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އްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ވަނަ މާ 82ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި

 ޖަލްސާ ވިއްވެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާުބކުރުމަށް ބޭ

 (ދުަވސް ންގާރައަ) 2019 މެއި 28

 

 ން:ން އިްއެވވު މޭޒުއިދާރީ

 ެވސް އެއްފަހަރު މަރުޙަބާ ަވނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި 19 ޢަލަިއކުމް. އައްސަލާމް

ގޮުތެގ  ވާ)ހ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ 82ނޫނުއަސާސީގެ ޤާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހި ،ދަންނަވަން. މި ޖަލްސާއަކީ

ސިއްުރ  ހުގެއި ނައިބު ަރއީސް މަޖިލީމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ރިއިއްޒަތްތެ  މަޖިލީހުގެ ،ންމަތީ

ވަނަ  82ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ރިއްޔާެގ ާބްއވާ ޖަލްސާެއއް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހީޓަކައި އިންތިޚާބުކުެރއްވުމަށް  ވޯޓަކުން

އަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ ޖަލްސާނީ މި މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ،އިމާއްދާގެ )ހ( ގަ

 ،ީވ މެންބަރެއް ކަމަށާއި  ދުވަސް  ގިނަ މެދުނުެކނޑި އެންމެމަޖިީލހުގެ މެންބަރުކަމުަގއި  ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ގެ ންއެ މެންބަރު ،ނަމަ ތިއްބެވި ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް  ކަމުގައި މެދުނުކެނިޑ އެންމެ ގިނަ ދުވަްސވީމެންބަރު

ނޫނުއަާސސީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޤާ ،ކޮށްފައިވުާމއެކުންންމެ ދޮށީ މެންބަރުކަމުގައި ބަޔާއުމުރުން އެ ތެރެއިން

މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ާޔސަތު ބަލަހައްޓަވާނީމި ޖަލްސާގެ ރި ،ދެންނެވި މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމި

މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާްމ އިްއޒަތްތެރި ރާގެ އިދޫ ދާމެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މީ

 ެގންދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން.ވުމަށް ަވޑައި ޓެމި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއް އްމަދުޙަމު

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .وااله به ومنله وصحآى علو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ތެރި ަޒތްއިއް  86ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  ޖަލްސާއަށްމި ވަގުތު 
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 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  82ސީގެ ސ ާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ ދިވެހިރާއްޖޭ . 3

މަޖިލީހުގެ ރައިސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލެވޭ  5 ގެންދިއުމަށް އަށް ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރި 

 ވުން.ކޮމިޓީއެއް ހޮ 

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަތުން ވާހަސަރިޔާ

އާދެ، މި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ނަ ނަވާރަވަ

ާސ ހިނގަމުންދިއުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނގެ އި މި ޖަލްހު ދިހައިގަޟާން މަހުގެ ފަކާތްތެރި ރަމަބަރަ

އަށް އްކޮްށ، މި ޖަލްސާމާއެރި ކަމެއް. އެހެްނވު އެހާެމ ބަރަކާތްތެ އް. އަދިކާމިޔާބެ ޑު ދިޔަ ވަރަްށ ބޮމަޖިލީހަށް ލިބިގެން

ގެ ޟާން މަހުބާ ދަންނަވަން. އަދި މި ރަމަތެރި މެންބަުރންނަށް މަރުޙަހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެއންމެހައި އިއްޒަތް

މިރޭގެ މި ޖަލްސާގައި ްއވާށި! އާީމން! މިންވަރުކުރަهللا ޔިތުންނަށް ހިާރއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައް  ސަވާބާއި ދަރުމަ ދިވެހެޔޮ

 ން އްުރ ވޯަޓކުމަޖިލީހުގެ ސި ،ީއސަކުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކާިއ ނައިބު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަ

ޢުތިރާޟްނުކުރާނަމަ، ީމގެކުރިން ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ރި މެންބަރުްނ އިކުރުމުގެ ކަންކަްނ ިއއްޒަތްތެއިންތިޚާބު

ީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާ. މަތީން، ކުިރއަްށެގންދާނަންހުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިާވ ގޮުތގެ މަޖިލީ

ގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ަރއީސަާކއި ނައިުބ ރައީަސކު ޖިލީހު، މަވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީނ82ް

ރަތަމަ އަށްދާނެ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އެންމެ ފުރުމުގެ ކަންކަްނ ކުރިޓަކުްނ އިންތިޚާބުކުއްރު ވޯމަޖިލީހުގެ ސި

ުކ، ނައިބު ރައީސަ ާކއި މަޖިލީހުގެމަޖިލީހުގެ ރައީސަންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން، ނީ ރަްއޔިތުކުރިއަށްދާ

މަްއޗަށް މެންބަރުންގެ  5 އި ކަ ގެ ކަންކަްނ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޓައިންތިޚާބުކުރުމު ވޯަޓކުން އްރު މަޖިލީހުގެ ސި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް  މުން،ކޮމިޓީ ޮހުވމުގެ މަސައްކަތް ނިމު.  ހޮުވމުގެ މަސައްކަތްކޮމިޓީެއއްއެކުަލވައިެލވޭ 

ރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްަވއި ާތއީދުކުރެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ ބުކުރެްއވުމަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަތިޚާންއި

އެިދވަަޑިއގަންނަާވ ށް އިންތިޚާބުުކރެއްވުމަށް ރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. ެއއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަފު

ދެން އޮންނާނީ،  އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވައިލާނަން. ޅުއްަވއި ތާއީުދކުރެްއވުމަށް ރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަމެންބަ

މާއި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ވާ ނަންފުޅުތަކަށް ޯވޓަްށ އެހުވައި ާތއީދުކުަރއްާވފައިޅުއްމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހުށަހަ

ވާ ަވއި ތާއީދުކުަރްއވާފައި ޤާމަށް ހުށަހަޅުއްގެ މަރައީސް ނައިބު، މަޖިލީހުގެ ، ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން. އެއަށްފަހުސާފުކޮށް

ގެ މެންބަރުންގެ ޖިލީހުމަ ،ކަުމންއެހެން ން.ޢުލާންކުރު، ަނތީޖާ އިމާިއ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށްނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެހު

 ކަންަކްނ ަޓކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެއްރު ވޯތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރަީއސަކު މަޖިލީހުގެ ސި
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 ން.ނަނޑު ފަށާގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ަފސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ކޮމިޓީއެްއ ހޮވުމުެގ މަސައްކަތް އަުޅގަކުރިއަށް 

ގެ މެންބަރުންގެ ޖިލީހުވަނަ ާމްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ، މ82ަސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާ

ަޓކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންަކްނ އްރު ވޯސި ރައީސަކާއި ނައިބު ރަީއސަކު މަޖިލީހުގެތެރެއިން މަޖިލީހުގެ 

ން. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އްޗަށް އެކުެލވޭ ކޮމިޓީއެއް ޮހވުބަރުންގެ މަފަސް މެން ގެންދިއުމަށްކުރިއަށް 

ިއްއޒަތްތެރި ފަސް މެންބަރުންގެ މެ މެންބަރަކު ވެްސ ންކޮދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނުމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާ 

ތަެކއް  ސިޔާސީ ޕާޓީޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާމިގޮތުން ެއކުލެވޭ ކޮމިީޓގަިއ، މަނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ. 

ގެ ނަންފުޅުތަްއ ިއގަންނަވާ މެންބަރުންގައި ހިމެނިވަޑަ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީހިމެނުއްވުމަށް އިސްކަންދެްއަވންވާނެ. މި ފަސް 

ނަން  ން.އިލާނަހުޅުވަފުރުަޞތު އަޅުގަނޑު  ނަށްމެންބަރުންޅުއްވައި ާތއީދުކުރެްއުވމަށް އިއްޒަތްތެރި ހުށަހަ

މުޙައްމަދު އްޒަްތތެރި މެންބަރު އި ެގ ދާއިރާ ފުށީލިއަހު( )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަ ލީ.ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތަށް ހުޅުވައި

 .އަރުވަންށް ފުރުޞަތުރަޝީދު ޙުސައިނަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާ 

ތި ވިދާޅުވި ކޮމިޓީ އެކުަލވައިލުމަށް ފަސް މެންބަރުންގެ  ީއސްިއއްޒަތްތެރި ރަ  ދެ،. އާީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޙިސާން  -1ާޅ ނަންތަކަކީ؛ ުޅގަނޑު ހުށަހަން ިމ ހިފަނީ. އަނުއަޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭ ޅުމަށްނަން ހުށަހެ

ިއއްޒަތްތެރި  -3ން؛ އިސްދޫ ދާއިރާ. ފަރާތުޢަލީ ޙަމީދު، ޖޭ.ޕީގެ  -2ޅާދޫ ދާއިރާ. މް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން؛ ތުސައިން، އެޙު

ޢީދު، ންބަރު މުޙައްމަދު ސަ މެއިްއޒަތްތެރި -4މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން؛ ނައިަފރު ދާއިރާ. 

 ، ައމިއްލަ ގޮތުން؛ ވިލިނގިލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން -5ވަުށ ދާއިރާ. ؛ މާ ފަރާތުން ޕީ.އެން.ސީގެ

  ިރއްޔާ.ދާއިރާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާުރވަން.ރ ހީމްާޝަރީފަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުއަމަރަދޫާދ އިރ ގެާިއއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބް

ާ

ާހަކަދެއްކެުވން:ވާ އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާގެ މެންބަރު  މަރަދޫ

 ތާއީދުުކރަން.  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑުއަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ާހުށަހެޅުްއވުމުާ ާނަމަ،ާއަދިވެސް ާއޮތް ާހުށަޙެޅުްއވުމެއް ާުނވޭ.އިތުރު ާބ ތިލެއް ާަގޑި ާއެެހންވީމ ،ާކުިރއަށްގެންެދވިދ ނެ.ާގެ

ާހުށަެދ، އާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއިތުރު ާފަރ ތަކުން ާބަިއތުރު ާކަމަށް ާނެތް ާވަގުތުާ،ލައިހެޅުއްވުެމއް ހުށަހެޅިފައިވ ާާމި

ާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ނަންތަކ  ާުކރިއަށްގެންދ ނަން. ާއަުޅގަނުޑ ޓަކަިއ  ރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްއިއްޒަތްތެިރ މެންބަ އިގެން

 ،ތީން ގޮުތގެ މަވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ 82ން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީގެ ލަދަންނަވާ

ވޯޓާއި ނައިބު ަރީއސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކު އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް ނަާގ ސިއްރު 

ން، ވޯޓު ނެގުުމގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދާނެ ެނގުމުގެ ކަންަތއް ހިނގަމުންދާނީ އެއްގޮަތކަްށ. އެހެންކަމުސިއްރު ވޯޓު 

 19 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އްމަށް ދަންނަަވން.ޢާިރ މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް އަުޅަގނޑު އަމީންގޮތް ިއއްޒަތްތެ

ޖަލްސާކުރާ ވަގުތު  ކުރެްއިވ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއި ވަހު ގެމަޖިލީހުެގ މެންބަރުކަމު ޔިތުްނގެރައް ވަނަ

ރި މެންބަަރކު ، ެއްއވެްސ އިްއޒަތްތެހެންކަމުންެބވި. އެއްތިއެބަ ިއެގން ވެަވޑަމާލަމުގައި ހާޒިރު 

 ވޯޓައިގެން ރަނގަީބލު ނުޖަހައި ޓުވޯގެންދިޔަ ޖަހަމުންއެހުމުގެ ކުރިން  ށްވޯޓަ ،ނުކުރަްއވާނަމައިޢުތިރާޟް

 އްމަށް ޢާަވއިދެްއވުމަށް އަމީންވަ ލިބިފައިވާ ނަންފުޅުތަްއ ިއއްާތއީދު ،ކުރަން. އާދެ، ހުށަހެޅިތުދިއުމަށް ގަސްކުރިއަށް

ާނަވަން. ދަން

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން ،ންަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރަީއސަކު މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯަޓކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންަކްނ ތެރެއިން

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް ެއކުލަަވިއލެވޭ ކޮމިީޓއެއް ޮހވުން. ައލިފުށީ 5ގެންދިއުމަށް ރިއަށް ކު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ،ހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  -1ގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންނަކީ، މިޓީމި ކޮ ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަކީ

ނައިފަރު ާދއިރާެގ  -3 ޢަލީ ޙަމީދު، ދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިސް -2މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން، 

 ވިލިނގިލީ -5ރު މުޙަްއމަދު ސަޢީދު، ާމވަށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ -4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް، 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ޓު ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87     އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 86    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 85    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   85     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 43      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 85        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 86. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ހުގެ ޖުމުލީމަޖި

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ؛ ސުމެއްންގެ އަަދދު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ85ުދު؛ އަދަ

މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ85ްވޯުޓގައި ަބއިވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .ންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްވީ. ، މި ކޮމިޓީ ވީމާއެހެން .85ލަ؛ . ޖުމ43ު

 

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

 މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހެޅުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކުރުމަށް ގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުއާދެ! ދެން އޮތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް

 ދެ ޅުެއއް މެންބަރެްއގެ ނަންފު ،އްވާއިރު ޅު ހުށަހަޅުފުނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްވުން. މި ދެ މަޤާމަށް ނަންމެންބަރުންގެ 

ނުާވނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެްނމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަްށ  ހުށަހަޅުއްވަިއގެންޤާމަށްމަ
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ކުރެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ ންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްަވއި ާތއީދުއި

އަސްލަމަްށ  ހިތަދޫ އުތުުރ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު (ަޅކަށްފަހު)ަވގުތުކޮ ރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން.ފު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: ބަރު މުޙައްމަދުދާއިރާގެ މެން ހިތަދޫ އުތުރު

އްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާ 82ޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޝުކުރިއްޔާ އި

އިވާ ގޮުތެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގަ  7ހުގެ ގަާވއިދުގެ ލީންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މަޖި ތު ރައްޔިބަޔާންކުރާ

މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަންުފޅު އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅަން.  މައްޗަްނގޮޅީ ،ންމަތީ

 އްާޔ. ރިކުޝު

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަރުވަން. ޡިމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުޢާދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންވޭރު

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާ ންބަރު ޢަލީދާއިރާގެ މެ މެދުހެންވޭރު

 އެ ބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު

 ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރުޞަތުމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފު  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ  ގިލީްސގެ މަޤާމަށް މާމިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީޔިވަނަ ަރއް 19

 ޅު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ނަންފު

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުރިޔާ

 އަުރވަން. މަދު ލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއްރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ީއދުކުރާއަޅުގަނޑު ތާ ހުށަހެޅުމަށް އްވިމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ މަށް ދެވުނު ފުރުޞަުތގަިއ ހުއްވުށް ނަން ހުށަހެޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްގެ މަޤާމަ

ަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ތަރުތީބުން އަޅު ތާއީުދ ލިބިފައިވާ ،ހުށަހެޅި ؛ނަންފުޅުތައް

ޡިމް ޢާލީ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވައި

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރައީސް މެދު މަްއަޗންގޮޅީ ؛ިއވަނީތާއީދުކުރަްއވާފަ

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  -2މަށް އިންތިޚާބުކުެރއްވުމަށް. ރައީސްެގ މަޤާ ހުގެލީމަޖި

 ؛ވަނީްނބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ތާއީދުކުރަްއވާފައި ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،ހުށަހަޅުއްވައި 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޤާސިމް ިއބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށް  ގިލީމާމި

އްވުމަށް ނައިބު ރައީސްގެ ަމޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެ ގެގެ މަޖިލީހުންތުއިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް. މިހިސާބުން ރައްޔި

ރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. ކުރެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ ފުހަޅުްއވަިއ ތާއީދުނަންފުޅުތައް ހުށަމެންބަރުންގެ ގަންނަވާ ދިަވޑައި އެ

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމަސްލަހިތަދޫ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަުތކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގު

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ީއސް. ްއޒަތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ އި

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގަިއާވ  7މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،މަާޤމަށް ބަޔާންކުރާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީްސކަމުގެ

ގެ ަނން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. هللاންބަރު އީާވ ޢަބްދުގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެ ،ންތުެގ މަތީގޮ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ތުޡިމަށް ފުރުޞަޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 
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 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންވޭރު

ރު މުޙަްއމަދު އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅި  އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިތަދޫ

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދުކރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ހެޅި ތާއީުދ މަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ހުށައްވުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަިއބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅު

ފުޅު ައޅުގަނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. ހިތަދޫ ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ލިބިފައިވާ ނަން

ގަލޮޅު އުތުުރ  ،ވަނީ މް ތާއީދުކުރައްވާަފއިޢާޡި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ގެ ދާއިރާ ދުހެންވޭރުމެ  ،ހުށަހަޅުއްވައި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް هللا ވާ ޢަބްދުއީ ރި ެމންބަރުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

  އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

މަތީން ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ  82އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި  .5

 ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން.ޓަކައި  އިންތިޚާބުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 82ޤާނޫުނއަސާީސގެ ހޫރިްއޔާގެ ލާނަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްަވއިޓަކައި ދަންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަމޢުލޫމާތަށް

ނަގާ ސިއްުރ  ކުރެްއވުމަށްކު އިންތިާޚބުޖިލީހުގެ ރައީސަރައްޔިތުްނގެ މަ ،މަތީން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ޮގތުގެ

ވޯުޓ ނެގުމުެގ ކަންތަްއ ހިނގަމުންދާނީ އެްއގޮތަކަށް. ނައިބު ަރއީސަުކ ިއންތިޚާބުކުރެއްވުމަށް ަނގާ ިސއްރު  ،ވޯޓާއި 

އަުޅގަނުޑ ދާޅުވެެދްއވުމަށް ވިހިންގަމުންދާނެ ގޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ެނގުމުގެ ަކންތައްން، ވޯޓުއެހެންކަމު

  އްމަށް ދަންނަވަން.އަމީންޢާ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ްއވުމުގެ ދެ! ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސަާކއި ނައިބު ރަީއަސކު މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ޯވަޓކުން އިންތިޚާބުކުރެއާ

ަނއިބު ލާނަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އިދާނެ ގޮްތ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ރޭގެ މި ޖަލްާސގައި ދެން ކުރިއަށް މި ކަންކަން

ފުރަތަމަ ސިއްރު ވޯޓު ނެގޭނީ  ،ސިއްރު ވޯޓު. އެގޮތުން ނެގޭ ދެަވކިަވކިން  މަށް ނެގޭ ވޯޓަކީއިންތިޚާބުކުރެްއވު ރައީސް
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ދެން  ،ނިމުމުން އިއިންތިޚާބުކުރަްއވާ ނަތީޖާ އިއްަވވަ  ރައީސް ލީހުގެބުކުރެްއވުމަށް. މަޖިމަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާ

 ،ކުރެްއވުމަށް. ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށާއި ގެ ނައިުބ ރައީްސ އިންތިޚާބު ހުސިއްރު ވޯޓު ެނގޭނީ މަޖިލީ

 ،ްސކޮުޅގައި ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނާނީކަރުދާންފުޅުތައް ވޯޓުމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަ

ަމޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށާިއ  ން.ތަރުތީބުލިބިަވޑަިއގެންފަިއވާ ތާއީދު އި،ނަންފުޅުތަްއ ހުށަހަޅުއްވަ  ތަކަށްއެ މަޤާމު

 ށް ބޭނުންކުރަްއވާނެވުމަދެއްޯވޓު ސިއްރު ށް ނަގާނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރެއްވުމަ

މުގައި ިއްއޒަތްތެރި ކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ހިނަގމުންދާކަޓުން ޗާޕުއެކަރުދާްސކޮޅު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިވޯޓު

ކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ެނޭގ ޓަކައި ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ަނއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުމާތަށްމެންބަރުންގެ މަޢުލޫ

ކަރުދާސްކޮޅު. އަިދ  ވޯޓު ެއއްވެސް  ކަށްސް ދޫކުރެވޭނީ ެއއިން ކޮންމެ ސިއްރު ވޯޓަވެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވޯޓުަގއި

ކަރުދާސް ޫދކުރާނީ ސް ވޯޓުވެ އެްއފަހަރު. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ނީމެ ސިއްރު ވޯެޓްއގައި ވޯޓުެދއްވޭއެއިން ކޮން

ފޮށި ހުންނާނީ ކުރެްއވުމަށް ބޭނުްނކުރަްއވާ ވޯޓުއިބު ރަީއްސ އިންތިޚާބުމަޖިލީހުގެ ރައީާސއި ނަ  .މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު

ހަގަޖައްަސވާނީ އެ މެންބަރަުކ ެވސް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮުޅގަިއ ފާ ންބަރަކުކޮންެމ އިްއޒަތްތެރި މެ .އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް

ަވގުުތ  ކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް އެފޮށީަގއި ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ނެތްން ޯވޓުއަމިއްލަފުޅަށް. ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރީ

 ިއ،ޖަހަޓުފޮށީގެ މަތިގަނޑު ވޯ  ،ވޯޓުފޮށީގެ އެތެރެ ދެއްކުމަށްފަހު ިތއްބެިވ މެންބަރުންނަށްޒިރުވެހާޖަލްސާއަށް 

ލެވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު އިސް ަވއްޓާލުމަށް ޯވޓުފޮށީގެ މަތިގަނޑުން ކަނާޑފައިވާ ތަން ހުޅުވަކަރުދާވޯޓު

 އިންމެ މެންބަރަކުވެސް ވޯޓުެދއްވާނީ އެ މަޤާމުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގޭ ސިއްރު ވޯުޓަގއި ކޮރައީސް 

 ،މިގޮތުންކަށް. އެ ެމންބަރަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ނަންފުޅަ ަޑއިގެންަފއިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިންލިބިވަ ތާއީދު

ވޯޓު ކަރުދާްސކޮުޅގައި އެ މެްނބަރަކަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ދޫކުރާވެސް  ށްވޯޓުދެްއވުން ފުރިހަމަވާނީ ކޮްނމެ މެންބަރަކަ

. ކޮންމެ ްއވުމުންލެއިފޮށްޓަްށ ވައްޓަ ވޯޓު ،ކަރުދާްސކޮޅުވޯޓު އިއްަސވަ ގަ ޖަފާހަދިމާގައިވާ ގޮީޅގަިއ ރަނގަޅުނަންފުޅާ 

ކުެރވިފަިއވާ ޞަނީ އެކަމަށް ޚާއް ފާހަގަ ޖަްއސަވާރަނގަޅު ސްކޮުޅަގއިކަރުދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެވސް ވޯޓު 

 ޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެޮކންމެ އިއް ކަރުދާސްޮކޅުބޫތުގެ ތެރޭގައި. ވޯޓުކުރެވިަފއިވާ ވޯޓިންޞައެކަމަށް ޚާއް  ،ގަލަންކޮޅުން

އަތްޕުޅަށް ލިބިަވަޑއިގެންެނވުމާއެކު ލަސްނުކުަރއްަވއި ދެންމެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވޯޓުެލއްވުްނ  ވެސް

ކޮޅަށް އެނބުިރ ނޑި ްއވުމަށްފަހު ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް އެ މެންބަރެއްގެ ގޮލެންވާނެ. އަިދ ވޯޓުވައްފުރިހަމަކުރަ

ލެއްގައި އަދި އެްއވެސް ހާއްދެއްަގއި ެއއްެވްސ ހަ ޯވުޓލާ ސަރައިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުްސ . އެްއވެވަަޑއިގަންަނވަންވާނެ

ކުރަްއވަިއގެން ފޮޓޯ  ބާވަތުގެ އެހެންވެސް ވަސީލަެތއް ބޭނުންކެމެރާައކުން ނުވަތަ ފޯނަކުން ނުވަތަ އެ ،ސިފައެްއގައި 

 ނެ ގޮތުގެގަމުންދާހިނ ތައްަތއްކަމެއް. ވޯޓުލުުމގެ ކަން ނެންގެވުމާއި މަންޒަާރއި ައުޑ ރިކޯޑުކުެރއްވުމަކީ މަނާ

އެތެޭރގަިއ  ގެމުޓަކައި މާލަގޮުތގައި ޭބްއވުމަށް ގެމި ނެގޭ ޯވޓަކީ ިސއްުރ ވޯެޓއް ،މަތީން އުސޫލުަގިއވާ ގޮުތގެ

ކުގައި މިހާރު އްދުގަިއ ހުރި ކެމެރާތަހަސަރަ ހުރި ވޯޓުލާން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޫތު ،ޭރވިފައި ހުރި ގޮތުން އިންތިޒާމުތައް
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ފަޅީގައިވާ ކުޑަދޮުރެގ ބިއްލޫރިގަނޑުން ނުފެންނަ ހުރި  ައދި ވޯޓުލާން ވަަޑއިގަންަނވާ ޫބތު. ފަ ކަވަރު އަުޅވާހުންނާނީ

 މާލަމުގެ ތެެރއިން ެއްއ މާލަން ހުރި ފަޅިކަމުގައި ެއއީ މަޖިލީހުގެ ައޑުއަހާއަދި ްތކޮށްފަިއާވނެ. ގޮތަށް ކަރުދާސް ތަ

ވޯޓުލާ މަންޒަރު   ތިއްބަވާ ޭބފުޅުންނަށްއެ މާލަމުގައި ވަނީ ބޫތު ބެހެއްޓިފައި އެ ަޑއިގަންަނވާ ވޯޓުލާން ވަ ،ވާތީ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީްނ  5މަޖިލީހުން ހޮއްވަވާަފިއވާ  ރައްވާނުކުލަސްނިމުމުން  ލައިވޯޓުށް. ގޮތަ ނެފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

ކަރުދާސްޮކޅުގައި އެްއވެސް ފާހަަގއެްއ ޖާ ހޯއްދަވަންވާނެ. ވޯޓުތީނަ އިއަދަދުކުަރްއވަ އި،ވޯުޓގުނަ  އި،ވޯޓުތައް ބައްަލވަ 

ލިޔުމެއް ނުވަަތ  ،ހުމެއްރެކު އެްއވެސްއެނޫން  ކަރުދާސްކޮުޅގައި ފާހަަގއިގެ އިތުރުންވޯޓު  ،ފައިނުވާ ވޯޓާއި ޖައްސާ

ލު ވޯުޓ ތިޑައެުޅއްވުުމގައި ބާލު ވޯޓެއް. އަދި ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނތިނިޝާނެއް ޖައްސަވާަފއިވާ ވޯަޓކީ ބާ

 ނަތީޖާ އިއްެވވުުމގެ ކުރިންވޯުޓެގ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ،އަދަދު ކުރެްއވުމަށްފަހު އިނުވާނެ. ވޯޓު ގުނަހިމަނުއްވަިއގެން

 މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ޝީުޓގައި  5ގުނުމަށް ަޓކަިއ މަޖިލީހުން ހޮއްަވވާފަިއވާ ވޯޓު

ގުނުމަށް މަޖިލީހުން ވޯޓު  ،މުމުންންނި އިއިްއަވވަމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުެގ ނަތީޖާ ިސއްރު ސޮއިކުަރއްވަްނވާނެ. 

މަޖިލީހުެގ  ،މަތީން ޒިުރގައި ެއ ކޮމިޓީން ކަނަޑއަޅުްއވާ ޮގތެއްގެހާީޓގެ މިކޮމެންބަރުންގެ  5ހޮއްަވވާފަިއވާ  

 ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ކުިރއަށް  ގެ ކަންކަންނައްތާލުމު ަތއްކަރުދާސްއަމީންޢާއްމު ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ތީންމަ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ 82ސީގެ ސާދެން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ އާދެ!

ނެގުމުގެ މަސައްކަާތިއގެން ޯވޓު ނެގުން. ޯވޓުއްރުކުރެްއވުމަށް ނަގާ ސިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކު އިންތިޚާބު

ކޮށްދިނުމަށް ނެތްކަން ޔަޤީންެއއްެވސް ެއއްެޗއް ފޮށީގައި ވޯޓުދާނަން. ޯވޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް

 ގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓުފޮށީގެ އެތެރެ ދައްާކލެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. )ވަޓަ

މޭޒުން  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިދާރީ ؛! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައްދެއާ

 ކުރައްވާ. އަދި ކުޑައިުރކޮެޅއް ނަގާނެ ވޯޓުފުންދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ! މާވުމަށް ަވޑަިއގެވުމުން ވޯޓުެލއް ވިދާޅު

ވެްސ  ، ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންާފނެ. އެހެންވީމާއިވަރަކަށް މިނެޓު ނަގަ  10 ނަޑކަށްގާްތގަ މަށްޗާޕްކުރު

ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ބޭރަށް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބޮޑަށް އެދެން. ކެތްތެރިކަމާއެކު މަުޑކޮށްލަދެްއވުން ވަރަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ހު(ން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަަވޑަިއގެންދެްއުވން އެދެމިކޮޅަށް މިނެޓު ެތރޭ  10ވަަޑއިގަތަްސ 

 ެލްއވުމަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. ވޯޓު ،ނަންފުޅުތައް އިދާރީ މޭޒުން ިވދާޅުވުމުން

 

 ދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:އި
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ްއޒަތްތެިރ ރު ދާއިރާގެ އިހެންވޭރު ުއތު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( . ނިޔާޒު އަލީ މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުމާލޭ

މް. ޢާޡިލީ ޢަމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  . )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އްޒުޢިމް މުއިބްރާހީ މެންބަރު

ސައިން ޝަހީމް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހެންވޭރު ޙުވޭުރ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކަށްފަހު( ހެން)ވަގުުތކޮޅަ

ފް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޠީސަން ލަޙަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ހުޅަނގު

މަދު ނަސީމް. ޙްއަ ލުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީހު( ގަލޮޅު ދެކުުގތުކޮޅަކަށްފަ)ވަهللا. ބްދުޢަމެންބަރު އީވާ 

މެުދ  މައްޗަްނގޮޅީ އްމަދު ރަޝީދު. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޙަާދއިރާގެ މެންބަރު މުރު އުތު ޅީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަްއޗަންގޮ 

ދެކުނު ާދއިރާގެ  މައްޗަންޮގޅީކޮަޅކަށްފަހު( ޝީދު. )ަވގުތުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަ 

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު   އުތުރުމާފަންނު އިތަމް. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ޚަަމދު ޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

މް ރަޝީދު. ހީއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

ލީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންުނ ޢަކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް )ވަގުުތކޮޅަ

. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވިލިމާލެ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙްއްމަދު ފަލާޙަރު މުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަހު

މަދު ސަލީމް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޙްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ަޅކަށްފަހު(މް. )ަވގުތުކޮމަދު އުޝާޙްއަ

. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި ޢުއްމަދު ޝިފާޙަްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އި

ދު. ޙީވަهللا ބްދުޢަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަފަހު( ދިއްދޫ )ަވގުތުކޮަޅކަށްهللا. ބްދުޢަމަދު ޙްމެންބަރު އަ

މް ޝަރީފް. )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކެލާ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީ

އްމަދު ޙަ މުރި މެންބަރުގެ އިްއޒަތްތެފޫރު މޫސާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު( ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާޣަބްދުލް ޢައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޔާދު. ސައިން ޒި ޙު)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު هللا. ބްދުޢަނަޝީދު 

 ފް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކުޅުދުއްފުށީ ޠީލައްބްދުޢައުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުޅުުދއްފުށީ)

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫއްމަދު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަކުނުޙަރު ޖަމްޝީދު މުދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ކީމް. ޙަބްދުލްޢަޝަހީމް هللا ބްދު ޢަފަހު( ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޅަަކށްގުތުކޮއްމަދު ރާޢީ. )ވަޙަމު

. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ޟާލީ ރިޢަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އްމަދު ޙަދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުނަދޫ ހު( ފުދު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ޙީސައިން ވަޙުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މަނަދޫ  ޅަކަށްފަހު(ސާ. )ވަގުތުކޮ ޢީމަދު ޙްދު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި  މެންބަރު އަޝާހި

هللا ބްދުޢައްމަދު ޙަ މުންބަރު. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ވެލިދޫ ދާއިާރގެ މެމަދު ހާރޫންޙްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

ލީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަލިފުީށ ޢަޝަފީޤް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޔޫނުސް 

ސައިން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޙުއްމަދު ރަޝީދު ޙަޒަތްތެރި މެންބަރު މުދާއިރާގެ ިއއް

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު.  ބަރުމެން މެންބަރު
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 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ގެ އިްއޒަތްތެރި އިނގުރައިދޫ ާދއިރާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޙްމަދު. 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އާދަމް

 )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( .މަދު ސަލީމްއަޙް ޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ ިއއް އޭދަފުށީ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(  .ޙިސާން ޙުސައިން

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ()ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު ޢަލީ ޙުސައިން.ޒަތްތެރި މެންބަރު އިއް  ކެންދޫ ދާއިރާގެ

ކަށްފަހު( ުތކޮޅަ)ވަގު .ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް)ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު(  .ޖީހާން މަޙްމޫދު

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ކާށިދޫ .ދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބް

އިބްރާހީމް ނަސީމް.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޖާބިރު. هللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހު( މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް  މާމިގިލީ )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ާ ންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.އިްއޒަތްތެރި މެ

 ދަނގެތީ ބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އްޒަތްެތރި މެންދޫ ދާއިރާގެ އިއިބްރާހީމް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަހިބަ

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޡިމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

ސިމް. ރު ޙުސައިން ޤާޒަތްތެރި މެންބަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެކޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ލް ރަޝީދު. ޟުއިބްރާހީމް ފަ

މުލަކު ދާއިރާގެ ކަށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދިްއގަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. )ަވގުތުޮކޅަ

މަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ނަޞީރު. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ސިން ޙަމީދު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްފަހު( ވަގުތުޮކޅަކަށްޙަލީމް. )

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ވިލުފުށީމިރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢާހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަ

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  .ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ށީ ފަހު( ތިމަރަފުވަގުތުކޮޅަކަށް ޙަސަން ޢަފީފް. )

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު. ( ކޮަޅކަށްފަހުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނު. )ވަގުތު

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މުޙައްމަދު ވިސާމް. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ގަމު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަމޫސާ ސިރާޖު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދާންދޫ ދާއިާރެގ ޅަކަށްފަހު( ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. )ަވގުުތކޮ ވިލިނގިލީ ކަށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަ

ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ގެމަނަފުށީޅަކަށްފަުހ( )ވަގުތުކޮ هللا. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ދޫ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތިނަ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސަޢީދު

މަަޑވެލި ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަނީފް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. ޅަކަށްފަހު( ޙުސައިން ފިރުޝާން. )ވަގުުތކޮ

މުލަކު އުތުުރ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ފުވައް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގައްދޫ 
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ފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ތުކޮަޅކަށްފަހު( ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. )ަވގު

ުފަވއްމުލަކު ދެކުނު ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ދީދީ. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

ފޭދޫ . )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މުމްތާޒް. )ވަ

 ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމަރަދޫ ދާއިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ހިތަދޫ އުތުުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. އިބްރާހީމް ޝަރީފް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ހިތަދޫ ދެކުނު ހިތަދޫ ެމދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަ

އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބްރާހީމް ނާޒިލް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާ

މި ޖަލްާސއަށް  ،ނަތީޖާއަށް ަބލާއިރު އާދެ! ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ . )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އިނާ އާދަމްރޮޒަ

 85ރި މެންބަރުން. ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުަގިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވީ ްއޒަތްތެއި 86ލަ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ުޖމު

 ން.   ވާހަކަ ދަންނަވާލަސް ޮއތްކަރުދާްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑގެ އަުތަގއި ބާކީ ެއއް ޯވޓުއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އިއްޒަތްތެރި އެންމެހައި އާދެ! 

 

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

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

 .އިޢްލާންކުރުން 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން 82 ނޫުނއަސާީސގެޤާ ދެން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ

ނަީތޖާ އިޢުލާންކުރުން. ިސއްރު  ،ޚާުބކުރެްއވުމަށް ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް އިންތިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކު 

މެންބަރުންގެ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  5ެލވުނު އިކަން ުކރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކުަލވަވޯޓު ނެގުުމގެ ކަން

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ގެންެދއްވުން އެދެން. އަށް ވަަޑއިމެންބަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޭޒު ކައިރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެިރ އިިޅ މެދު ދާއިރާގެ ތީޖާ. މައްޗަްނގޮނަީއސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުުނ ވޯުޓގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަ

 17ޒަތްތެރި މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ރާގެ ިއއްމާމިިގލީ ދާއިވޯޓު.  67މެންބަރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް 

ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވަނަ ރައްޔިތުން 19. އެހެންވީމާ، 1ލު ވޯޓުގެ އަަދދު ތިވޯޓު. ބާ

ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިމެދު ދާއިރާގެ  މައްޗަންގޮޅީ އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވީ

އާދެ، ސިއްުރ ވޯޓު ނެގުުމގެ ކަންކަްނ  .ށްއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނަޝީދައިމަން. މަރުޙަބާ ކޮށް ނިންއިޢުލާން

ކަރުދާްސކޮޅު ނައްތާލުމުގެ ކަންތަްއ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުަގއި ވޯޓު  5ލެވުނު އި  އެކުަލވަމަށްއުގެންދިކުރިއަށް 

 ތުޮކޅަަކށްފަހު( ގެންދެވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުކުރިއަށް 

 

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

 ނަގާ ސިއްރު ވޯޓް ނެގުން.ޓަކައި އިންތިޚާބުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،މަތީން ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ 82ނޫނުައސާސީގެ ޤާމްހޫރިއްޔާެގ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުއާދެ، ދެން އޮތީ 

މަށް ހަމައެކަނި ޤާއިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ިސއްރު ވޯޓު ެނގުން. ާއދެ، މި މަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީަސކު 

ުޅގަނޑުމެންގެ ވޯޓަކުްނ ނަމަވެސް، އައޮތީ. އެހެން މިައދި ވާފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނަން ހުށަހަޅުއްއެންމެ 

އެހެންނަމަވެސް،  .ގޮުތގައި މި ވޯޓުކަމުގެ ވޯޓެއް ފެންނަ ނޫނިއްޔާ ނުފެންނަމި ވޯޓު  ؛ޓަަކއި ނިންމަންމަށްއުގެންދި

ލުމުގެ ކަންތަްއ ައޅުގަނުޑ ގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓު  ގޮުތގަިއ ގެންދާ ގެ ސިއްރު ވޯޓެއް 

ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފޮށީަގިއ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރިން ވޯޓު ނަން. ވޯޓުލާން ފެށުމުގެކުރިއަްށގެންދާ

. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެލއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަންއިފޮށީގެ އެތެރެ ދަްއކަމެންބަރުންނަށް ވޯޓުއިްއޒަތްތެރި 

މެ ނަންފުޅެއް ކަމުން ގާމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ވަނީ އެންތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް ކަމުގެ މަރައްޔި

ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ނުފެންނަ  ،ކަރުދާްސކޮުޅގައި އޮންނާީނ ފެންނަވޯޓު

މަށް އެދި ދަންނަވަން. ވުެދއްފާހަަގ ޖައްަސވައިޮގޅިެއއްަގިއ ރަނގަޅު ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ދެްއވާއިުރ އެ ވޯޓު

ދެއްވުމަށް  ޯވޓުލުމަށް ވަޑަިއގެންމޭޒުން ވިދާޅުވުމުން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިދާރީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ( ހެންވޭރު ުއތުރު ދާއި. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުމެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ޢާޡިމް ގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ 

ވޭރު އިން ޝަހީމް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހެންހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ތްތެރި ލަޠީފް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ސަން ންބަރު ޙަހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

އަޙްމަދު ނަސީމް.  އީލުދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ގަލޮޅު. هللاޢަބްދު އީވާމެންބަރު 

އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ޗަންޮގޅީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މައް 

 ތުކޮަޅކަށްފަހު( މައްޗަންގޮޅީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު. )ވަގު ،ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމެދު ދާއި މައްޗަންޮގޅީ

 މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުކަށްފަހު( ވަގުުތކޮޅައިތަމް. )ޚަދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މާފަންނު މެދު ދާ. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު

ހު( މާފަންުނ ކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ)ވަގުުތކޮޅަ

 ދާއިރާެގ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވިލިމާލޭ. ފަލާޙް މުޙައްމަދުހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  ޅަކަށްފަހު( ހޯރަފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް. )ަވގުތުކޮ 

 ބާރަށު ދާއިާރގެގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ( އިހަވަންޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. )ވަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ވަޙީދު. هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދިއްދޫهللا. ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެ

ތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް. )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކެލާ ާދިއރާގެ ިއއްޒަ

ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު )ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު( ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

އިން ިޒޔާދު. ތެރި މެންބަރު ޙުސަ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްهللا. ނަޝީދު ޢަބްދު

ލަޠީފް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އްޢަބްދު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ކުޅުދުއްުފށީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގެ ދެކުުނ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަްމޝީދު މުޙައްމަދު. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( މަކުނުދޫ ދާއިރާ  ކުޅުދުއްފުށީ

هللا ކަށްފަުހ( ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު . )ވަގުތުކޮޅަޢީމުޙައްމަދު ރާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޟާޙަކީމް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިލަންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިލްމް ޢަބްދުހީޝަ

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިރ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

ސާ. ޢީގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދު. )ވަހިމުޙައްމަދު ޝާ

ރޫން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވެލިދޫ ދާއިރާެގ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާ

( ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޤް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުޝަފީهللا ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެ

ށްފަހު( ގުުތކޮޅަކައިން. )ވަޢަލީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަލިފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

އިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުދވާފަރު ދާއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެ
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މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. 

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( . ދަމް ޝަރީފްއާމަޑުްއވަީރ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ސާން ޙުސައިންޙިމެންބަރު 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(. ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ކާށިދޫ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ކީމްޙަބްދުލްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. ޖާބިރުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ އި 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(. އަޙްމަދު ނަސީމް

ރި މެންބަރު ތްތެމާމިގިލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(. މްޤާސިމް އިބްރާހީ

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. މްޡިދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ދަނގެތީ

. އިން ޤާސިމްެކޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ރަޝީދު ޟުލް ފައިބްރާހީމް

މުލަކު ދާއިރާގެ  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަންދިްއގަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ކޮޅަކަްށފަހު()ވަގުތު . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ނަޞީރު

 )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙް )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ލީމްޙަ

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ވިލުފުށީ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު. މިރުޢާރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ވަދޫ ދާ ކުޑަހު

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ  )ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު(. ޙަސަން ޢަފީފް

 އިްއޒަތްތެރި  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ތ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

. އިސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. މޫންއުއްސާން މަމެންބަރު މުޙައްމަދު ޣަ

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(. ގަމު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

. ދުޢީމާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ރު މޫސާ ސިރާޖުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ދާންދޫ ދާއިާރެގ  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ދު ޙުސައިންޢުތްތެިރ މެންބަރު ސަދާއިރާެގ ިއއްޒަ ނގިލީ ލިވި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ގެމަނަފުށީ ޮކޅަކަށްފަުހ()ވަގުތު. هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ތިނަދޫ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޣުނީ. މުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ދުޢީސަ

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަަޑވެލީ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުފް. ސަނީهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެދާއިރާގެ ދެކުނު 

. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ޙުސައިން ފިރުޝާން

މުލަކު އުތުުރ ފުވައް )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( .ގައްޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޒަތްތެރިރާގެ އިއް ދާއި

ުފަވއްމުލަކު ދެކުނު ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަުދދީދީ

ފޭދޫ  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ގުތުޮކޅަކަށްފަހު()ވަ. ތާޒްމުމް

މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ޒަތްތެރިރާގެ އިއް ދާއި

. ތުުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހިތަދޫ ދެކުނު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. ހިތަދޫ ެމދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މީދޫ އަްއޑޫ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. އިބްރާހީމް ނާޒިލް މެންބަރު ޒަތްތެރިދާއިރާގެ އިއް 

ލާނަން. މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބީވ ވައިއާދެ! ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަމް. ދައާރޮޒައިނާ 

ން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 85ވަނީ ިއގެންފައި  ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިެވަވޑަމެންބަރުން. ދެންމެ ނެގުނުއިްއޒަތްތެރި  86ލަ ޖުމު

 . ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅު 1އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު އަތުަގއި ބާކީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. 

 

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

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

 އިޢްލާންކުރުން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  82ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުގެ  ،ސަކު އިންތިޚާުބކުރުމަށް ނެގުނު ސިއްުރ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށްނައިބު ރައީ

 5ެލވުނު އިށް އެކުލަވަ ެގންދިއުމަކަން ކުރިއަށް ދާނަން. ސިއްުރވޯޓު ނެގުމުގެ ކަން މަސައްކަތާިއގެން ައޅުގަނޑު ކުރިއަށް

 ކުެރއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޭމޒު މެންބަރުން މަސައްކަތްބަރުންގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދެއްވުން އެދެން. ކައިިރއަށް ވަަޑިއގެން

 9ނުފެންނަ ވޯޓު.  76 ެފންނަ، هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި  ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

ވަަޑިއގެންނެިވ މަށް އިންތިޚާބުވެ ޤާވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ނައިބު ަރއީްސގެ މަ 19ވޯޓު. ވީމާ،  85ލަ ވޯޓު. ޖުމު

ގެ ހުރިހާ އި އަދި މަޖިލީހުޔާ އްއަށް ައޅުގަނޑުގެ ނަމުގަ  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުިއްއަޒތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ 
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ިސއްރު ވޯުޓ ބާީދ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ީއވާ ހޮވުނީ.  މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުާރއި މުބާރަކްއިްއޒަތްތެރި

ކަރުދާސްކޮޅުަތއް ނައްތާލުމުގެ މެންބަުރންގެ ކޮމިީޓގެ ހާޒިުރަގއި ވޯޓު  5ެލވުނު އިނެގުމުގެ ކަންކަން ގެންދިއުމަްށ އެކުަލވަ

 ވިންނެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދަންނަވަން.  އްމަށްޢާއުމަށް އަމީންގެންދި ކަންކަން ކުިރއަށް

މަށް ޤާމަ ރައީްސގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 19ދަންަނވަން.  އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ައޅުގަނުޑ ޝުކުރު

 ،ށާއިނަޝީދަ ޙައްމަދުމު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީސް ދާއިރާގެ މެދު މައްޗަްނގޮޅީ ،އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުއތުރު ގަލޮޅު ،މަށް އިންތޚާބުވެަވޑަިއގެންނެވި ޤާޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސްގެ މަރައްޔިތުންގެ މަ

އި ޝުުކރާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ޔާ ައށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ައޅުގަނޑު މަރުޙަބާ هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ގެ ރައީސާ ރިޔާސަތު ހަވާލުކުރުން ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު. 9

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަނ  82ނޫނުއަސާސީގެ ޤާހޫރިއްާޔގެ ލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްއިމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ތްތެރި ްއޒައި

އެ ޖަލްސާއަްށ  ،ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައިބާއްވާ މު އިންތިޚާބަށްފަހު އްމާއްދާގެ )ހ( ަގއި އާ

 ،ރުދުވަްސވީ މެންބަގިނަ މެދުނުކެނޑި އެްނމެ  ގެ ތެރެއިންމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ،ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން

ންދެން ކަމަށް ކުރެވެއި ނައިބު ރައީސް ިއންތިޚާބުއެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސާ

 ،މަށް އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންނެވި ޤާވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަ 19ހިސާބުން  މި ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ

ދެްއވުމަށް ހަވާލުވެަވޑަިއގެން ރިޔާސަތާ ނަޝީދު މުޙައްމަދު ރައީސް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މައްޗަންޮގޅީ

 .ެއއްކޮށް ދަންނަވަން މާވަރަށް އަދަުބވެރިކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޭެގ ބައްދަލުުވްނ  މި !ބާޙަޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުވަނަ ަރއް 19`. 

ދަންނަވާލަން ޖިލީހުގެ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ދެތިން ބަހެއް ގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންގެ މަނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި އަޅު



19 

 

މާމިގިީލ  ؛ބޭފުޅުން  ެދއްވި ދެަވއިވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަ 18 ،ބޭނުން. ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ

މަސީޙްާމުޙައްމަދުާهللاާޢަބްދުޒަތްތެރިާމެންބަރުާދާއިރާގެ އިއް ދެކުނު ރި މެންބަާރއި އަދި ފުވައްމުަލކު ތެދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

ާމަަސއްކަތްޕުޅަށް ާދ ައޅުާކޮށްދެއްވި ާމ މިގިލީ ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާިއއްޒަތްތެިރާއިގަނޑުމެން ރ ގެ

ާއެ ާއަދި ާޫނން. ާއެކަންޏެއް ާމަސައްކަތްތައް ާކޮށްދެއްވި ާފަހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމެންބަރު ައސ ސީާނޫނުޤ ާމަނިކުފ ނު

ާރިޔ ސަކުރުމުލ ޙުޞްއި ާމަޖިީލހުގެ ާއެ ާއަދި ާމަސައްކަތ އި ާކުެރްއވި ާބަލަހަްއޓަާތުަގއި ާފުރިހަމަވައިވެސް ކަމުަގއިާެދއްވި

ާމަޖިލީހުގ18ާެ ާބަލަހައްާވަނަ ާރިޔ ސަތު ާާދެްއވިާަވއިޓަވެސް ާމެންބަރަށްާކަމަށްޓަކައި ާިއއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ މ މިގިލީ

ބޭފުޅ ާާއެވަނީާަމނިކުާވެސްާމޫސ ާއިބުާރައީސްާމަިޖލީހުގެާނަވަނަާރަްއޔިތުންގ18ާެފަށްފަށުންާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާމަނަ ާރައީސްކަުމގެ ާއަދ ކުރަްއވަޤ އިބު ާފުރިހަމައަށް ާކޮށްދެއްވ ފަާިއ،މު ާޚިދުމަތް ާިގނަގުނަ ާމަޖިލީހަށް ާގެ .ާރައްޔިތުން

ާމޫސ  ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާފަށްފަށުން ާވެސް ާތަމ18ާްމަނިކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ވަަޑއިގެންެނިވާސީލުވެާވަނަ

ާވަރަށް ާތެރެއިން ާމިއަދުާބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުން ާވަޑަާިގނަ ާދޫކޮށް ާމަޖިލިސް ާމި ާބޭފުޅުންނަށްާއިގެްނފިވަނީ ާއެންމެ ާއެ .

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއެ ާމަސަްއކަތްތަކުަގއި ާކުިރއަށް ާބޭފުޅުންގެ ާެއ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާފަށްފަށުން ާއަޅުގަނޑު ވެސް

ާމ ތްާާލެއްވުމަށްނިޢުމަތް ާއެދި ާދަންނަވަާޙަޟްރަުތގައިާރަސްކަނލ ގެ ާދުޢ  ާމަޖިލީހަކ19ާާީން. ާރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ާަވރަށް ާރައްޔިތުްނ ާއުންމީދ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާފޮނި ާމަޖިލީހެއް.ާާގިނަ ާަރއްޔިތުންެގ ާއިންތިޚ ބުކޮށްަފިއވ  އެުކަގއި

ާމިާ،ިގވަަޑއިގަންަނވ ނެނއެ ާމަޖިލީހަކީ ާރަްއޔިތުންގެ ާތެރެއިންާރ އްޖޭާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާމުއަްއސަސ ަތކުގެ ސިފައިންެގާާ،ގެ

ާއެންމެފިޔަ ާުދވަސްާާވައި ާމިާގިނަ ާމިީއ ާމުައއްސަސ . ާވެފަިއވ  ާރައްާއީ ާެއާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާގެ. ާމަތީ ާއެންމެ ޔިތުންގެ

ާގޮތުަގއިާނެތްާސްވެާއްރައްޔިތުންގެާވަކީލުންާތިޔަާިއއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަކީ.ާތިޔަާއިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޝައްކެާ

ާތިކުަރއްވަމުންާމަސައްކަތް ާރަބޭފުޅުާގެންދަވ ނީ ާހޯދައްންގެ ާލ ބަ ާހެވ އި ާފަރ ތުންާއިޔިތުންނަށް ާރައްޔިތުންގެ ދިނުމަށް.ާއެ

ާިދވެހިރ އްޭޖގެވަކ ލ ތު ާނޫނުޤ ާކުރުމަށް. ާއިބ ރ ތުން ާސަރީޙަ ާއެންމެހައަސ ީސ ާެވރިކަމުގެ ބ ރުތައްާާއިބަޔ ންކުރަނީ.

ާރައްއަާފެށިގެން ާކިބައިންންނަނީ ާތަމްސީލުކޮށްދިނުމަރައްާާ.ާއެމަށްކަާޔިތުްނގެ ާކަނަޑއަޅ ފަިއވ ާިޔތުން ާރައްޔިތުން ާއެ ށް

ާތިޔަ ާމެންބަރުންނަކީ ާތިޔަާއިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްާބޭފުޅުން. ާމި ާމަޖިލީހަށ19ާާްާ،ބޭފުޅުން ާރަޔިތުންގެ ަވނަ

ާތިވެާއިންތިޚ ބު ާަވޢުދެާވަަޑއިގެން ާއެަތއް ާރައްޔިތުންނަށް ާާއްތިްއބެވީ ާރައީސްެގ19ާާވެ. ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ާ ާފުއްދުމަށްޓަކައިާތިހައިސިއްޔަތުން ާވަޢުދުތައް ާކޮށްދެްއވ ާތިާ،ބޭފުޅުންގެ ާރައްޔިތުންނަށް ްނާބޭފުޅުން

ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ،ާމަބޭނުންވެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައި ާގޮތުގައި ާޚިދުމަްތާފުރިހަމަ ޖިލީހުގެާވަަޑިއގަންނަވ 

ާތަޅުމުގަާ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާެވސް ާާއިއިދ ރ އިން ާތިބޭފުުޅން ާއެންމެހަވެސް ާއެދިަވޑަިއގަްނނަވ  މަސަްއކަްތާާއިކުރައްވ ން

އަސ ސީާހިނގަމުންާއަންނަނީާގިނަާޕ ޓީާއެކުލެވޭާނޫނުޤ ާޭޖގެާދިވެހިރ އްާވޭނެ.ބޭފުޅުންނަށްާކުރެއްާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާތި

ާތެެރއިން ާނިޒ މުގެ ާޕ ޓީާސިޔ ސީ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޖުމްހޫރީާދިވެހިރާ ާ،އ އި. އްޖޭގެ

ާޕ ޓީާ،އ އިާޕ ޓީ ާޕްރޮގްެރސިވް ާއެލަާ،އ އިޕީޕަލްސް ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާނެޝަނަލްާޔަމޯލްިޑވްްސ ާޕީޕަލްސް ާއަދި ންސ ިއ
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ބާ ގަނޑުާފަށްފަށުންާމަރުޚަވެރިންނަށްާައޅުާ،ށްލީޑަރުންނަސިޔ ސީާޕ ޓީތަުކެގާާއިގްރެސްާތަމްސީލުވޭ.ާމިއީާއެންމެހަންކޮ

ާ ާއެންމެ ާމި ާއަދި ާޔަޤީންކޮށްދަންނަވަން. ާތިބޭފުޅުބޭފުޅުންނަށް ާ ާފިކުރ އަރުވަން. ާޕ ީޓާާއިންގެ ތިބޭފުޅުންގެ

ާއިދ ރ ތަމްސީލުކޮށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާާދިނުމުގައި ާތަޅުމުގަވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާާއިއަދި ގ ނޫނ އިާވެސް

ާތިބޭފިގަވާ  ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާދ އިރ އެްއަގއި ާފުޅ  ާއެންެމ ާތަންދިން ާހިްނގޭނެ.ާއިދުތައް ާމަސައްކަތްތައް ާ ޅުންނަށް

ތްތެރިާމަޖިލީހެއްާހޯދުމަށްާވަނީާނަޒ ހ ާކޮށްފައިާމިވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްާއިންތިޚ ބ19ާުާ،ިގވަަޑއިގަންަނވ ނެނއެ

ާތިބެ ާފެންޮބވަޮބވ  ާަރއްޔިތުން ާބޭނުންަވނީރ އްޖޭގެ ާކިަބއިން ާިތބޭފުޅުންގެ ާަރއްޔިތުން ާއެ ާިއއްޒަތ އިާ،މެ. ާތިބޭފުޅުންގެ

ާ ާނަޒ ހ ޤަތިބޭފުޅުންގެ ާހިފެހެއްޓުމަށް. ާތިދަރު ާމަތީގަިއ ާކުިރއަށްާތްތެރިކަން ާމަަސއްަކތްތައް .ާމަށްގެންެދވުބޭފުޅުންގެ

ާޔަ ާކަށަވަރުާޤީއަޅުގަނޑަށް ާާ،ން ާއިާޤަދަރ އި ާހިފަހައްާތިްއޒަތް ާއިްއޒަތްާ.ޓަވ ނެބޭފުުޅން ާޤަދަރ އި ާމަޖިލީހުގެ މިާާ،މި

ާޙަ ާއިްއަޒތް ާޤަދަރ އި ާތިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޢަމަލުތަކ ާޤީޤަތުގަިއާުގޅިފަިއވަނީ ާޤަދަރ ާިއ،ބޭފުޅުންގެ ިއއްޒަތްާާއިިތބޭފުޅުންގެ

ާމެންބަރުންހިފެހެއްޓުމ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެާ.ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާހިނގ  ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި މަޝްވަރ ާާއިންމެހަވެސް

ކަންކަންާވެސްާާއިަގއިާހިންގ ާއިދ ރީާއެންމެހައިތުރުންާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ އަދިާއޭގެާާ،ޯވޓުާެވސްާ،ވެސްާބަހުސްާ،ވެސް

ާނަޒ ހ  ާމެންބަރުންގެ ާއިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާފަރ ތުންާާ،ކަމަށްތްތެރިހިނގަމުންދ ނީ ާމަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް

ާހިނަޒ ހ  ާތިތްތެރިކަން ާފަރ ތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއޮާށްބޭފުޅުންނަާފެހެއްޓުމަށް ާއެހީއެއްާވެދެން ާހުރިހ  އްިވްއޔ ާއިރ ދަކުރެާާ،ތް

ާ ާވެދޭނެ. ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުނ19ާްމި ާރ އްޖޭެގ ާއެއީ ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންެގ ާރައްޔިތުންނަށްާ،ވަނަ އިންސ ފުާާެއ

ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާމަޖިލީހެއް. ާރައްޔިތުންެގ ާގެނައި ާއިންތިހ އަްށާލ ޙުޞްއިާހޯދުމަށް ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ކުރުމަށް

ާ ާމި ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާަމޖިލީހެއް. ާރަްއޔިތުންގެ ާއައި ާއުފެދިގެން ާހ ލުގައި ާމަޖިލީހުގެާއިއެދެމުންދިޔަ އްޒަތްތެރި

ާމަސަ ާއެ ާމެންބަރުން ާއިްއޒަތްތެރި ާއްކަުތގައި ާއަެނއްކާ ައވަދިނެތި ާއޮތީުއޅުއްވ އިރު ާަދންނަވަން މަޖިލީހުގެާާ،ވެސް

ޭބފުޅުންނަށްާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާާއިދ ރ އިންާވެްސާތިާއަދިާމަޖިލީހުގެާ،ވެސްާާއިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުގަާ،ރިޔ ސަތުންާވެސްާ

ާއެހީއެއްާ ާހުރިހ  ާއޮތް ާކިާވެދެވެން ާތިބޭފުޅުންގެ ާރައްޔިުތން ާރ އްޖޭގެ ާދިރިއުޅުމެއްވެދެވޭނެ. ާތަނަވަސް ާއެދެނީ ާ.ބައިން

ާއުުޅވޭ ާގޮުތަގއި ާޮގތްތަކެއްރިވެތި ާނެތިާ.ނެ ާަރއްޔިތުްނގެާާ،ހ ސްކަެމއް ާއެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް އެ

ާދަ ާތަނަރީދަރިންނ އި ާދަރިންނަށް ާދިރިއުޅުމެއްންގެ ާާ،ވަސް ާގޮެތއް ާބިނ ކުރުން.ާިމާއިދެހޯދަިރވެތި ާދިެވހިރ އްޖެއެއް ވޭނެ

ާަޝއްކެާމަ ާެއްއވެސް ާމަސައްކަތަީކ ާާާނެތްއްޖިލީހުގެ ާކުިރައށްގޮުތގަިއ ާމަސައްކަްތ ާމަޖިލިސްާެއ ާމި ގެންދިއުން.

ވެސްާއަދިާޕ ޓީތަުކެގާާިއގެންފަިއވ ާމެންބަރުންވަޑަާއެހީތެރިވެދޭނީާެވސްާއެާމަަސއްކަތްތަށް.ާއަމިއްލަާގޮތުންާިއންތިޚ ބުވެ

ާތަޅުމު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވެސް ާއިރ ދަކުރެްއވިާާަގއިމެންބަރުންނަށް ާގޮތުަގއި ާހަމަހަމަ ާފުުރޞަތުތައް ާލިިބގެންދ ނެ.ާލިބޭ އްޔ 

ާމަޖިލީ ާފޯރުކޮށްދޭނެ.ާހުގެާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާފުރުޞަތުަތއް ާއެ ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ  19ާަގވ އިދު

ފުޅުންގެ އެއްބާރުލުން، ހުރިހާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަަސއްކަްތކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަަކށް ހެދުމަށް ތި ހުރިހާ ބޭ

 އެްއބާރުލުން ލިބޭނެކަމީ އަޅުގަނުޑގެ ހިތުގައި ކުޑަކޮށް ވެސް ޝައްކު ހިނގާ ކަެމއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
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ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ބޭފުުޅންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މަޖިލީހުގެ  19އަޅުގަނޑު 

އަށް ފަށްފަށުން هللا  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަަޑއިގެންެނވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ ނައިބު

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ.  (މާދަމާ) ވާ ބުދަ ދުވަހު 2019މެިއ  29ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ބަރުންނަށް އެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެން މަޖިލީހުގެ އަމީންމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބޭއްވޭއިުރަގއި

ފެނުމުގައި އެ އެޖެންާޑަގއި ހިމެނޭ ރޭ ފޮނުއްވައިެދްއވާނެ. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި

ވަނަ ދުވަހު  8 ވަަނ ދުވަހާއި 7ޖޫން މަހުގެ  ، ކުރިއަށް މި އޮތްއެަބވޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  މަސައްކަތްތަެކއް

 ނަރެންދުރަ މޯޑީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އަދި އިންޑިއާގެ ބޮުޑވަޒީރު މި އިންޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީރު

 ބުކޮށް ދެންނެވުމަށް އަދި ތި ބޭފުޅުންނާ ޠަމުޚާ ތި ބޭފުޅުންނާ ،ކުރެްއވުމަށްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު

ރިއްޔާ އެބަ އެިދވަަޑިއގަންނަާވ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުެގ ހޫމަށް ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްމަޝްވަރާކުރު

އެފަދަ ދައުލަތެްއެގ  ،މާނަކުހުކުރޭ ބޭރުގެ މެއެބަ ބަޔާން ވަނަ މާއްދާ 218ގޮުތގައި  ގަާވއިދުގެ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ

ޖެހެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ  ބުުކރައްާވއިރުަގއި އެކަން ވެދާން މިޠަމުޚާއެންމެ މަތީ ވެރިަޔކު ވަަޑއިެގން މި މަޖިލީހުގައި 

، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ގެ މަްއޗަށް. އެހެްނީވމާއްިނންމުމެެއކުަގއި އެހޭ ވޯޓަކުން ނިންމޭ ވެރިންގެ މަްޝވަރާއާ 

ވިސް ކޮމިޝަނަށް، މި އެާއެއކީަގއި މާދަމާ ޖުޑީޝަލް ަސރމަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާދަމާ ކުރެވޭނެ. ހަމަ

ގެ ފަރާުތން ފޮނުއްވާނެ މެންބަރެްއ ަކނޑައެޅުމުެގ މަސަްއކަތް ެވސް ކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު

 ެވސް ގަާވއިދު ބަަލިއގަތުމުގެ މަަސއްކަތް ގެ ހުކުރަން. އަދި ހަމަެއއާެއކީަގއި މާދަމާގެ ަބއްދަލުވުުމަގއި މަޖިލީގަސްތު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.ވަނަ  19މިހާހިސާބުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުެރިވގެންދާނެ. 
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