ގޮތުން ކުރެއްވީމަ ދެން 

ކޮންކަމެއް ހާސިލުކުރަންތޯ މި އުޅެނީ؟ އިއްޒަތްތެރި ކޯއްޗެއްތޯ ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަވާނީ؟ އަމިއްލަ އެދުން ފިޔަވައި 

ރައީސް. އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީ، ިމ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަޅަުށް ވިސްނާވަޑައިގެން 

މި ތިބީކީ ވަކި  މަސީޙާ އެއްކޮޅަުށް ވޯޓުދެއްވުާށޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޤާމަުށް އައިސް

ބޭފުޅަކު ބިރުދައްކައިގެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަުށް މިހާރުވެސް ހިންގަވާ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮުށް ތަންތާނގައި 

ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުން ދަމާ. އަޅުގަނޑުމެން ޗެލެންޖުކޮުށްފައި މި ބުނަނީ، ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަޑައިގަތަސް އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރާނަމޭ. ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަޑައިގަތަސް ބަލިކުރާނަމޭ މި ދަންނަވަނީ. ކެރިގެން ިމ ދަންނަވަނީ. ރައްދުދީފައި މި ބަލި

ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓު މަސީާޙ އެއްކޮޅަުށް ދީފައި ގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ގޮނޑި ނަގައިގެންނޭ އަންނާނީ. 

އްކަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބިރެއް ނުގަނެއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެން ކޮންބިރެއް ދައްކަންތޯއޭ މި ވާހަކަ ދަ

ހިމާޔަތުގައި، ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މި ވޯޓު މަސީާޙ އެއްކޮޅަުށް ދޭނަމޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން 

ންވަނީ ތަަރއްޤީ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން، ބޭނުންވަނީ މަސީޙް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަުށް އިންނަން. ދިެވހި ރައްޔިތުން ބޭނު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ޤައުމަުށް ގެންނަވާ ތަރައްޤީ ފެނުނީމަ هللا އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ހަޖަމުނުކުރެވިގެން، ދެން ވެރިކަމަުށް އަންނާނެ ފުރުޞަތެއް ނެތީމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްގަލަކަުށް އަރައިގެން މި 

ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރަން މި ކުރާ މަސައްކަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަދޭކަުށްނެތީމު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްޫރުޕ ިމ އޮތީ 

ފިސާރި ސާބިތުކަމާ އެކީގައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަލިކޮުށްފައި، މަސީޙް ިތ 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި هللا އި އިންނެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދީފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެގެންދާނީ. ގޮނޑީގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގަ

ވޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކުރާ ފަރާތްތައް ބަލިވެގެންދާނީ ވަރަުށް ފަސޭހައިން. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ވަރުަށް 

މެން މަނިކުފާނަުށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވަން. މަނިކުފާނު ސާބިތުކަމާ އެކު. ސާބަްސ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަސީޙް. އަޅުގަނޑު

ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ، އިއްޒަތްތެރި 

ން މި ތިބީ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އެކީގައި މި މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ތަްމސީލްކުރައްވާ ހުރިހާ މެންބަރު

އެކީގައޭ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަސީޙަުށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް 

 ....އަޅުގަނޑުއުފާފާގަތިކަމަުށް އެދެމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

 ރިޔާޟް ަރޝީދަުށް. 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 .`. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ މިއީ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކުޮށްލަދެއްވާފާނަންތޯ؟

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުަށހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗުަށް 

ރު ނެތް ކަމަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް. މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް، ހުުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި އިތުބާ

މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަުށް އެކުލެވިގެންވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން އަޑުއެހި މީހުންނަުށާއި އަދި 

ލީހުގައި ވަރަުށް ޤާބިލުކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޚިޠާބުން ޢަމަލީ ގޮތުން މި މަޖި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަވެގެންހިނގައްޖެ. އާދެ، އެ ވާަހކަ އެގޮތަުށް ނުދެންނެވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި މަޖިލީހުން 

އި ހުރީ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރިޔާސަތުގައި ނިންމާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިހާތަނަުށް ނިންމާފަ

ބަހުސްކުރުމުަށްފަހު މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމަނީ  އިއިންނަ މީހަކު ގެންނަވަނީ މައްސަލަ. މައްސަލަ ގެނައިމަ މައްސަލައިގަ

އި މިއަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންކަމުން، ެއ މަނިކުފާނާ މެދުގަ 

މައްސަލައަކީ މިއީ ހަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަްއ ބަލިވެ، ބޭުރ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލުމަުށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުްނ 

އެއް އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތާއި، ައދި ހަމައެހެންމެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުން، މީޑިއާއިން، ދުނިޔޭގެ މީޑިއާއިން ޖާގަ

ހޯދުމަުށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަމެއް. އާދެ، ހަމަ މިކަމުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަކަުށް ވެގެންދާނީ، މިހާރު 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެ ތިިބ ހާލަތަުށް ވުރެ ދަުުށ ދަރަޖައިގެ ހާލަތަކަުށް މިއަދު ެއ ބޭފުޅުންގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެންދާނެ މި 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ދެން މިފަދަ ކަމަކާ ނޫޅޭ ވަރަުްށ އަޅުގަނޑުމެން، هللا . މިއަދު ވޯޓަުށް ފަހުގައި

ވޯޓުން އެ ބޭފުޅުން ބަލިކުރާނަން. މިއީ މިއަދު މިކަން އޮތް ގޮތް. އަދި ހަމައެހެންމެ، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

ވަަނ މާއްދާގައި ބުނެފައި  165ބުނެފައި އޮންނަނީ، ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި 165މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވި ގޮތަުށް 

އޮންނަނީ، ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުނެގުމަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަމަ، އެއަުށް ތާއީދު ލިބިފައިވާ ނަމަ އެކަން ކުރާނެ އުސޫލެއް 

ންބަރުންނާ ސުވާލުކޮުށްގެން މިކަން ވަަނ މާއްދާގައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ެއ އޮީތ އެގޮތަުށް ހުުށަހެޅިފަ. ވަކިވަކި މެ 160



16 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ،  165ކުރިއަުށްގެންދަން. އެއީ ގަވާއިދުގެ؛ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހަވީރުން  އެގޮތަުށް ހުުށަހެޅި، ތާއީދު ލިބިފައި އޮވެއްޖެ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ އެކަން ކުރިއަުށްގެންދަންޖެހޭނީ އެގޮތަުށް. އިއްޔެ

ކުޑައިރުކޮޅަކާ ހަމައަުށް ދަންދެން މި ަމޖިލީހުގެ މިއަދުގެ މި ވޯޓު އެންމެ ރަނގަޅަުށް ނުދާނެކަމާއި، ފެުށިގެން ދެންމެ ހަމަ 

 މެން މި ސިސްޓަުމ އޮޅުވާލައިގެން މިކަްނ ކޮުށްފާނެ ކަމަުށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަުށް އަޅުގަނޑު

 . އަޅުގަނޑުމެން މިތާ އްލައުަށް ކޮޅަުށް ތެދުވެ އާއޭ ބުނާުށޭ މިއަދުއަމި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

އިާރދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން هللا  ފުރުޞަތެއްމިއަުދ މިކަން ކުރުމުގެ  .އައިސް ިމ ތިީބ ވަަރުށް ކެރިގެން މިއަދު

 ންވީމާ، މިއަދު މި ކުރިއަުށްގެންދާ މައްސަލަ، ހުުށަހެޅިފައިވާ،އެހެ  މީހުންނަކުަށެއް. ނޫން އެ ނުދޭނަން. މިއީ ވާނެ ކަމެއް

ގެކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޒަތްތެރި މީ ލުކުރައްވާފައި ހުރި ގޮތް ބަލާއިރުގައިމަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަމަ

ކަތްކުރި ގޮތަކަުށެއް ނޫން މެންބަރުންގެ ކަރާމާތް ނަގާލައި، މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ނަގާލައި، ބަޔަކު، މީހަކު މަސައް

ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތައް މި ތަނަުށް 17މިއަދުގެ ރައީސް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ. 

ވައްދައިގެން ކަންތައްތައް ކުރި ގޮްތ އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ތަނުން ޭބރުކުރި މަންޒަރު ހަނދާްނ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ؛ އެއަުށްވުރެ ާމ ގޯްސ، ާމ  އަތްދަނޑިމަތީން މި 

ނުބައިނުލަފާކޮުށް މިތާ ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންތައްތައް ކުރެއްވިއިރުގައި ވެސް ވަރަުށް ކެތްތެރިކަމާ އެކު އެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކޭ، އަދި މި މަޖިލިސް ބަލާ އެންމެންނަުށް ފެންނަން މަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ކުރެއްވިކަން އެއީ މިއަދު 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އޮތް ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތެއް ަބދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ޖައިގެ ހާަލތަކަުށް އެ މީހުންގެ ހާލަތު މިއަދު ވެގެންދާނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް މިއަދު ތިބި ހާލަތަުށް ވުރެ ދަުށު ދަރަ

 ބަދަލުވެގެންދާނެ ދުވަހެކޭ. އިރާދަކުރެއްވިޔާ ބޮޑު ތަފާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކާމިޔާބު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިއްޒަތް

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަިއޞަލް ނަސީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކާުށިދު

އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ަދންނަވާލަން އޮތީ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލައަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އާދެ، މިހެން އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަ

ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ ސަބަބުަތކެއް ނެތިއެއް ނޫން. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޑިއިވިގެން މި ދަނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ 

ލުކޮުށްލަންތޯ؟ ހާލަތު ބަދަލުކޮުށްލުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިރުދެއްކުމާއި ހާލަތު ބަދަލުކޮުށްލާނެ ކަމުަށް. ކޮން ހާލަތެއް ބަދަ
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އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ވަިކ މެންބަރެއްގެ އަތްމަތީގައި ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބިރެއް ުނގަނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބިރެއް 

ސައްކަތަކީ ނުގަނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަނީ ހަމައެކަނި ހެއްދެވި ފަރާތަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަ

މިއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި އުެޅނީކީ ވަކި އެހެން ަބޔަކާ ބެހިގެން އެ މަސައްކަތެއް ނޫން. ސަރުކާރާ 

ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް މީކީ. މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން މީކީ. މިއަދު މި ދައްކަނީ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލީއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާތަކަކާ އެކު ކުރިމަތިލީ. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މެންބަރުން މި މަ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި ހެޔޮ ހިތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ 

ކަ. ޚުުދ ައޅުގަނޑަކީ ވެސް، އަޅުގަނޑު ހުުށަހެޅި ބިލުތަކަުށް ވެސް ެއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ވާހަ

ފުރުޞަތު ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ. ިމ މަޖިލީހުގައި އެތައް މެންބަރުންތަކެއް 

ންނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯ؟ މިއަދު ދިވެހި އެބަތިބި. ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ވަރަުށް ވާހަކަދެކެވޭ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި. އެހެ

ރައްޔިތުންނަުށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވައެއްނުލެވޭނެ. އޮުޅވައެއްނުލެވޭނެ. ކިތަންމެވަރަކުަށް ވާހަކަދެއްކިޔަސް ދިވެހި 

ވަން ރައްޔިތުން މިއަދު ިމ ކަންތަކާ ވިސްނަވާ. ެއ ބޭފުޅުންަނުށް އޮޅުވައެއްނުލެވޭނޭ ތަކުރާރުކޮުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ވަރުަށް އެކުވެރި، ވަރަުށް ގާތް ބޭފުޅުން ވެސް އެބަތިއްބެވި ހޫނު 

ފެނަުށް ވައްޓައިލާފަ. ޙަޤީޤަތުގައި ހޫނު ފެނަކަުށް ނޫން ވައްޓާލަން އެ ބޭފުޅުންނަުށް؛ އަޅުގަނޑުމެން މި ުއޅެނީ ހޫނު ފެނަުްށ 

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތްކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަންތޯ ވާހަކައެއް.  ވެއްޓިދާނެތީ އެކަމުން

މަސައްކަތް މިއީ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮތަުށް ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި ކޮުށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ 

ގޮތަކަުށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެުށިެގން މި އައީ ވޯޓުގެ ވާހަކަ. މަސައްކަތް ރަނގަޅަުށް ކުރިއުަށްނުގެންދާތީ، ހިތުހުރި 

ކީއްވެގެންތޯ ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ކަންތައްތައް ކުރަންވީ؟ އުސޫލުތަކަުށް ތަބާވާން އެބަޖެހޭ. އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތުަށް ކަންތައްތައް 

މި ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ. ކިތައް  ނުގެންދާތީ ދެ އަހަރު، ތިން އަހަރަުށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ދުވަހުތޯ އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮުށް އާދޭސްދެންނެވީ މިގޮތަުށް ކަންތައްތައް ނުކުރައްވާުށޭ. މަޖިލީހުން ޖާގަދެއްވާުށޭ. 

 ން އޮތީ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ޖާގަދެއްވާުށޭ. އަޅުގަނޑު މިއަދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަ

އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ފަރާތަކުން ދައްކާ ބިރަކަުށް ނުޖެހޭ ބަލާކުަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަންޖެހޭ އެންމެ ފަރާތެކޭ ވަނީ. 

ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި، ރައްިޔތުން ކައިރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވީ ވަޢުދުތަކާއި، މުިޅ ޤައުމަުށްޓަކައި ޤައުމު އިސްކުޮށް 

ޓަކީ ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުްނނަުށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ގޮތަކުަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭ ވޯ

އަޅުގަނޑުމެން މަގުފަހިކުރުމުަށްޓަކައި ދެވޭ ވޯޓަކަުށް ހައްދަވާުށޭ. ތި ބޭފުޅުން ބިރުފުުޅގަންނާކުަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދެން 

ރައްޔިތުންނާއޭ. ދެން އޮއީ އެހެން ދިމާއަކަުށޭ. އެ ދުވަހަކުން މަތިކުރާނީ ދާން އޮތީ؛ މި ދުނިޔެމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި

ޑުގައި ކަރުބު، ވައްޓާލަންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ތިއިން އެއްވެްސ ފަރާތެއް، މިއަދު ތި ޔަޤީންކަން ދޭ، ހޫުނ ފެަނުށް 

ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ގިނިކަންޏާ  ނެ. އެހިތިރަހަލައްވާލަން ކުރާނެ އެއްވެސް މީހެއް އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަކު ނުހުންނާ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޔަތް  .ޟްރަތުންޞުބުހާނަޙޫ ވަޠަޢާލާގެ ޙަهللا އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވާގިއެދެނީ  އެކަނި ތިބޭނީ.

ނުަށް ޅުގަނޑުމެންއަ ންދުވަހަކު  ނުކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެގެ މައްސަލަތައް މިއަދު ރަނގަޅުރަނގަޅުކޮުށް، އަޅުގަނޑުމެން 

ވަރަުށް ނެ. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަހުބަހަކަުށް ވެސް ހުރިާހ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ސަލާމަތެްއ ނުވެވޭ

އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކާ ޒާތީކަމެއް ނެތް. އެއްވެސް މީހަކާ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމާ އެކު ދަންނަވަން.

މެންގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ދިމާކުރުމެއް ނެތް

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ދެއްވާުށޭ. މިނިވަންކަންމަތީގައި  ޤައުމަުށްޓަކައި، ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި އަދާކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު

 ނުަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޅުގަނޑުމެން ދިނުމަުށްވަންކަން އަމިނިއެ މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގަން ތިބި މުއައްސަސާތަކަުށް 

އުޅެނީ  އެބަ ލިބެންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަލަބޮލިވެގެން މި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ޖާގަ ،ފުރުޞަތު

ލެއްގައި ހާ މުއައްސަސާތަކަުށް އެ ފުރުޞަތު ނުިލބިގެން. އެއްވެސްމިނިވަންކަންމަތީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އެކި 

 ހެކިކުޮށް އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ ން. އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައެއް މީގައި އޮވެގެނެއް ނޫ

 ؟އެއްޗެހި ލީކުވެގެން އުޅޭ  . ކޮބައިތޯ އޯޑިއޯތަކާދުވަހަކު ވެސް ޓީވީންނާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ފެންނަމުން މި ދަނީ

އިތުބާރު ނެތް ވާހަކަ  ދަނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ތަކުގައި ވެސް އެއްޗެހިތައް ކިޔަމުން މިއަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫނޭ އޯޑިއޯ 

އިވޭ ނޫންތޯ. އޮޅުވާލުމުގެ އެބަ ކަންފަތުން އަޑު މި ދެ  ގެއެ މީހުންގެ މީހުން ނޫންތޯ ދައްކަމުންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ؟ކޮން ބަޔަކަުށްތޯ ،ކަމެއްތޯ. މިއީ ކިހިނެއް ން މިއީ ކިހާދެރަމެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުތެރެއިން ޤައު

ހުއްޓޭ  އެތައް މައްސަލަތަކެއް އެބަ  އުޅެނީ؟ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަުށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އޮޅުވާލަން މި 

ން ަބދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވެނީ. ނޫސްތަކުންނާއި އެތައް ގޮތަކުން ފެނި. ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއި

 .والّسالم عليكم ورحمة هللاއަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބަރުންގެ ތެރޭގައި މެންއިއްޒަތްތެރި ގެ ގަނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން، މަޖިލީހުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތަުްށ )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( ތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ. ޅަކު އިންވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ބޭނުްނ ބޭފު

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަން  ... )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު(މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި  ،އެދިވަޑައިގެން

ންގެ ފަރާތުން، އެ ތް. އަދި ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ވެރީވަގުތު ޖަލްސާގައި ނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއެދިވަޑައިގެން 

ސާބުން ބަހުސްގެ ހި މި  ،ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާނެ މީހުން ވެސް ިސޔާސީ ޕާީޓތަކުން ވަނީ އަންގަވާފަ. އެގޮތުން

ދެން މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާ ލާނަން. ހިސާބުން މެދުކަނޑައި ޖަލްސާ މިކަމުގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ގައި. 1:30ގެންދާނީ ކުރިއަުށް
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 ] އަުށް 13:30އިން  9:43ހުސްވަގުތުކޮޅު: [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.6

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

`. މަޖިލީހުގެ މި ދަްނފަޅީގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއުަށްދާން ފަުށާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ވޯޓު. 

ވޯޓުަށް  ؛ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައިއިދާރީ މޭޒުން ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެން. )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( 

ތާއީދުލިބިފައިވާ ހުުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. ވީމާ، އެ ހުުށަހެޅުން، އިދާރީ  ،ހުގެ މަރުޙަލާގައި ހުުށަހެޅިކަމަުށް. ބަސް ދަންނަވާލަން

 މޭޒުން ހުުށަހެޅުން ދަންނަވާލުމުަށް އެދެން. 

 

 ވުން:ން އިއްވެއިދާރީ މޭޒު

ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ފޮނަ، ހާުނ ުޙސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވައިވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުުށަހެޅުން؛هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

ވަނަ މާއްދާގެ... )މެްނބަރުން  165ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލައިގައި ނަގަންޖެހޭ ވުޯޓ ނަގާީނ 

 ( ކުރެއްވުން، ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފުނުވޭއަޑުގަދަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދަންނަވަން. ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ވޯޓުދެއްވުމަުށްއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަުށް އި

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 83    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަުށް

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމުަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީާޖ ދަންވައިލާނަން.

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކުަށް 45. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 83

. ފާސްވުމަުްށ 45މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ޓުގައި ބައިވެރިވި. ވ1ޯންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުދޭން ބޭނު

އެކުގައި މި ވޯޓު ފާސްވެއްޖެކަމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު(  . މި ނަތީޖާއ45ާލަ؛ . ޖުމ23ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

އާދެ، ދެންމެ ޯވޓަުށް މި  ނީ، ދެންމެ ވޯޓަުްށ މި ދަންނަވައިލެވުނީ ހުުށަހެޅިފައި؛ދަްނނަވައިލެވު ިމ އާދެ، ދެންމެ ވޯޓަުށް 

ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާ ،. އެހެންކަމުންވަނީ ފާސްވެފަ މި  ދަންނަވާލި ހުުށަހެޅުން

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންުށާނަންގެ މަސައްކަތް ފަލުމުން ވޯޓުމަތީގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 165

ތަވައި ގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްގޮނޑިކޮޅުގައި އިުށީނދެވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

އްމަދުގެ މަސީްޙ މުޙަهللا ދުޢަބް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  އާދެ،ގޮނޑިކޮޅުގައި އިުށީނދެވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. 

ނެގުމުަށް ނުވަތަ މި މައްސަލައިގައި ވޯޓު، ނެގުމަުށްމެދު ވޯޓު ކަމަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނާ މައްޗަުށް އިތުބާރު ނެތް

ގެ ލުމުޓުން ވޯމަތީ ގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާގައިވާ 165)ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( ގަވާއިދުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. 

)ެމންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( ...165)ވަގުތުކޮޅަކުަށްފަހު( ގަވާއިދުގެ  .ކުރިއުަށްގެންދިއުމަުްށ ފަުށާނަން މަސައްކަތް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަުްށ  މަސީްޙ މުޙަްއމަދުގެ މައްޗަުށް އިތުބާރު ެނތްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ޢަބްދު

ފެނޭ. ދެއްވާނީ ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓުން. ފެނިއިލާނަދަންނަވަ ވޯޓުދެއްވާެނ ގޮތް މެންބަރުން އެ މައްސަލައިގައި 

ރި އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ކަމަުށް.  ދެއްވާނީ ނުފެންނަވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުފެނި

 ހިސާބުން. ން މިލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަކޮޅަކަުށްފަހު( ޖަދެއްވުމަުށް. )ވަގުތުމެންބަރުންނަުށް މިގޮތަުށް ވޯޓު
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 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަނޑު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް އަޅުއައިގެން ކުރިއުަށްގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން ޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ `. 

ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ދަންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ރުމަތްތެރިކުޮށްހިތުމަުށް ޙު ރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށްޙު

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެދުގަވާއިދަުށް ޙު

 ހިތުމުަށް ރުމަތްތެރިކޮުށްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙު މެންބަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ، މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި 

ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ދަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަުށް ޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަްނ އިއްވަން. އަޅުގަނޑު  ހިތުމަުށްތްތެރިކޮުށްރުމަޙު

ންބަރަުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ގަމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އިއްވަނީ.، މިދަންނަވަނީ

ހިތުމުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްދާއިރާގެ ހިތުމަުށް ދަންނަވަން. ގަމު ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

އަޅުގަނޑު ގަމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. ދަންނަވަން. 

ގަމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ނީ އިއްވަ ޑު މިހާރު މި އަޅުގަނ .ގަމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންނީ އިއްވަ މިހާރު މި

މެންބަރުގެ ނަން. މަޖިލިްސ ޫދކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގަތުމުަށް ދަންނަވަން. މެދުހެންވޭރު ާދއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ގޮނޑިކޮޅުަށް 

ވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަިޖލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް 

ޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އިއްވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ވަ ުށްހިތްތަވައި ގޮނޑިއަުށް މަތްތެރިކޮޙުރު

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން

ރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެ

ކުމެވަޑައިގަންނަވާ! ވައިކަރަދޫ ވަނީ. މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ނި އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވާފައި

މަޖިލީހުގެ  ތެރިކޮުށްހިތުމުަށް ދަންނަވަން.ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތް

ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ިމ 

( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު

މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަނޑު ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތައިގެން 

ކުރިއަުށްދާނަން. ވޯޓުގެ މަަސއްކަތައިގެން އަޅުގަނޑު ކުރިއަުށްދާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކުަށްފަހު( ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ،ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީންވަަނ މާއްދާގެ )ހ(އާއި )ުށ(  175ގަވާއިދުގެ 

ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުބާރުމަސީޙް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަުށް ހުهللا ޢަބްދު

 ޭބނުންވާ ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވަން ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށުްނ ކޮންމެ މެންބަރަކާ ސުވާލުކޮުށްގެން ވޯޓުދޭން 165ގަވާއިދުގެ 

އަޅުގަނޑު ، ނަވަމުން ގެންދިއުމުން؛ އާދެނަން ދަންއަޅުގަނޑު )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( އާދެ،  އާދެ... ދަންނަވަން.

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަން އަޅުގަނޑު އިޢުލާންކުރުމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު 

ބަރުން ވޯޓުދެއްވުމުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެން)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( ދަނީ.  މިހާރު ވޯޓަުށް މި 

ވޯޓުދިނުމަުށް ސުވާލުކޮުށްލާނަން.  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިކޮޅުން ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަުށް

ގަވާއިދުަށް  ހިތުމަުށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް)ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( 

އަޅުގަނޑަުށް ޖެހޭނީ ނަްނ އިއްވަން އިއްޒަތްތެރި  . އަޅުގަނޑު މިހާުރ ިމ އިއްވަނީ.މަުށް ދަންނަވަންހިތު ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

ހިތުމަުށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްމެންބަރުން. އަޅުގަނޑަުށް ޖެހޭނީ ނަްނ އިއްވަން. މަޖިލީހު

 . )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ހިތުމުަށް ދަންނަވަންޙުރުމަތްތެރިކޮުށްގަވާއިދަުށް 

 .ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށްޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އާދެ، ުށް ދަންނަވަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކުޮށްހިތުމަ

ޮގނޑިކޮޅުތަކަުށް ވަޑައިގަތުމުަށް  ދަންނަވަން. ހިއްތަވައި ގޮނޑިކޮޅުތަކުަށް ވަޑައިގަތުމަުށްޙުރުމަތްތެރިކޮުށްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް 

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  ނަވަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަން ދަންނަވަން.

( އިއްޒަތްތެިރ )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން އިއްވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ނަން.

، ހިތުމަުށްޙުރުމަތްތެރިކޮުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް. ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަންމެންބަރުން މަ

 އިުށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ ވޯޓަުށް އެހުމަުށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަކުގައި

ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުަށް  ( މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށްގޮނޑިކޮޅުތަކުގައި އިުށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން

ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ  ހުގެ ގަވާއިދަުށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީ ދާއިރާގެ ދަންނަވަން. އަލިފުުށީ

އިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވާ! ގޮނޑިކޮޅުތަކުގައި އިުށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ވޯޓުން ނަތީޖާ ދެއްކުމުަށްޓަކައި އިއްޒަތްތެރި ގަވާ

)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( އާދެ، އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި  ގޮނޑިކޮޅުތަކުގައި. މެންބަރުން އިުށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

އާދެ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ވޯޓުަށް މެންބަރުންނަުށް ވޯޓަުށް ދަންނަވަްނ ފަުށާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( 

އްދާގެ )ހ(އާއި )ުށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރައްޔިތުންގެ ަވނަ މ175ާދަންނަވައިލާނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ، هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ގެން އެ މެންބަރަކު ވޯޓުދޭން ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ކޮންމެ މެންބަރަކާ ސުވާލުކުޮށް 165ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ހުުށަހެޅުން ފާސްކުރަން  އިގައި ބޭނުންވާ ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވުމަުށް. އާދެ، މި މައްސަލަ
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މި ހުުށަހެޅުން ފާސްކުރަން ޭބނުންނުވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާީނ  ރުން ވޯޓުދެއްވާނީ އާއެކޭ. އަދިފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަ

 ހެންވޭރު ފުރަތަމަ ވޯަޓުށް މި ދަންނަވާލަނީ.  އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން.  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށްނޫނެކޭ. އި

ރުންނުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަ)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( . ޢަބްދުލްކަރީމް ުމޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވާ!  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވުން( )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްތޯ؟ އަޑުއިވޭ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކުޮށްހިއްތަވާ! މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވާ 

އެއްގޮތަުށް ޖަލްސާ ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ 

އިއްޒަތްތެރި މި ގެންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަުށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އްވުން( )މެންބަރުްނ އަޑުގަދަކުރެ ވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުގައި އިުށީނދެ

ނަން އިއްވާފައި ވަނީ. ޭބރަުށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ! )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް 

 ކޮުށްހިތްތަވާ! ނަން އިއްވީމަ ބޭރަުށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އެ ނަން އިއްވޭ މެންބަރަކު ޙުރުމަތްތެރި

ބޭރަުށް ވަޑައިގަތުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް. އެގޮތަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ 

ޢަމަލުކުރެއްވުމަކީ ވަރަުށް ބޮޑުަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނިގަވަޑައިގެންނަވާނެ، މިއަދު 

ގެ މައްސަލަ ގޮތަކަުށް ނިންމުމަުށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި ވާ ވޯޓު

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމާ އެކީގައި މި ވޯޓު ނެގޭނެ ކަމަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑު އަދިވެސް މި 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން އަޅުގަނޑު ވެއްޖެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( އާދެ، އިއް

ވަރަުށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ނަން އިއްވާފަ. ެމންބަރުން... )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( އިއްޒަތްތެރި 

އިުށީނދެވަޑައިގަތުމުަށް  މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުގައި އުިށީނދެވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުގައި

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދެވޭތޯ. އަޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑު... 

)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވިފައި ވަނީ. ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ! މަޖިލިސް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ މިހާރު ިމ އިއްވަނީ މައްޗަުށްގޮޅީ އަޅުގަނޑު ވައި ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ!ދޫކުރައް 

މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ! )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެއްވުން( މަޖިލީހުގެ  .މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ނަން

  .އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިހާިހސާބުން މެދުކަނޑައިލާނަން .ސައްކަތްކޮުށްފިންޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދެވޭތޯ ވަރަުށް މަ

އަޑުގަދަކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވިއިރު، އަޑުގަދަކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް }

ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، ޖުމުލަ ތޭރަ މެންބަރެއްގެ ނުވި ނަމަވެސް، މި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިއޯޑިއޯއިން ސާފު

  ފުޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މެންބަރުންގެ ނަން އެ ނަން އިއްވާފައިވެއެވެ.

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެންވޭރު  .1

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހެންވޭރު  .2
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 هللاއީވާ ޢަބްދު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރުގަލޮޅު  .3

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅީ  .4

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު  .5

  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު  .6

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފްނޮޅިވަރަމް  .7

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވައިކަރަދޫ  .8

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއުތުރު ދާކުޅުދުއްފުުށީ  .9

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއަލިފުުށީ  .10

 ނިޒާރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހިތަދޫ  .11

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްގަމު  .12

 {ދާއިރާގެ މެންބަރު ުމޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ  .13

 

 ] އަުށް  16:01އިްނ  14:12: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހުގެ ޖަލްާސ އައިގެން ކުރިއަުށްވެސް މަޖިލީއަނެއްކާމުަށްފަހު ދިއު`. ޖަލްާސ މެދުކެނޑިގެން

ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ންގުމަުށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހި އިނޫނުއަސާސީގަހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާފަުށާނަން. ދިވެ

ގައި މި ޖަލްސާ އެކީ ތިރާމާމެންބަރުންނަުށް ވަރަުްށ އިޙް ތްތެރި އްޒަމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަުށް އިއުސޫލުތަކާއި 

އްޒަތްތެރި މި ގެންދަނީ ކުރަމުން. އެ ކަމަުށްޓަކައި އިމުަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑު ކުރިއަުށްގެންދިއު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  ަދނީ އަޅުގަނޑު މި  ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އާދެ، މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމުަށް ވަރަުށް 

އެއީ ވަކިވަކިން ސުވާލުކުޮށްގެން ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމެއް އެބައޮވޭ.  .ފާސްކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަކުަށް

ދާ ހުރިހާ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންމަޖިލީހުގެ އިޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން  )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު(

ކިޔާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވޯޓުގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަުށްދާނަން. ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ގޮތަކަުށް

އެއީ  ؛ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންމުޙައްމަދުގެ މައްޗުަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަުށް  މަސީޙްهللا ޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުމަ

ރުމަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވިދާޅުވާނީ "ފެނޭ" މިގޮތަުށް. އަދި އިތުބާރު އޮތް ކަމުަށް މައްސަލަ ފާސްކު

އެއީ މައްސަލަ ފާސްކުރެއްވުމުަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން ވިދާޅުވާނީ "ނުފެނޭ".  ؛މެންބަރުންފެނިވަޑައިގަންނަވާ 
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އެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވާނީ  ،ަނމަ ނުންފުޅުނުވާ މެންބަރަކު އިންނެވިގޮތުން ކުރެ އެއްވެސް ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެއްވަން ބޭ މި ދެ 

ގެންދަވާނެ. އަދި އެ ރުގެ ނަންފުޅުތައް ވިދާޅުވަމުންއްޒަތްތެރި މެންބަތަުށް. މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު އިމިގޮ "ވޯޓުނުދެން"

. އަޅުގަނޑު ވި ގޮތަުށް ވޯުޓދެއްވުމުަށް އެދެންއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެދުވެވަޑައިގެން މިދެންނެއިނަންފުޅުތައް ވިދާޅުވުމުން 

 ލާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު(މިހާރު ވޯޓަުށް ހުޅުވައި

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޅީޝާހިދު ވަޑައިގެން ނެތް. މައްޗަންގޮهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ސިނާން.هللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި

 

 ސިނާން ާވހަކަދެއްކެވުން:هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންގޮޅީ

 .ނުފެނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މައިކުން އަޑުއިވޭ ގޮތަުށް ވިދާޅުވުމަުށް ދަންނަވަން.  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި

 

 

 ކަދެއްކެވުން:ސިނާން ާވހަهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންގޮޅީ

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ރަީޝދު. އަސްމާ  މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 

 ރަޝީުދ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ިރފާޢު.هللا ޢަބްދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 
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 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 ޙުަސއިންމަނިކު. ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

 

 ދެއްކެވުން:ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަ ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:އިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

 އިސްމާޢީލް. މުޙައްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

 .ކަުށްވެސް ނުފެނޭއެއްގޮތަ .އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ ނުފެނޭ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

 ނުވާނެ.ދައްކަވައިގެން އެއްވާހަކައެއްވެސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަުށް ވިދާޅުވާނީ. އިތުރު  .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 .هللاރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު އްޒަތްތެރި މެންބައިއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 .ނުފެނޭ
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 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ޝުޖާޢު. އިބްރާހީމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ބާރަުށު

 

 ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: ދާރީއި

 މުޙައްމަދު. ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ޢާރިފް. ޢަލީ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ކެލާ

 

 ާޢރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ޝަހުދީ.  ޙުސައިން  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ނުފެނޭ.

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 .ނަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ގެދާއިރާ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ
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 ނަޝީދު ާވހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ޅުދުއްފުުށީކު

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 މެންބަރު  ރިއްޒަތްތެއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ކަނޑިތީމު ނަޢީމް، އަނާރާ މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ޙުސައިން. މުޙައްމަދު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 ޢަްބދުލްޤާދިރު. މުފީދު ޙަސަން  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 

 ދިރު ާވހަކަދެއްކެވުން:ޢަބްދުލްޤާ މުފީދު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 . ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ފުނަދޫ ،ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 ސަލީމް. ޢަލީ

 

 ސަލީްމ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

 .ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 މަޢުރޫފް. ޢަލީ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ
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 މަޢުރޫްފ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 ޙުސައިން. ޢުމަރު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢުމަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 .ފެނޭނު

 

 ވުން:އިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

 ޔާމިން.هللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ޔާމިން ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 މުޙައްމަދު. ޢަލީ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 ދާއޫދު. ޖަޢުފަރު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

 . ނުފެނޭ
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 ވުން:އިއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

 ޢަލީ. މުޙައްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

 . ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 ފަލާޙް. އިބްރާހީމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ބަރުމެން ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ

 . ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ތުޅާދޫ ،އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު  އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 ރަޝާދު. ނާޡިމް މެންބަރު

 

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނާިޡމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

 . ނުފެނޭ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

 ސަލީމް. އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ އޭދަފުުށީ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުުށީ

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ
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 މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ހިންނަވަރު ،ޙުސައިން ޢަލީ  ރުމެންބަ އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

 ޝިޔާމް. އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ާދއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ނައިފަރު ،ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 ޝިޔާްމ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 . ފެނޭނު

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ ރީއިދާ

 މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ކާުށިދޫ ،هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

 ރިޟާ. އިބްރާހީމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ގުރައިދޫ ،ނަސީމް ފައިޞަލް

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ

 .ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި ާދއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ތޮއްޑޫ ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ވަޑައިގެން ނެތް.  ،އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ނގިލީވަޑައިގެން ނެތް. މާމި ،ޙަސަން އިބްރާހީމް

 ޠާރިޤް. އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 . ނުފެނޭ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 .އަޙްމަދު އިލްހާމް މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

 ނުފެނޭ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދައްކަވާއިރުގައި އިގެން ވަކި ގޮތަކުަށް ވާހަކަފުޅުއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކު ތެދުވެވަޑަ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި

ފިލުވަން އުނދަގޫވާތީ އޮޅުން ކުރުމުން މައިކަުށް އަޑުއަރައި، ރިޔާސަތަުށް އެކަމުން ގަދަ އްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަޑުއި

 ނުދެއްކެވުމަުށް ދަންނަވަން. އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަ

 

 ވުން:މޭޒުން އިއްވެ އިދާރީ

 މޫސާ  މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ރާގެދާއި ވަޑައިގެން ނެތް. ކެޔޮދޫ ،މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ވަޑައިގެން  މައުމޫން، ފާރިސް އަޙްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ދިއްގަރު ،އިބްރާހީމް ނިޒާރު

 އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ވަޑައިގެން ނެތް. ބިލެތްދޫ ،ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ނެތް. މުލަކު

 މުބީން. އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 .ނުފެނޭ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚަލީލް  هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

 .މުޙައްމަދު ސިޔާމް  އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫކުޑަހުވަ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ރަޝީދު ރިޔާޟް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ަރޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 އިއްޒަތްތެރި  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ. ވަޑައިގެން ނެތް، މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ތިމަރަފުުށީ

 .ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ  .ތ. ވަޑައިގެން ނެތް، ިރޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ންމަނިކުދޮ ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ .ތ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .އިްބރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިސްދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އިސްދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ޒަތްތެރިއިއް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 ނުފެނޭ.
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 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ފަހުމީ އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މާވަުށު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުމީފަ އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަުށު

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .އަސްޢަދު މަދުޙްއަ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދާންދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަސްޢަދު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ޢުޘްމާން ޖަމީލް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 ނުފެނޭ.

 

 ޒުން އިއްވެވުން:އިދާރީ މޭ

 .ިޙލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު އިއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙިލްީމ  هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .އަްޙމަދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނުދެކު ތިނަދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑަވެލީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލީ

 ނުފެނޭ.

 

  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ސާފެއް ނުވޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލީ

 ނުފެނޭ. ނުފެނޭ. ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް  މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
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 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގައްދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ޝާހް  ޢަލީ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު އްމުލަކުފުވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަޒާދު ޢަލީ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުަޙއްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

 ނުފެނޭ.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 .އިބްރާހީމްދީދީ ބަރުމެން އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ނުފެނޭ.



37 

 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ. ވަޑައިގެން ނެތް، ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

، މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންަބރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ. ޑައިގެން ނެތްވަ، އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު(. ވަޑައިގެން ނެތް، އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ. ވަޑައިގެން ނެތް

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މައުމޫން ސްއަޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯ

   48     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމުަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ނުވޭ ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ފެންނަ 50ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ ޖިލީހުގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަ ދެންމެ ނެގުނު

. ވަކި ގޮތަކުަށް ވޯޓުދޭން 48ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވުމަުށް ބޭނުންވާ . ފާސ48ްންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެ ުޓގައި ބައިވެރިވިބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯ

 އެކު ފާހެއްނުވި ކަމުގައި ދަންނަވަން. . މި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއ48ާލަ؛ . ޖުމ25ުއަދަދު؛ 
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 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ުށް ވަމުޙައްމަދަ މަސީޙް هللا ޢަބްދު މެންބަރުންނުަށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އިއްޒަތްތެރި 

އެކީގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާޅުވެގެން ިމ ދަނީ. ހަމަ ިމ ަވގުތު އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަުރން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާތި! ނަތީޖާ 

ގަނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ިމ ތިބެނީއަކީ މާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައެއް ނޫން. މިއަދަކީ ވެްސ އެކަހަލަ އަޅު

ބުރަ ދުވަހެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މި މުއައްސަސާއަުށް ޤާނޫނުއަސާސީ ދެމެހެއްޓުމުގައި އަބަދުވެސް ރިާޔސަތުން 

އް ކޮުށް، މި ދައުލަތުގެ ރައްޔިތުންނާއި މި ޤައުމަޓަކައި ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ ކަމެއް އެއިރެއްގައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަުށް ލަހައްޓަވާުށި!هللا ކުރާނެ. މާތް

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




