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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 12ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/2/6/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 3އަށް  2013/3އިން  2013/1ަޔއުމިއްާޔ ފާސްކުރުން. ޔައުިމއްޔާ ނަންބަރު  3.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  . -3.2

ވަނަ ޖަލްސާ  3ވަނަ ޖަލްސާ އިްނ ފެށިގެން  1ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2013ލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. އެއީ ޖަ

އަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. ިމ ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުަގއި ޝާޢިޢުކުރެްއވުަމށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު 

މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ  ދުަގއި ވާ ގޮތުގެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައިުނާވތީ ގަާވއި

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

 3ންގާ އެްނގުމުގެ ތެޭރގަިއ ން އަންާގ އެްނގުން. ިމއަދު ައޅުަގނޑު ިރޔާސަތުން އަރިާޔސަތު، 4ނަންބަރު  އެޖެންޑާ

އޮތް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  ވާހަކަ ެއއް ދަންނަވާލަން ވެފައި އެބަ 



2 

 

ވީ ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  2013މާރޗް  13ގޮތުން.  ނެރުއްވާފަިއވާ އަމުރާ ގުޅޭ 

ސިޔާީސ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެްނ އެ ޤާނޫުނެގ ، 2013/4ނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު ނިންމައިލާފައި ވާ

ދަށުން އުވިގެން ގޮސްފަިއވަީނ ކޮން ޕާޓީތަކެއްކަން އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސާފުކުރުމަށާ، އަދި އެކަމާ ގުިޅގެން 

ޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަ

ަވނަ ދުވަހުގެ އިލެކްޝަންްސ  2013މާރޗް  13ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެްނ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި. 

ިސޔާީސ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ައށް ފޮނުވާފައި އޮތް ިސޓީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ

ޕާޓީ ކަމަށް. އެއީ ދިވެހި  5ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްީރވެފައި ވަނީ 

ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކު ޕާީޓ ާއއި ޕްރޮގްެރސިްވ ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސ ާއއި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޕާީޓ ާއއި ޖުމްހޫީރ 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އިން މިހެން އަންގަވާފަިއވަނިކޮްށ  ޕާޓީ އާއި ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ވަނަ ދުަވހު ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ަނއިުބގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުްއވި  2013މާރޗް  12

ަވގުތީ އަމުރެއް ނެރުްއވާފަ. އެ އަމުުރގަިއ  ވީ ބުދަ ދުވަހު 2013މާރޗް  14މައްސަލަ ެއއްަގއި އެ ކޯޓުން ވަނީ 

ނަޑއަަޅިއ ނިމެންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ އެ ަމްއސަލައިަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ވަކި ގޮަތކަށް ކަ

ީޓ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގާ ެއއްެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީ ެއއް ުއޭވ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ުނހިންގުމަށާ، އަދި އެފަދަ ޕާ

އެއް ުއވިއްޖެ ކަމަށް ނުބެލުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަަކށާއި ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އަމުރުކުާރ 

ކަމަށް. އެހެންކަމުން ސުޕްރީްމ ކޯުޓގެ ެއ އަމުރާ ގުިޅގެން ެއ މައްސަލަިއަގއި ެއ ކޯޓުން ަވކ ގޮަތކަށް ަކނަޑއަުޅއްަވއި 

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭނުމަށް ޓަކައި ވެސް ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނިންމަވަންދެން ރައްޔިތުން 

ކުރިން ވެސް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް މިހާރުެވސް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތްަތްއ 

ލަން އޮތީ ސިއްރު ވޯުޓގެ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވާލަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާަހކަ ދަްނނަވަން. ދެން ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާ

ވަނަ ދުަވހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަިއ، ރައްޔިތުްނގެ  2012ިޑސެމްބަރ  3އޮތް ދަންނަވާލުމެއް. 

ވަނަ މާއްާދ އަްށ  173ވަނަ މާއްދާ އަށް ގެންނަވާަފއިާވ އިޞްލާަޙކީ ގަާވއިދުެގ  167މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާ ައށް އިތުރުކުރެްއވި )ޅ( ައކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  177އިތުރުކުރެްއވި )ރ( ާއއި ަގާވއިދުގެ 

ޑިސެމްބަރ  3ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ބުެނ، އެ އިޞްލާޙުަތއް ބާޠިލުކޮށްިދނުމަށް އެދި 

ގެ ޤަޟިއްާޔ SC-C/36/2012ހެޅުނު މައްސަލަ އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރު ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށ2012ަ

ވަނީ ރައްޔިތުން  ުކރައްވާަފއިއެ ކޯޓުން ވަނީ ނިންމަވާފަ. އެ މައްސަލައިަގއި ޙުކުމް ގައި 2013މާރޗް  14އިން 

އަްށ  ވަނަ މާއްދާ 173ވަނަ މާއްދާ އަށް ގެންަނވާަފއިވާ އިޞްލާާޙއި ަގާވއިދުެގ  167މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަނަ މާއްދާ ައށް އިތުރުކުރެްއވި )ޅ( ައކީ ދިވެހިރާއްޖޭ 177އިތުރުކުރެްއވި )ރ( ާއއި ަގާވއިދުގެ 

ގުިޅގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ކަމަށް. އެހެންކަމުން އެ ޙުކުމާބާިޠލު އިޞްލާޙުތަކެއް  ،ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ
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ވަނަ މާއްދާ އަށް އިތުރުކުެރްއވި )ރ( ާއއި އެ ަގާވއިދުެގ  173އާއި ގަާވއިުދގެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 167ގަާވއިދުގެ 

ގެ މަޖިލީހުގަިއ އަދި އެ މާއްދާތަަކކީ ރައްޔިތުން  ،ވާތީ ވަނަ މާއްދާ އަށް އިތުުރކުރެްއވި )ޅ( ުއިވގެން ގޮްސފައި 177

ދުގެ ދަށުން މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ގުޅޭ ާމއްދާތަެކއް ކަމުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއި ނަގާ ޯވޓުތަކާ

ނުޑ މު ކޮމިޓީ އަށް އަުޅގަޢާއް އްޔަެތއް ކަމުން މި ަމއްސަލަ ެގ މަސްއޫލި މު ކޮމިޓީޢާއްތައް ދިރާާސކުރުމަކީ އިޞްލާޙު

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް  !އާދެ .ންފޮނުވާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަ ރވިސް ވިލް ސަވަަނ ކަމަކީ ސި  3މިއަދު އަުޅގަ

ގުޅިގެން  ރީމް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމުމާޕްޮގތުން ސު ގުޅޭ މީ ޙަސަނާ ހުމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްަމދު ފަކޮ

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ  ވަަނ މާއްދާއާ 187ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ އެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ގައި ނެންގެވި ވޯޓަކުން ިސވިްލ ތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާވަނަ ދުވަހު އޮތް ަރއްޔި  2012ނޮވެމްބަރ  20މަތީން 

ވަނިކޮށް އޭނާ ެއ މީ ޙަސަން ވަިކކުރަްއވާފައި ހުކޮްއކިރި މުޙައްމަދު ފަ ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރު ކަމުން ގ.ސަ

 2012ރ ޑިސެމްބަ 11 ،ޚިލާފަށް ކަމަށް ުބނެ ޤާނޫުނއަސާީސއާކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިކުރަްއވާފަިއ ވަީނ އެ 

 13ްޕރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ަމްއސަލަ އެ ކޯޓުން ވަނީ މީ ޙަސަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުހުވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ފަ

އިން ނިންމަވާފަ. ެއ ޤަޟިއްޔާ  SC-C/35/2012ވީ ބުދަ ދުވަހު އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013މާރޗް 

ރވިސް ކޮމިޝަުނެގ މީ ޙަސަން ސިވިލް ސަހުމުޙައްމަދު ފަ ވަނީ ކުރަްއވާފައިޙުކުމް ޕްރީމް ކޯުޓންމައްސަލަިއގައި ސު

ނޫން  ަތކެއްއަތުގޮތްާވ އިޖުރާެއއް  ތަކީ ޤާނޫނުއަާސސީއާއަތުަނގާފަިއވާ ވޯޓު ބިނާކުރި އިޖުރާ  ކަމުން ވަކިކުރުމަށްމެންބަރު

މިޝަނުެގ ރވިސް ކޮޙަސަން ސިވިލް ސަމީ ހުއްޗަށް ބިނާކޮށް މުޙަްއމަދު ފަުތގެ މައަޖުރާ އި އަދި އެ ،ކަމަށާ

ނޑު އަްނގަން.  ކަމުން ވަކިކުރިކުރުމަީކ ބާޠިލު ވަކިކުރުމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިމެންބަރު ވާހަކަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

 ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް  !އާދެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ

ނެގީ މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުްނ މިއަދު އަްނގާ އެންގުންތަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ައޅުަގނޑު މި 

ފަހުން ތި  އަްނގަވަމުްނ ގޮސް އެންމެ ،އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ބަލަހައްޓައިގެން. އެހެންވީމާ، މަނިކުާފނު އަންަގވަމުން

މަޖިލީސް ހިންގަން ބޭނުންވަނީ  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އަންގާލި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ައންގާ ނިމުމުން މަނިކުފާނު މި

ނޑިާޔރުންގެ ލަފަ 7މް ކޯޓުގެ ޕްރީސު ޤާނޫނު  އި،ބޭފުުޅން ޤާނޫނު ހަދަ ނުވަތަ އެ، ަމތިންކަން ެއއްގޮުތގެ ޔާފަ

ލަކުްނ ކަން އެބަ ދޭހަވޭ. ެއހެންވީމާ، ތިޔަ އުސޫމީހުން ވަކިކުާރ އުސޫލުން އި،ލަ ބޭފުޅުން މީހުން މަޤާމަށް އެ ،މާނަކޮށް

ނޑިޔާުރން ލައްވާ ރޭޕު 7ކޯޓުގެ ްޕރީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ސު ކުރާ އުސޫުލން މި މަޖިލީސް ކުރިއަކަށް ފަ
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މި މަޖިލީހުން  ރަންރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުނެ. މިއަދުން މިައދަށް ސިވިލް ސަނުގެންދެވޭ

 ބޭފުޅުންނާއި ތި  ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ިއނގޭތޯ. ތި ކަށް މި މަޖިލީހެއް ނުިހންގޭނެނޫން ގޮތަ ޖެހޭނެ. އެކުރަންއިޢުލާން

ނޑުމެން  ބޭފުޅުންގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މީހުން ކޯޓުތަކުގައި މަްއސަލަ އޮތީމާ އެ ކޯޓުތަކަށް ބިރުން ތިއްބަސް އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ލަތައް އޮތަސް ތި ކޯޓުތައް ދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ. ތިކޯޓު ފުރާ މައްސަ

ނޑުމެން ތިއްާބ ނުދޭނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް  ބާރު ަކނުޑވާލުމުގެ ޖާގަރައްޔިތުންގެ  މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޫން. ރައްޔިތުންެގ  ޑިކްޓޭޓުކުރަން އޮންނަ ތަނެއް ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ މި މަޖިލީދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ސު މި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ  ވަަރށް ސާފުކޮށް ތި ވިދާުޅވަނީ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ ެއއްބާރު. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު

ރު ޤާނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޤަްއރިރުކަން ކުރަްއވާ މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮިމޓީ ހިންގީ ޣައި

ބޭފުޅާ މާލިްއޔަުތ  ބޭފުޅާއަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ތި ޚިލާފު ޢަމަލެކޭ. އެހެނެއް ނުބުނެވޭނެ ތި  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ގޮތަކަށް ތި މަޖިލީހެްއ ނުހިންގޭނެ. ތި ރިޔާސަތުަގއި އިނދެގެން މި މަޖިލީސް  ދާންީވ. ތިކޮމިޓީއާ ެއއްކޮށް މަހަށް

ނޑަެއއް ނުލެވޭނެ. ތި ނޑާލަން ހިންގާ  ބޭުފޅާގެ ފު ކޯިލޝަންަގއި ހިމެނޭ ަވޙީދު ޕާޓީގެ މީހުން ނެރެގެން މަޖިލީސް ފު

 ކަެމއް ނުކުރެވޭނެ.  ޖަރީމާގެ ބޮޅެއް މިއީ. މި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދިއުން(

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާ

ނޑުމެން. ރައްޔިތުން ދިފާޢުތަމި ނޑުކޮން ދިފާޢުކުރާނަން އަޅުގަ ކުގަިއ މަގާމުތަޓާ މީހުން އްކުރާނަން. އަންހެނުންގެ ބަ

 ގޮތަކަށް.  ދަންނަވަނީ. ނުހިންގޭނެ މަޖިލީހެއް ތި ނުތިބެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދިއުން(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދަންނަވަނީ.  ވަރަށް ސާފުކޮށް މި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!

 

 މީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދިއުން()ނިޒާ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސ ޔަމުސްތަޤުބަލު ދާނެ. ނަން އިއްވި ދެއްޖެއްޔާ މި ޤައުމުގެންނާނަން. މިއަދު އިށީނށީންނާނަން، ނީށީނީ

 ންނާނަން. ށީނީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދިއުން(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑައެއްނުެލވޭނެ...   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އި

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! އަުޅގަ
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އްޒަތްތެިރ މައްސަލަ އަށް ަޖވާބު އަުރާވނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢި

މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނެންގެވި ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ އަށް ޖަވާބުއަރުވާނަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! 

ށް ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ކޮޅަ

އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން 

ރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހު

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ތޮްއޑޫ، ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ރި މެންބަރުން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ޢިއްޒަތްތެ

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! 

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނަވާ! ތޮްއޫޑ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ އިށީނދެވަަޑިއގަން

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ކޮަޅްށ  ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!

ންނަވާ! ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ކޮޅަށް ިތއްބެިވ ތިއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އިށީނދެވަަޑިއގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ކޮޅަްށ ތިއްެބވި ހުރިހާ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާިއދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! 

ނޑު މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާެގ އިށީނދެވަ ަޑިއގަންނަވާ! ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ  ނޑާލަނީ. އަުޅގަ  ޖަހާއިރު. 11ނިޒާމު ގެއްލިފައި ވާތީ ޖަލްާސ މި މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   އަށް( 11:11އިން  9:15)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

  ވުން:އްކެ ވާހަކަދެ  ޒުންއިދާރީ މޭ

 ޖަހާއިރު ކަމަށް ދަްނނަވަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. 1މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދެން ފައްޓަވާނީ 
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ނޑުްއވައިެލްއުވން:   އަްށ( 13:11އިން  11:11)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އާދެ!  `. ޖަލްސާގެ ނިޒާުމ މަޖިލީހުގެ ނޑާލީ މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފެށުމަށްފަހު ޖަލްސާ މެދުކައަުޅގަ

ގެ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުއް ބޭފުޅުން ޖަލްސާގެ ނިޒާމު ގެއްލުމަްށ ދިމާވީ ބައެމަޖިލީހުެގ ގެއްލުމާ ުގޅިގެން. 

ގެ މަޢުލޫމާތުއެރުވުމުން ފަިއވާ ޙުކުމުކުރައްވާ ޕްރީމް ކޯޓުންަގއި ސުށްފައިވާ މައްސަލައި މެންބަރަކު މަޖިލީހުން ވަކިކޮ

ގޮތުަގިއ  މައްސަލަ އަީކ ރިޔާސަތުން ދެކޭމި  .ްއކޮށްވަން ފެށުާމ އެހޭ ނުކުތާ ނަންގައެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ިނޒާމާ ބެ

ަވިކކުރި މައްސަަލއާ ގުޅުންހުރި މެންބަރުކަމުން މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ގެ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނު މިހާރު

އީ އެ ިހފައިވާ މައްސަލަ އެއް.ޖެމި މަްއސަލަ އަކީ މިއަްށވުރެ ފުޅާކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން ސަލަ އެއް ނޫން.މައް

ނިންމުމެްއގެ މަްއޗަްށ  އިވާފަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް އެްއގެ ދަށުން މަޖިލީހުން ނިންމާ ޖިލީހަމަ

އެކު މި މައްސަަލއިަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުންނާ ށްވުާމ މަހެންކައެ މަްއަސލައަކަށް ވާތީ.މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ 

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް  އަދި މި މައްސަލަ ،މަޝްވަރާކުރުމަށާ

ނޑު ެއކު ވެސް ބަހާ  އެ ކޮމިީޓގެ، އެޖެންޑާކުެރވިފަިއވުމާ ެއކު ރިޔާސަތުން ކުރިއަްށގެްނދަން ބޭނުންވާތީ އަުޅގަ

މާރޗް  19 ،މާދަމާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ ން ދެ  ޖަލްާސ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ގަސްތުކުރަނީ މިއަދުގެ
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