
 1 

 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް .2

ޓްކުރާްކޮމިޓީންް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފް

މިްބާބަށްްމެންބަރުންްްވަޒީރުންގެްމަޖިލިސް،އެކުލަވާލައްވާފައިވާް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިް

 10ވަނ25ްްަޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

 ން.ގައިވާްގޮތުގެމަތިންްކުރިއަށްްގެންދެވ1ްުމާއްދާގެް)ބ(ްގެް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަްށ222ްްއާދެ، ަވނަ

ްއާެދ،ް ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ވަަޑއިގެންެދއްިވ

ްހަމަވެގެްން ްކޯރަމް ްމިމަޑުކޮށްލީ ްުކޑައިުރކޮޅަުކ އަޅުަގނޑު

ްެއކަށީގެްނވާވަރަށް ްއަިދްްދިޔަކަމުަގއިިވޔަސް ްހީވާތީ. ްނެތްހެން  15މެންބަރުން

ްބޭފުޅުން.ް ްބަެއއް ްއެބަިތއްބެިވކަމަށްވޭ ްމާލަންތަކުގައި ްއެހެން މިހާރުވެސް

ް ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްތިއްބެވި ްއިތުރަށ66ްްމިހާރު ްތަންޮކޅެއް ްއަދި .

ްމަޑުކޮށްލަނީ.ް ްދެންނެވުމަށްޓަަކއި ްވޯޓަށް ްވަޑަިއގަތީމައި މެންބަރުން

ްއަޅުް ްއާދެ،ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޙާޞިލްނުެވދާނެތީ. ްމިމަޤްޞަދު ނޑުމެްނގެ ގަ

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިތުންގެ ްދާންއޮތީ ްކުރިއަށް ްދެން ްފެށުމަށްފަހު  20މިޖަލްސާ

ް ްޤަވާއިދުގެ ްމަތީްނ25ްްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެ ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ަވަަނަ

ްމަޖިލިސްް ްަވޒީުރންގެ ްއެކުަލވާލާފައިވާ ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްނުރަސްމީްްމިބާބަށް ްިއޞްލާޙުތަަކށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މެންބަރުން

ް ްޤަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރެްއވުމަށްފަހު ްިޚޔާލުފާުޅ 25ްބައްދަލުވުންތަުކގައި

ްމިގޮތުންް ްގެންެދވުން. ްކުިރއަށް ްގޮތުގެމަތީން ްގަިއވާ ް)ބ( ްމާއްދާގެ  25ވަނަ
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ްއެބާުބެގްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމިއަދުްމީގެްކުީރގައިްޭބްއވުނުްޖަލްސާގަ އި

ބައެއްްާމއްދާތަކަށްްވޯޓަށްްއެިހްކުރިއަްށްގެްނގޮސްފަިއވަނީ.ްދެންްކުރިއަްށް

ް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްނުވަތަ ްއޮތީ ްއަހަްނ ްވޯޓަށް 4ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަދިވެްސް ްދެންެނުވން. ްވޯޓަށް ްގޮތަށް ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެން ްޢިއްޒަްތތެރި ްބަެއއް ްބަލާލާފަިއްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޑައިގަންަނވާތޯ  30ބަރުން

ްއިތުުރް ްެއްއވެސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްދަންނަވާނީ. ވޯޓަށް

ްމަޑުކޮށްލާނަން.ް ްއިތުރަްށ ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށްވަންާޏ މައްސަލަެއއްނެތް

ް ްޢަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްތިއްބެވި ްހާޒިރުެވވަަޑއިެގން ްމިހާރު .74ްއާދެ،

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިްންއެހެންވީމަ، ްދިއުމުގެ ްކުރިއަށް ްދެން ްދާނަން. ކުރިައށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންނަވާލާނަން ްމެންބަރުންނަށް  35ޢިއްޒަތްތެރި

ކާޑުކޮޅުްަޖއްސަވާެދއްވުމަށްްަމއިކްްސިސްޓަމަށް.ްއަދިްމަިއްކްސިސްޓަމްގެް

ްނަންފުޅުތޯް ްމެންބަރެްއގެ ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްފެނިވަޑަިއގަންަނަވނީ ސްކްރީނުން

ްބަ ްއެހެންީވމަ، ްއިދާރީމޭޒުން ްއާދެ، ްއެދެން. ވަަނ4ްްއްލަވާލަދެްއވުން

ްދެންނެވުމަށްް ްވޯޓަްށ ްގޮތަށް ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ް)ރ( މާއްދާގެ

 40ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.4ްްވަޒީރުްނގެ ް)ރ(. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްސަރުކާރުގެ ްހިންގުމާއި ްމަަސއްކަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުމާިއްއެމަަސއްކަތްތައް

 45ްވިލަރެސްކުރުން.

ް

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތށްްވޯޓުދެްއވުންއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 50ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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22ްްްްްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ްްްްްް55ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްވަޒީރުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފިއވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ އެހެންވީމަ،

ް ްބާބުގެ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާގޮތަްށ4ްްމަޖިލީހުގެ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްއަޅުަގނޑު ްދާންމިއޮތީްއިޞްލާޙުްނަންބަރުްފާސްވެއްޖެ.ްދެން ްކުރިއަށް  60ެމން

ްއަޙްމަުދ29ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްެއއީ .

ްރިޔާޟްް ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮކުޅމަޑުލުގެ ްހުށަހަޅުއްަވއި ސަމީރު

ް ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ް)ޅ(4ްްރަޝީދު ްއާއި ް)ބ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޙުްވިާދޅުެވދެއްވުންްއެދެންްއިދާރީމޭޒުން.ްއަދިް)ކ(ްެއއިޞްލާ

ް65 

ް

ްސަމީރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވައި

ް ްއިޞްލާުޙ. 4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ބ(. ްމާއްދާގެ ްްނގެްވަޒީރުވަނަ

ްުގޅޭގޮތުްނ،ް ްާދއިާރއާ ްމަސްއޫލިްއޔަތުގެ ްމީހެއްެގ ްހުރި  70މަޤާމުގައި

ްއެހެންް ްދަުއލަތުގެ ްސަރުކާރާއި ްހިންގުމަށް ްކަންަތއްތައް އޮމާންކަމާއެކު

ްެއގުޅުންތަްއްދެމެހެއްޓުން.ް ްބާއްާވއި ްގުޅުންތައް ްބާއްވާންޖެހޭ ްމެދު ބާރުތަކާ

ްހެޔޮ ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ ގޮތުަގިއ،ް)ޅ(

ް)ކ(ް ްބެލެހެއްުޓން. ްފަރުާވތެރިކަމާއެކުަު އަމާނާތްތެރިކަމާއި،

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްޤާނޫނުތަކުން  75ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ނޑައަޅާްއެހެނިހެންްމަސްަްއޫލިއްޔަތުތައްްއަާދކުރުން. ްއަދާކުރުމަށްްކަ

ް

ް

ްަތށްްވޯޓުދެްއވުންއެދެން.ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް80 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 85ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

79ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

1ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

44ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް90 

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްއިޞްލާޙު ްދެންނެވުނު ްޯވޓަްށ ްދެންމެގައި އެހެންވީމަ،

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްއޮތީ ްދެންނެވުން ްއެއިޞްލާޙުެވްސ32ްވޯޓަށް .

ރައްވާ.ްދެންްވޯޓަށްްަދންނަވަންްއޮީތްވިދާޅުވެެދްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްމާފްކު

ްގޮތަްށ4ްް ްކުރަްއާވފައިވާ ްޑްރާފްޓް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްާމއްދާ  95ވަނަ

ްއެްއް ް)ބ( ްއެމާއްާދެގ ްއެިއޞްލާޙު ްއެހެންވީަމ، ް)ބ(. އެމާއްދާގެ

ްހުށަހެޅިފައިްނެތީމައިްވިދާޅުވެެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ް)ބ(4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްދާގެ ްްވަނަ ްާވގޮތް. ްމަސްއޫލިއްޔަުތެގްޑްރާފްޓްގައި  100އެމީހެްއގެ

ް ްހިންގުަމށް ްކަންަތއްތައް ްއޮމާްނކަމާއެކު ްގޮތުްނ، ްގުޅޭ ސަރުކާރާިއްދާއިރާއާ

ް ްއެހެން ްބާްބާރުތަކާެމދުދައުލަތުގެ ްއްވާންޖެހޭ ްެއްގުޅުންތަްއ ބާއްަވއި

ްއްޓުން.ްދެމެހެގުޅުންތައްް

ް

ްް105 

ްިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

 110ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

2ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް115 

ް

ްަވޒީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުން ްއެހެންވީމަ، ްބާބުން ްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(4ްްރުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވޯޓަށްް ްދެން ްފާްސވެއްޖެ. ްގޮތަށް ްޑްރާްފޓްކުރަްއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ް ްނަންބަރ4ްްުދަންނަވާނީ ްއިްޞލާޙު ްހުށަހެޅިފައިވާ ް)ޅ(ްށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

32ް.ް120 

ް

ް

ްމެންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމުޙަންމަދުްމިލަދުންމަޑުލު ްލުބްނާ ބަރު

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ްހުށަހަޅުއްަވއި ޒާހިރު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ްރަމީޒު ް)ޅ(.4ްްމޫސާ ްާމއްދާގެ  125ވަނަ

ްމުދަލާއިް ްއެްނމެހާ ްދަޢުލަތުގެ ްހިމެނޭ ްމަްސއޫލިްއޔަތުެގްެތރޭގައި އެމީހެއްގެ

ްވާތެިރކަމާއެކުްބެލެހެއްޓުން.ފައިސާްހެޔޮގޮުތގައިްފަރުް

ް

ް

 130ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

 135ްް:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒު.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު
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81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ް

73ްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް140 

ް

ްސވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންްވޯޓަްށްމިވޯޓުގެްނަތީާޖއިންްމިދެންނެިވްއިޞްލާޙުްފާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޑްރާފްޓްެގ ްއޮތީ ް)ކ(4ްްދަންނަވަން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް.ް

ް145 

ް

4ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ް)ކ( ްމާއްާދގެ ްއަސާސީާއިއްވަނަ ޤާނޫނު
ނޑަައޅާްޤާނޫނުތަކުންް ްުކރުން.ްއެހެިނހެންްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްްއަދާކަ

ް
ް150 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 155ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްނަތީޖާއިން ްޑްރާފްޓ4ްްްމިވޯޓުގެ ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓް ް)ކ( ްމާއްދާގެ  160ވަަނ

ް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާސްެވްއޖެ. ްގޮތަށް ވަަނ4ްްކުރަްއވާފަިއވާ

ްއިޞްލާުޙް ްއެއީ ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިތުުރކުރަްއވަން މާއްދާއަށް

ް.31ްނަންބަރުް
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ް

ް165 

ްޙުސައިްންްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްރަމީޒުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމިލަދުންމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވަިއ

ވަނ4ްްަތާއީދުކޮށްފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްިމމާއްދާއަށްް)އ(ްެއއްްއިތުރުުކރުމަށް.ް

ް ް)އ(. ްބައިނަލްއަޤްމާއްދާގެ ްއަދި ްސަރުކާުރެގްޤައުމީ ްކަންތައްތަުކަގއި ވާމީ

ްލަފާދިނުމާއި،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްއެކަށަހެޅުމުަގިއ  170ސިޔާސަތު

ްތަރައްޤީް ްރައްޖެ ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީ ްައދި ްއިޤްތިޞާދީ ސިޔާސީ،

ްްކުރުމަށްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަްނކަމާއިމެދުްމުރާޖާކޮށްްވިލަރެްސކުރުން.

ް

ް

 175ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 180ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒު.ް

85ްްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެްް

69ްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 27ް185ްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްނަތީޖާއިން ްމާއްދާއަށ4ްްްމިވޯޓުގެ ވަނަ

ްއާ ްފާސްވެއްޖެ. ްއިތުުރކުރަން ްއެއް ްލ.ް)އ( ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ެދ،

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް190 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްޝުކުިރއްޔާ ްމިއާދެ، ްއާދެ، ްރައީސް. ްއިޞްލާޙުތަްއްަޒތްތެރި

ްފާްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ްދިޔައިރުވެސް ްވާނެ.ްހުށަހެޅެމުން ހަގަޮކށްފައި

ްއިޞްލާުޙް ްފުރަތަމަ ްއެއްެސިވއިރުވެްސ، ްވޯަޓކަށް  195އަނެއްާކވެސް

ްއިތުރުކުރަްނ،ް ް)ކ( ްއޮންނަނީ ްމިހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުށަހެޅުއްވިއުުރަގއި،

ްެވގެްން ްއަކަށް ް)އ( ްބަދަލުކޮށްގެން ްއެހެންނަމަެވސް އިތުކުރުާރގޮތަށް.

ނޑުމެންނަކަ ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްެވގެންޯތ ްެއވެފަިއްމިއަންނަނީ ްޭނނގެ ށް

އޮތްގޮެތއް.ްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއިްއެގޮތަށްްއޮތީމަްމިހާރުްއަނެއްާކް

ްޑްރާފްޓިންގް ްނުވަތަ ްރިޔާސަތުން ްމި ްބަދަލުކުަރއްވާަފއި ްއަކަށް  200)އ(

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރެއްވީތޯ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްއެބޭފުޅާ ްނޫނީ ކޮމިޓީއިންތޯ

ްއޮޅުންްފިލުވާލަންްބޭނުންވޭ.ް

ް

ް

ްދަންނަވާކަްށްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްެއްއޗެްއ ްއިތުރު ްދެން ްވާަހކައަށް ްތިވިާދޅުވި ްދެންމެ  205އާދެ،

ނެތިން.ްމިހާރުްވޯޓަށްްއެހިްފާސްވެއްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްައކުރުްތަރުތީބުވަމުންް

ްރައީްސވެްސް ްމަޖިލީހުެގ ްޖަލްސާަގއި ްހެނދުނުގެ ްމިއަުދގެ އަންނާނީ،

ްޑްރާފްޓިންް ް)ށ(ްވިދާޅުެވއްޖެ. ްހުށަހެޅުމުގައިވެްސ ްހުށަހެޅި ްޮކމިޓީއިން ގ

ްެއީއް ްއެހެންވީމާ، ްއަންނާނެކަމަށް. ްތަރުތީބުވަމުން ްއެއަކުރުތައް ނެތުނީމާ

ްދެންް ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއްނޫން. ްބަުހސްކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން  210އިތުރަށް

ް ްވިދާުޅވެދެްއވާ.ްއެއީ ްއިޞްލާޙު ްއަކުެރްއ4ްްއޮތް ްއަނެއްާކވެސް ާމއްދާއަށް

ްތުރުކުރެްއވުމަށް.ްއި

ް

ް

ްސަލީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  215ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީްމް

ް ްއިޞްލާޙު. ްއަކުުރ4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަންނަނިވި ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއިތުރު ްކުރިއެުރވުމާިއ،ްކުރުމަށް. ްޙިމާޔަްތކޮށް ްވެރިކަން ޤާނޫނުެގ
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ްދިފާޢުކުރުމަށްް ްއާންމުފައިދާ ްރައްޔިތުންގެ ްސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ

 220ްމަސައްކަތްކުރުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 225ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

 ފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 85ް230ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް235 

ް

ވަނަްާމއްދާއަށްްއަކުެރއްްއިތުރުކުރުމަށ4ްްްއެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވިްވޯޓުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ33ްްމިދެންނެވިްއިޞްލާޙުްފާސްވެްއޖެ.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތްް

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.

ް240 

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްކޮޅުމަޑުލުގެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއިޞްާލޙު. ްއެްއ4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)އ( ްމާއްާދއަްށ  245ވަނަ

ް 4ްްއިތުރުކުރުން. ް)އ(. ްާމއްދާގެ ްޙަވާލުކުެރޭވްވަނަ ެއވަޒީަރކާިއ
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ްފުރިހަމައަށް ްދެއްވަންޖެޭހްްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްރަްއޔިތުންނަށް އަދާކުރުމާިއ،

ްޚިދުމަތްްހަމަހަމަްކަމާއިއެކުްޯފރުކޮށްދިނުން.
ް

ް250 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 255ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 21ް260ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

47ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއިޞްލާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދެންނެވި ްވޯޓަްށްއެހެންވީމާ، ްެދން ްފާހެއްނުވި. ޙު

 34ް265ވަަންމާއްދާއަށްްއަކުެރއްްއިތުރުުކރުން.ްއެއ4ްްީދަންނަވަންވެސްްއޮތީް

ްވަނަްއިޞްލާޙު.ްއެއިޞްލާޙުްވިދާޅުވެެދްއވުންްއެދެން.

ް

ް

ް

ް270 

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަރީފް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްާތއީުދކުރަްއވާފަިއާވްްކޮޅުމަޑުލުގެް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ް 4ްްއިޞްލާޙު. ްއިތުރުުކރަން. ްއަކުރެއްަް ްމާްއދާއަށް )ވ(ްވަނަ

ްުގޅިގެްން ްމަސަްއކަާތއި ްކުރަްއވާ ްވަޒީރުްނ ދުވަހުންދުވަހަށް
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ްއަންނަނިިވް ްަޖވާބުދާރީވީކަުމގަިއވީނަމަެވސް،  275ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްކަންތައްތަުކގަިއ ްކުރެވޭނެެއވެ. ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް -1ރަްއޔިތުންެގ

ްދާއިާރއިްން ްއެބޭފުެޅްއގެ ްގުިޅގެން ްބޮުޑްމައްސަލަައކާ ްދިމާވެފަިއވާ ޤައުމަށް

ްނޭޅުާމިއް ްފިަޔަވޅެއް ނޑަނޭޅުާމއި،ްުނވަތަ ްކަ ނަޑއަޅަންޖެހޭްސިޔާސަެތއް ކަ

ްގެއްލުްނވާފަަދް ަައުމަށް ްޤަ ްސިޔާސަތަކީ ްއެަކނަޑއަޅާފަިއާވ ނުވަތަ

ްސި ްވާނަމަ. ްެއްް-2ޔާސަތަކަށް ްބޮޑަްށ، ްަވޒީފާއަްށވުެރއް  280ސަރުކާރުެގ

ްވަޞީލަތްަތްއް ްތަެކއްާޗއި ްސަރުކާރުގެ ްފާއިދާައށް ްއަމިއްލަ ވަޒީެރއްގެ

ް ްޚިދުމަތެއްގެްް-3ބޭނުންކުރާނަމަ. ްދާއިާރއަކުންޭދ އެވަޒީެރއްގެ

ްރައްޔިތުންނަ ްޢާންމު ްސަބަބުން ްފަުރވާުކޑަކުރުމުގެ ްނުވަތަ ްށްފެންވަރުދަށްވެ

ްގެންލުންވާކަމަށްްފެންނަނަމަ.

ް285 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް290 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރަޝީދު.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 21ް295ްވޯޓުްދެްއވީ:

52ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއިޞްލާޙުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދެންނެވި ްދެންމެ ްދައްކާގޮތުްނ ްނަތީޖާ ްިމވޯޓުެގ  300އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅިފަިއާވްއިޞްލާޙުތަާކ4ްްްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްމިހާރު ްމާއްާދއަށް ވަނަ

5ްއަދިްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތްތަކަްށވެސްްވޯޓަށްްދަންނަވާްނިމުނީ.ްދެންްއޮތީް
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ްނަންބަރުް ްިއްޞލާޙު ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެްއވާ.،35ް

ް305 

ް

ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޙުސައިންް ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު

ް ްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިވިގޮތަްށ5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްނައިބު. ްބަންޑާަރ ް)ހ(.5ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ްމާއްދާގެ  310ވަނަ

.ްހުންނާންވާނެއެވެްްބަންޑާރަނައިބަކުްއިްސުކރާްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް

ީމހަކީްއިސްލާމީްްއިސްކުރާްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޤާމަށްްބަންޑާރަނައިބުގެ

ް،ތަޖްރިބާހުރިްފާހަގަކޮށްެލވޭފަދަްދާިއރާއިންްޤާނޫުނގެްޝަރީއަތާއި

ްމީހަކުކަމުގައިްްހަމަވާްްޝަރުޠުްޢައްޔަނުކުރުމުގެްމަޖިލީހަށްްވަޒީރުްނގެ

ްއެވެވާންވާނެް  315ްމަޝްވަރާދޭްްލަފަޔާއިްޤާނޫނީްސަރުކާރަށްްބަންޑާރަަނއިބަކީް.

ް.މެންބަރެކެވެްމަޖިލީހުގެްވަޒީުރންގެްއޭނާއަކީްއަދި.ްމީހާއެވެ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް320 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބަރު:މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ހުށަހެޅުއްވިްމެން

 325ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްްްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްްްްްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

37ްްްްްްްްްްްްްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ

ް330 
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތީ ްދެްނވެސް ްފާހެއްނުވި. ްމިިއޞްލާޙު ްމާއްާދެގ5ްްއެހެންވީމާ، ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް .36ް)ހ(

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.

ް335 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްާވ،ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ް ްއިޞްލާުޙ. 5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ސަރުކާރަްށްވަނަ

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްލަފާދިނުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނީ  340ބޭނުންވާ

ްޢައްޔަްނކުރަންވާނެެއވެ.ްްތެރޭގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނައިަބކު ބަންޑާރަ

ްލިބިފައިވާ،ް ްތަޖްރިބާ ްތަޢުލީމާއި ްދާއިރާއިން ްޤާނޫނީ ްއޭނާއަކީ އަދި

ްމީހަކަްށް ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތު ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްވާންވާެނއެވެ.
ް345 

ް

ްތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް350 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްޠާހިރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 36ް355ްްއވީ:ވޯޓުްދެ

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

35ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް



 14 

ް

ްފާހެްއނުވޭ.ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  5ް360ވަނަްއިޞްާލޙު.ްއެއ37ްްްީއެހެންވީމާ،ްމިއިޞްލާޙު

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުްދަންނަާވލަދެއްވާ.ްއާެދ،ް

ްމުލަކަޮތޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޝަފީޤް.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް365 

ްމާއްދާައުކންްފާސްވެއްޖެްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއަނުބރާްނުނެގީ،ްކުީރގެ ްއެއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު

ްއެީކގައިްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްނައިބާ ްބަންޑާަރ ްެއކުލެިވގެންވާނީ ްމަޖިލިސް ކަމަށް.ްވަޒީރުްނގެ

ްއެހެންވެގެްނ.ް ްއޮންނާނީ. ްއެބާޠިލްވެަފއި ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްނަގަންް ްެއައނބުރާ ްއަޅުަގނޑު ްނުވާކަމަށްވަންޏާ ްބާޠިލް ްއެ ޝުކުރިއްާޔ.

 370ްމިހާރު.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްދަންނަވާކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯަޓކަށް ްއެއިޞްލާޙު ްއެހެްނވީމާ ްއާދެ، ނުޖެހޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް ްއާދެ، ްމިމާއްދާ، ްނައިބު، ްބަންޑާރަ ްދަންނަވާނީ ްވޯޓަށް ވަަނ5ްްދެން

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާގޮތަްށ.ް ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓް ް)ހ(  375މާއްދާގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

5ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް)ހ(

ްމަޤާމަްށްްއިސްކުރާ ްބަންޑާރަނަިއބުގެ ްހުންނާންވާނެއެވެ.  380ބަްނޑާރަނައިބަުކ

ް ްމީހަކީ ްިއްސކުރާ ްދާއިރާއިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުެގ

ްމަޖިލީ ްވަޒީރުްނގެ ްތަޖްރިބާހުރި، ްޢައްޔަނުކުރުުމގެްފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ހަށް

ްސަރު ްބަންޑާރަނައިަބކީ ްވާންވާެނއެެވ. ްމީހަކުކަމުަގިއ ްހަމަވާ ކާރަްށްޝަރުޠު

ްަވޒީރުްނެގް ްއޭނާައކީ ްއަދި ްމީހާއެވެ. ްމަޝްވަާރދޭ ްލަފަޔާއި ޤާނޫނީ

 385ްހުގެްމެންބަރެކެވެ.މަޖިލީ

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 390ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

 22ް395ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮކމިޓީއިން ްޑްރާފްޓް ް)ހ(5ްްއެހެންވީމާ، ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްަދންނަވަންއޮތީ،ް ްވޯޓަށް ްދެން ްާފސްވެއްޖެ.  400ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއާވގޮތަށް

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްއަްށްހުށަހެޅިފައިާވ5ްްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސް،ްމިބާބުެގް

ް.38ްއިޞްލާޙު.ްއިޞްލާޙުްނަންބަުރް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  405އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްއިޞްލާ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 5ްްުޙ. ް)ށ(. ްާމއްދާގެ ދައުލަތުެގްވަނަ

ްކަންތައްތަްއް ްއަންނަނިިވ ްތެޭރގައި ްމަްސއޫލިްއޔަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބުގެ

ްޤާނޫނީް ްސަުރކާރަށް ްކަންތައްތަކުަގއި ްެއންމެހާ ހިމެނެއެވެ.ް)ހ(ްދައުލަުތގެ

ްބަންޑާރަނާއިބުް ްޤާނޫނުތަކުން ްޤާނޫނީއަސާސީާއއި ް)ށ(  410ލަފާދިނުން.

ނޑައެ ްޅިަފއިވާްއެންމެހާްކަންތައްތައް.އަދާކުރުމަށްްކަ
ް

ް

ްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅ ްތ. ްނުކުތާއެްއ، ްރަޝީުދްްނިޒާމީ ޙުސައިން

 415ްޙަސަން.ްް
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ް)ދިޒާމާބެހޭ ދުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއިނގޭތޯ. ްމައްަސލައެއް ްޓެކްނިކަލް ްމިއީ ްގ5ްްެހަމަ ް)ށ( ްާމއްދާގެ ްްވަނަ

ްއެްްްރަޝީދުްޙަަަަސންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއޮންނާތީ. ްއެއް ް)ށ( ްައކާއި ް)ހ( ްއަެނއްކާ ދަށުގައި

 420ްއަށްްާވނީްއިނގޭތޯ.2ްްއާއ1ްްިވާންޖެހޭނީް

ް

ް

ްކަންތައްތަްއ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގޅުކުެރވިދާނެ ްކަންތަްއތަކަަަކީ ްިތވިދާޅުވި އާދެ،

ަަކަށްްއެްއވެްސްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްވޯުޓގެްުނވަތަް މިްހުށަހެޅުމުގެްއަސްލަ

ްގެންދާނަން.ް ްކުިރއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްނާދޭ. ްތަފާތެއް  425ކަމަކަށް

ްއިދާރީމޭަޭޒުންް ްދަންނަވާނީ. ްވޯޓަށް ނޑު ްައޅުގަ ްެއްވިދާުޅވެދެްއވީމަ އަލުން

ްއަދިްއެއްފަހަރުްވިދާޅުވެެދއްވާ.ް

ް

ް

ްިޢއްޒަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުންަް: ްހުށަހަޅުއްާވ،ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު  430ތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ް ްއިޞްލާުޙ. ްދައުލަތުެގ5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ(. ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްކަންތައްތަްއް ްއަންނަނިިވ ްތެޭރގައި ްމަްސއޫލިްއޔަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބުގެ

ްޤާނޫނީްހިމެނެއެވެ.ް)ހ ްސަުރކާރަށް ްކަންތައްތަކުަގއި ްެއންމެހާ (ްދައުލަުތގެ

ްބަންޑާރަނާއިބުް ްޤާނޫނުތަކުން ްޤާނޫނީއަސާސީާއއި ް)ށ(  435ލަފާދިނުން.

ނޑައެޅިަފއިވާްއެންމެހާްކަންތައްތައް. ްއަދާކުރުމަށްްކަ

ް

ް

ަެއްެކވުން: ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެަެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް440 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

 445ްލަޠީފް.ްهللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

35ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް450 

ް

ްވޯޓަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާހެއްުނވި. ްިއޞްލާޙުވެސް ްމިދެންނެވި އެހެންވީމަ،

ް ްއޮތީ ްއަެންއ5ްްދަންނަވަން ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް.39ްއިޞްލާޙަށް.ްެއއީްއިޞްލާޙުްނަންބަރު،ް

ް455 

ް

ްސަމީރުްްްިއއްެވވުންަް:އިާދރީމޭުޒންް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާުޙ. ްދައުލަތ5ްްާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްލަ ްސަރުކާރަށް ްކަންކަމުގައި ްއެންމެހައި ްޤާނޫނީ  460ފާދިނުމާއި،ްގުޅުންހުރި

ނައިބުގެްއޮފީހުންްައދާްކުރުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްޤާނޫނީްއެންމެހައިްްބަންޑާރަ

ްއަދާކުރުމަށްް ްްބަންޑާރަނަިއބު ްޤާނޫނުން ްޤާނޫުނއަސާސީްނނާއި ވަޖިބުތަކާއި

ްއަދާކުރުމަީކް ްވާޖިބުަތްއ ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާިއ، ްއެންމެހައި ނަޑއަޅާ ކަ

ްރޭގައިްހިމެނޭްކަންކަމެވެ.ބަންޑާރަނައިބުގެްވާޖިބުތަކުގެްތެ

ް465 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހާކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް470 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރަޝީދު.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 41ް475ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްވޯޓަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާހެއްނުވޭ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްދައްާކޮގތުން  480އެހެންވީމަ،ްމިނަތީޖާ

ްޑްރާ ްއޮތީ، ްދަންނަވަން ްޑްރާްފޓްގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީން ވަނ5ްްަފްޓް

ްމާއްދާގެް)ށ(ްޑްރާފްްޓގަިއވާްގޮތަށް.ް

ް

ް
ްޤާނޫނ5ްީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގުުޅންހުރި ްަދއުލަތާ ްގޮތް. ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާެގ  485ްވަނަ

ްކަންކަުމގައިް ްބަންޑާރަނައިބުެގްްއެންމެހައި ްލަފާދިނުމާއި، ސަރުކާރަށް

ް ްވާޖިބުތަާކިއްއަދާއޮފީހުން ްއެންމެހަިއ ްޤާނޫނީ ްހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް

ްޤާނޫނުްއަސާ ްއަދާކުރުމަށް ްއޭނާ ްޤާނޫުނން ނޑަައޅާްސީންނާއި އެންމެހަިއްކަ

ްތެޭރަގިއްްއްމަސްއޫލިއްޔަތުތަް ްވާޖިބުަތކުގެ ްބަންޑާރަނައިުބގެ އަާދކުރުމަކީ

 490ްކަމެވެ.ހިމެނޭްކަން

ް

ް
ްގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑައިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 495ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް500ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްކޮމިޓީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓް ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ް)ށ(5ްްްނ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްއަށ5ްްްފާސްވެއްޖެ. ް)ނ( ްމާއްދާެގ  505ވަނަ

ްއެީއް ްއިޞްލާޙު. ްފުރަތަމަ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަުކެގ ހުށަހެޅިފައިވާ

ް.42ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް
ް

ްޢިއްޒަތްތެްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްތިލަދުންމަތީ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު  510ރި

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްދިވެހިރާއްޖޭެގ5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ(. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްޙައްޤުްްބަންޑާރަނައިބަްށް ްކޯޓުތަކަށްްހާޟިރުވެްވާހަކަދެްއކުމުގެ އެންމެހައި

ްމިޤާ ްއަދި ްޖެނެރަލްގެްލިބިގެންެވއެވެ. ްޕްރޮސެިކއުަޓރ ނޫނުއަސާސީަގއި

ްފިޔަަވިއް ްކަްނކަން ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ްކަ ްކަމުގައި ްވާޖިބު  515މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ްތަމްސީލުކުރާނީްް ްދައުލަތް ްޯކޓުތަކުަގއި ްކަންކަމުގައި އެހެން

ނަޑއަޅާްޤާނޫނީްަވކީލެކެެވ. ްބަންޑާރަނައިބު،ްނުވަތަްއޭނާްކަ

ް

ް

 520ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 525ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

86ްްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެ

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 41ް530ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވި. ްއެއިޞްލާޙު އެހެންވީމަ،

ް.41ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް
ް535 

ް
ްދެކުނުަުބުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރިޔާޟްްނިލަންދެއަތޮޅު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރީެގ

ްޝަރީފްް ްމުޙަންަމދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާުޙ. ްދައުލަތުެގ5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ(. ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  540ްވާހަކަދެްއކުމުގެްްޙާޟިރުވެްކޯޓުތަކަށްްއެންމެހައިްފަރާތުން

ްިލބިގެންެވއެވެްންޑާރަނައިބަށްބަްޙައްޤު ްމިޤާޫނނުއަސާސީަގއިްްއަދި.

ްަކނޑަައޅައިަފިއވާްްކަުމގައިްމަސްއޫލިއްޔަތުްޖެނެރަލްގެްޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްތަމްޘީލުކުރާނީްދައުލަތްްކޯޓުތަުކަގއިްކަްނކަމުގައިްްއެހެންްފިަޔވައިްކަންކަން

ނަޑއަޅާްއޭނާްނުވަތަް،ބަންޑާރަނައިބު ް.މީހެކެވެްްކަ

ް545 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް550 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރިޔާޟް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްދެކުނުަުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްކޮޅުަމޑުލުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ް

86ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ
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 26ް555ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

52ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްއިޞްލާޙު ްމި  560އެހެންވީމަ،

ް ްމަޖިލިސް،ްމިބާބުގެ ްމާއްދާގ5ްެވަޒީރުްނގެ ްކޮމިޓީންްްވަނަ )ނ(ްޑްާރފްޓް

ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާްގޮތަށް.ް

ް

ް
5ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްާރފްޓްގަިއވާ ް)ނ( ްމާއްދާެގ ްއެންމެަހިއްވަނަ  565ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްޙާކޯޓު ްބަންޟިތަކަށް ްަޙއްޤު ްާވހަކަދެއްކުމުގެ ރަނައިބަްށްޑާރުވެ

ް ްޕްރޮލިބިގެންެވއެވެ. ްއަސާސީަގއި ްމިޤާނޫނު ްޖެނެރަލްގެްއަދި ސެކިއުޓަރ

ްއެހެްން ްފިޔަަވއި ްކަްނކަން ްަކނޑަައޅައިަފއިވާ ްކަުމގައި މަސްއޫލިއްޔަތު

ް ްބަންޑާރަނައިބުކޯޓުކަންކަމުަގއި ްތަމްޘީލުކުރާނީ ްދަުއލަތް ނުަވަތްް،ަތކުަގއި

ނަޑއަޅާްމީހެެކވެ.ް  570ްއޭނާްކަ

ްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 575ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް580 

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިްސ، ްވަޒީރުްނގެ ް)ނ(5ްްވީމާ، ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްޑް ްއޮތީ ްދަންނަވަްނ ްވޯޓަށް ްދެން ްފާްސވެްއޖެ. ވަަނ5ްްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ް.42ްމާއްދާގެް)ރ(ްއަށްްހުށަހެޅިފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް585 

ް
ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަސްލަމްްއަްއޑުއަތޮުޅގެަެ ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ް ްއިޞްާލޙު. ްމަދަނ5ްީތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ރ(. ްމާއްާދގެ ްވަނަ

 590ެއްް،މައްސަލަަތުކގަިއވެސްްްޝާމިލްނުވާްސަުރކާރުްތެރެއިންްމައްސަލަތަކުގެް

ްމާނަކުރަންޖެހޭް ްޤާނޫނު ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަާސސީ މައްސަލައަކީ

ްމަޞްލަޙަތަ ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ްައސަރުކޮށްފާނޭްމައްސަލަެއއްނަމަ ކަށް

ްބަންޑާރަަނއިބަށް ްކޯުޓގެްމައްސަލަެއއްކަމަށް ްއެްް،ުހއްދަާއއެކުްފެނިއްޖެނަމަ

ް.ޙާޟިރުެވިވދާނެއެވެްކޯޓަށްްބަންާޑރަނައިބަށްްހިނގާއިރުްމައްސަލަެއއް

ް595 

ް
ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް

 600ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްުނއްސުޢޫދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްއައް

 85ް605ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްް

ް
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ް610 

ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވި. ްމިއިޞްލާޙު އެހެންވީމަ،

ް ްބާުބގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީނ5ްްްވަޒީރުްނގެ ްޑްާރފްޓް ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވގޮތަށް.ް

ް

ް615 

ް)ރ5ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ްމައްސަލަތަކުެގް( މަދަނީ

ްމައްސަލަ ްޝާމިލްނުވާ ްސަރުކާރު ްަތކުަގިއވެސްތެރެއިން ަބންޑާރަނައިބަްށް،

ްމައްސަލަެއްއގައިް ްކޮންމެ ްްފެނިއްޖެ ްހުއްަދއާެއކު، މައްސަލަެއްއްްއެްކޯުޓގެ

ްހިނގާއިރުްބަންޑާރަނައިބަށްްޯކޓަށްްޙާޒިރުެވވިދާނެެއވެ.

ް620 

ްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

 625ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް630 

ް

ްއެހެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ް)ރ(5ްްންވީމަ، ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއޮތީް ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްާފސްވެއްޖެ. ްގޮތަށް ޑްރާފްޓްަްަގއިވާ

ް ްހުށަހެޅިފައިާވ5ްް.ްެއީއ43ްއިޞްލާޙުްނަންބަރު ް)ބ(ްއަށް ވަނަްމާއްދާގެ

 635ްއިޞްލާޙެއް.ް

ް

ް
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ްޢިްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްްތިލަދުންމަތީ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްޝާހީންް ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 5ްްޙަމީދު ް)ބ(. ްމާއްާދގެ  640ޤާނޫނުެގްވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްކުރިއެުރވުމާިއ، ްިޙމާޔަތްކޮށް ްނަގަަހއްޓަިއ، ވެރިކަން

ްދިފާޢުކުރުމަށްްސަލާމަތާއި،ްރަްއޔި ްމިނިވަންކަން ތުންެގްމަންފާއާއި،ްއާންމު

 .ބަންޑާރަްނާއިބުްމަސައްކަްތކުާރންްވާނެެއވެ

 

 645 

 ދިޒާމާބެހޭ ދުކުތާއެއް ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 

 )ދިޒާމާބެހޭ ދުކުތާ(

 

ްބަޙުސްގަިއްދޑު ދިޒާމާއަޅުގަ ކޮޅުމަޑުލު މެދްބަރު ރިޔާޟް  ްބުނާގޮުތން ްގަާވއިދު ްމިނެގީ ްނުކުާތެއއް  650ްބެހޭ

ްމިައްށް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުދް: ްޮއއްަވއި ްއެޙާލަތު ްރައީްސއަކަށް. ްނާއިުބ ްނުެވވޭނެ ބައިވެިރއެްއ

ްިތް ްބަލަހައްޓަވަމުން ްރިޔާސަތު ްމިއަދު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުށަހެޅުމެއް

އީސްްރައީްސއެްއގެްގޮުތގައި.ްފަހަރެއްގަިއްގެންދަވަނީްމަޖިލީހުގެްނާއިބުްރަ

ނޑުމެންނަށް...... ްމީގެްސައްޙަކަމާްދޭތެޭރގައިްައޅުގަ

ް655 

ް

ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ްމެންބަރު ްރަނގަުޅްޢިއްޒަތްތެރި ްާއދެ، ދެން.

ްދިނުންވާހަކަެއއް ްޯވޓު ްމައްސަާލގަިއ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ، މިްްނޫން.

ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްމި ްނުދެވޭގޮތަށް ްވޯޓު ްއިނީމަ ނީޑަގއި ގޮ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަނގާނުލާ ްަވގުތު ްެއހެންވީމާ، ްދާނެ. ްކުރިއަށް  660ހުށަހެޅުން

ްކުރިއަށްްދާނަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަލުންްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެއް...

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް



 25 

ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްދަންނަާވލީ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  665ްވަަނ43ްްޝުކުރިއްޔާ

ްލިޔެވިަފިއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާހރު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސުުރޙީ ްއަރިމަތީ ެަ އިޞްލާޙުގެ

ްސަމާލުކަމަަަށްް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫންހެން. ްރަނގަެޅއް އޮތްގޮތް

ސުރުޙީގެްދަށުންްައންނަްއަކުރެްއްދަންނަވާލީްއިނގޭތޯ.ްބަންޑާަރްނާއިބުގެް

ްމިއީްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް670 

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަބލައިލާފައި ްއިދާރީމޭޒުން ްއެތަން އާދެ،

ްމަޖުދީް ްމުަޙންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއއ.ެގ ްނުކުތާއެްއ ނިޒާމާބެހޭ

ްޞަތުްއަރުވަން.ްއިބްރާހީމްްއެދިވަަޑިއގެންފައިްވާތީްފުރު

ް675 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދަންަނާވލާނަން. ްވާހަަކއެއް ްދެ ްއަޅުަގނޑު `ްޝުކުރިްއޔާ.

ްވާހަކަް

ްއަނެްއްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ަެއްވީ. ްއިޝާރާްތކުރެ ްއެ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  680ްވ.އަޮތޅުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްވާހަކަައކަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮޅުެގ ްއުޅުނީ ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ށް

ްނުކުތާާއިއް ްިނޒާމީ ްނެންގެވި ްއެ ްދެންމެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް މެންބަރު

ްފާހަގަކޮށްލުްން ްއެކަްނވެްސ ްމަދުވާތީ ްވޯޓު ްއެްއ ްއެކަނި ްހަމަ ގުިޅގެން

ްައރިސްކޮށްލަން.ް ްހަމަ ްެއވާހަކަެވސް ްފެންނާތީ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް

 685ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިއްޔާް

ް

ް

ްއިތުރަކަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދން ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުާތއެްއކަމަށް ްނިޒާމީ އާދެ،

ްހީވަނީް ްނުެޖހޭހެން ްދޭކަށް ްޖަވާބުތަކެްއ ްއިތުރު ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިްއޒަ ްވ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްހިނގާގޮތުން.  690ތްތެިރްމިހާރު

ްމޭޒުންވެްސް ްއިާދރީ ްުގޅިގެން ްނުކުތާއާއި ްނިޒާމީ ްނެންގެވި މެންބަރު

ްިމް ްބައްދަުލވުުމގަިއވެސް ްނުރަސްމީ ްވިާދޅުވަނީ ްަބއްލަވާަފއި އެމައްސަލަ
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ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއެއޮތީ.ްއެހެންވީާމ،ްއެައކަށް ްއޮތްގޮތަށް ްހުށަހެޅިފައި ބިލަށް

ްހިސާބު ްޯވޓާއި ްމައްސަލާގައި ްމި ްއާދެ، ނޑުމެންނަްށްމިތާއީދު ްއަުޅގަ ން

ްސުރުޙީއަްށް ްއަރިމަތީ ްނިމިގެން ްމިޑްރާފްޓް ްބަދަލެއްުނގެނެވޭނެ.  695އެއަށް

ްއެހެންކަމެއް.ް ްއަިދ ްއެއީ ްވަންޏާ ްއެގެްނނަކަމަށް ްގެންނައިރު ބަދަލެއް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްއަޙްމަދުްސަމީރުްހުށަހަޅުއްވަިއފި.ް

ް

 700ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައްސަލާަގއިްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމި ްމިނެގީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއކުަގއި.ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާީތާއެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަރާތެއްކަމަށް ްަރއްދުާވ އެމައްސަލަ

ްބަ ްނުރަސްމީ ްދަންނަވާނީ ްސުރުޙީެއްއްއަޅުަގނޑު ްއަރިމަތީ އްދަލުވުމުގައި

ްއެއޮތްގޮތަްށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްުނކުރަމޭ. ްބަދަލެއް  705އަޅުަގނޑު

ްގެނަީއ.ް ްބަދަލެއް ްގެނައި ްޢިބާރާތަށް ްއޮތް ްފޮނުވާފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަތުްން ްފަރާތެއްގެ ްކޮން ްއެއީ ްނެތިން ްދަންނަވާކަށް އެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު

ްމިސްޓޭކެއްކަމެއްް ްަޓއިޕްކުރުމުަގިއްހެދުނު ްއެކަީށގެންވޭ ްވުން ްފަހަރެއްަގއި .

ްގެންާދް ްޢާްނމުކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތުންވެސް. ްޖެހިފައި ްމަޖިލިސް ވަޒީރުން

ްކުރިއަްށް ްެއގޮަތަަށް ްވާނަމަ ްބަދަލުކުރަްއވާކަމަށް ްފަހުން ްެއކަން  710އުސޫލުން

ްގެންގޮސްެދއްވާތޯްދަންަނވާލީ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް715 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްގިނަގިަނއިްންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވަރަަަްށ ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ްމިނެީގ ްނުކުތާއެއް  720ްނިޒާމާބެހޭ

ްޕކުރުމުަގިއޖެހޭްއެއްެޗއްްމިހާރުްމިއޮތީްާވހަކަދައްކާފަިއްއަޅުަގނޑުމެންްޓައިްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމިއޮންނަީން ްސުރުޙީަގއި ްހަމަ ްމީގަިއވެސް ްލިސްޓް. ްމެންބަރުންގެ ތިބި

ްކަމެކޭވުްން ްާގތް ްވަރަށް ްދެން ްމިީއ ްއެހެްނވީމާ، ްމަޖިލިސް. ވަޒީރުްނގެ

ްއިނގޭތޯ.ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްލިސްޓްގައިްިމއޮތީ.ް

ް725 

ް

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުާތެއއްކަމަްށ ްނިޒާމީ އާދެ،

ްނުވަތަް ްަދށުން ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްއޮތް ްމިނެގިފައި ްމިހާރު އާދެ،

ްޖެހެނީް ްދަންނަވަން ްމައްސަލާަގއި ްއަރިމަީތްސުރުޙީގެ ްއޮތް ފާހަގަކުރެވިަފއި

 730މަތީްއުތުރުބުރީެގްޢިއްޒަތްތެަެިރްތާރީުޚގައިްތިލަދުނ2227ްްޮނވެމްބަރ21ްްު

ްހުށަހެޅުމުގަިއް ްއަސްުލ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަމީރު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްއެަބއޮްތް ްއެކަންވެސް ްނާއިބު. ްބަންޑާރަ ްމިއޮްނނަނީ ްސުރުޙީއަކަށް އަރިމަތީ

ފާހަގަކުރެވިަފއި.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަްގޮތަކީްިމްހުށަހެޅުމުގަިއް

ްކުރި ްމެންބަރުންނަަަށްްހުށަހެޅުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްދާން. އަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްދެން ްވޯޓުދެއްވާނީ. ްގޮތަކަްށ  735ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްވާހަަކއެއްޯތް ްއިުތރު ްނަންގަވާފަިއްވާީތްެއއަށް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ މެންބަރު

ްއަޅުަގނޑުްސާުފކޮށްލަންްބޭނުން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް740 

ްްރާީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބް ްއުޅުނީ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްމާއްދާެގ5ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނަ

)ހ(ްއަށްްވޯޓަށްްއެހިއިރުަގއިްއަރިމަތީްސުރުޙީްއޮތީްފާސްވެފައޭްއިނގޭތޯ.ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެބައޮތްް ްދެން ްއޮތީ. ްއެހެން ްހުށަހެޅުމުގަިއވެސް ްކަންތައް ްތިވިދާޅުވި ދެން

ް ްމިގޮަތްށްމިފަހުން ްއެހެންވީމާ، ްބެލުމާއި. ްއޮތްތޯ ްތަޢާރުޟެއް މި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމާ، ްތަޢާރުޟަކަށް. ްވާނީ ްީވާޔވެސް  745ފާސްވެގެން

ްކުިރއަްށް ްމީކީ. ްނޫން ްކަމެްއ ްިތބެންވީ ްހުއްޓާލަިއގެން ޖަލްސާ
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ނޑަށްްހީވަނީްމިއިޞްލާޙަށްްވޯޓަށްްައއްސަަވިއގެންް ގެންދަވަްނވީހެންްއަުޅގަ

ްންަދވާ.ކުރިއަށްްގެ

ް

ް750 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްވާހަކަެއއް ްރަނަގުޅ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްދެންނެވުުން ްދެންމެގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްެއވިާދޅުވީ. ްއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ްއިޞްލާޙުްއަދިްެއއްފަހަރުްދަންނަވާލަދެއްވުމަށްްއިދާރީްމޭުޒންްދަންނަވަން.

ްް

ް755 

ްސަމީރުްްމޭޒުންްއިްއެވވުން:އިާދރީް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޝާހީންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމާޅޮސްމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވައި

ް ްިއޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ްޤާނޫނުގ5ްްެޙަމީދު ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކުރި ްޙިމާޔަތްޮކށް ްނަގަަހއްޓާ ްސަލާމަތާިއްވެރިކަން ްރަްއޔިތުންެގ އެުރވުމާއި

ްބަންޑާރަް ްދިފާޢުކުރުމަށް ްމިނިވަންކަން ްޢާންމު ްމަންފާާއއި  760ރައްޔިތުންގެ

ްނާއިބުްމަސައްކަތްކުރަންްވާެނއެވެ.

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް765 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް770ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްް:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ

ް
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ް

 775ވަަނ5ްްއެހެންވީމާ،ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް.44ްމާއްދާގެް)ޅ(ްއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙަށް.ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް

ް

ްއަޙްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްތިލަދުންމަތީ މަދު

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ  780ހުށަހަޅުއްވައި

ް ްއިޞްލާުޙ، 5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ަބންޑާރަނައިބުެގްވަނަ

ްހަމައެކަިން ްތަބާވާީނ ްއޭނާ ްއަދާކުރުމުަގއި ްވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަާތއި

ް ްޝަރީޢަތާިއ ްޤާނޫނުއިސްލާމީ ތަކަށެވެ.ްޤާނޫނުއަސާސީއަާށިއ

ްބާރެްއް ްއިދާާރއެްއގެ ްނުވަތަ ްމީހެއްގެ ްއިތުުރއެްއެވސް އެއިންކަެމއްަގއި

 785ް.މައްަޗކަށްްނުހިންގޭނެެއވެްނުވަތަްނުފޫޒެއްްބަންޑާރަަނއިބުގެ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 790ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 86ް795ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

39ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް800 
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ްއޮީތްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާހެއްނުވޭ. ްއިޞްލާޙު ްމި އެހެންވީމާ،

ް ްނަންބަރު 45ްއިޞްލާޙު ްއޮތ5ްްް. ްހުށަހެޅިފައި ްއަށް ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

ް805 

هللاްލްްޢަބްދުހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޙަލީްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވައި

ް ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުަރްއވާފައިވާ ްޢަލީ ް)ޅ(5ްްވަޙީދު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ބަންޑާރަނައިބުގެްމަސްއޫިލއްަޔތާއިްވާޖިބުތައްްއަާދކުރުމުގަިއްއޭނާްތަބާވާީން

ް ްޝަރީޢަތާިއ ްޤާނޫނުތަކަށެވެ.ްޤާނޫނުއަސާސީއައިސްލާމީ  810ާށިއ

ްބާރެްއް ްއިދާާރއެްއގެ ްނުވަތަ ްމީހެއްގެ ްއިތުުރއެްއެވސް އެއިންކަެމއްަގއި

ްް.މަްއަޗކަށްްނުހިންގޭނެއެވެްއޭނާގެނުވަތަްނުފޫޒެއްް

ް

ް

 815ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 820ްهللا.ޅުއްވިްމެންބަރު:ހުވަދުއަޮތޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޙަލީލްްޢަބްދުހުށަހެ

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 32ް825ްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ

ް

ް
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ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮއީތްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން ްވޯޓަްށ ްދެން ްފާހެަެއްނުވި. ިއޞްލާޙު

ް ްނަންބަރު ްޢިއްަްޒަތްތެިރ46ްއިޞްލާޙު ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ .

 830ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބަލާްްިއބްރާީހމްްމާލޭްމެންަބރުް ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްހަމަ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެަެރި

 835ްބަލާވެސްް

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުގަތް. 45ްްއަޅަެއއް ްިއޞްލާޙާއި ްތަފާތެއް.46ްްވަނަ ްއިޞްާލޙުގެ ވަނަ

ްފާހަަގް ްއަުޅަގނޑަށް ްޢިބާރާތެއްތޯ، ްއެްއ ްއެަކއްެޗއްތޯ، ްހަމަ އެީއ

ްނީތޯ،ްކިހިނެއްތޯްމިވަނީ.ްނުކުރެިވގެންްއުޅެ

ް

ް840 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމިްދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑުމެން ްގުިޅގެން ްިނޒާމީްނުކުތާއާއި އާދެ،ްދެންމެްނެންގެވި

ްފަހުންް ްއެއީ ްއިތުރު. ްއެބައޮތް ްލަފްޒެއް ްއެްއ ްބަލައިލާއިރު ހުށަހެޅުމަށް

ްއުޅުނު ްދަންނަވަން ްދެންމެްވޯޓަށް ްނާއިބުެގްްމިހާރު ްބަންޑާރަ  845ހުށަހެޅުމުގައި

މަސްއޫލިއްޔަާތއިްވާޖިބުްއަދާުކރުމުގައިްއޭނާްތަބާވާނީްހަމަެއކަނިްއިސްލާީމް

ްެއް ްހަމައެކަނި ްއޮންނައިުރ ްމިހެން ްޤާނޫނުއަާސސީއަށޭ. ްއެ ޝަރީއަތާއި

ްނުކުތާއެްއް ްދެންނެވިއިރު.ްނިާޒމީ ްވޯޓަށް ްދެްނމެ ްކުީރގައި ްނީނދޭ ލަފްޒެއް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއް

ް850 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

44ްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއިޞްލާޙު ްވަނީ ްމިހާރު ްއަހާފައި.ްޭއަގިއ44ްްއަށް ްވޯޓަށް ްވަނީ ްއަށް
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ްއެަބއިން.ްދެންްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަމަެއކަނިެވސް 46ްްތިވިދާޅުާވްބަސް ްހަމަ އެްއްަގިއވެސް

 855ޢިބާރާތަކުންްއޮތީ.ްތަފާތަކީްހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅުންްތަފާތުާވަކން.ްއެހެންވީމާ،ް

ްބައްލަަވއިދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރަޝީުދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުަސއިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަޮތޅުެގ ްދެންމެަގއި  860އާދެ،

ްވިދާުޅވުމުގައިް ްވިދާުޅވި ްބަލާިއުރްޙަސަން ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްނެްތކަމަށްވިޔަްސް ްތަފާތެއް ްެއްއވެސް ްއެމަފްޫޙމްގައި ްނަމަވެސް ކުޑަވަެރްއގެ

ް ްެއއީ ްއެބައޮތް. ްތިލަދުންމަތ5ްްީތަފާތެއް ްއަްށ ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވަިއް ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އުތުރުބުރީ

ްޢިްއޒަތްތެ ްތާއީދުކުރެްއިވްކޮޅުމަޑުލުގެ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު  865ރި

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ 44ްްމައްސަލަ ްނަންބަރު 44ްއިޞްލާޙު

ްއިތުުރް ްކަމެއްަގއި ްއެއިން ްޖުމްލަ ްފަހުން ްޭއގެ ްދެންނެިވއިރު ްވޯޓަށް އަށް

ްބަންޑާަރް ްނުފޫޒެއް ްނުވަތަ ްބާރެއް ްިއދާރާއެްއގެ ްުނވަތަ ްމީހެއްގެ އެްއވެސް

ްމަ ްތަންކޮޅުްނާއިބެްއގެ ްޮއންނަ ްލިޔުްއވާފައި ްއެހެން ްނުހިންގޭނެއޭ. އްަޗކަށް

ްކުަޑް ްއޮންނަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުަގއި ްމިއޮތް ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްމިހާރު  870ފަހުން

ްއިތުުރް ްކަެމއްަގއި ްއެއިން ްތަފާތެއްނެތް. ްމަފްޙޫމް ްއެްއވެސް ތަފާތެއް

ްނުފޫޒެއް ްުނވަތަ ްބާރެއް ްއިދާރާެއއްގެ ްުނވަތަ ްމީހެަެއްގެ އޭާނެގްްއެްއވެސް

މައްޗަށްްނުހިންގޭނެެއވެ.ްމިޙަޤީޤަތުގައިްމަފްޙޫމްގެްެއްއވެސްްތަފާތެއްްނެތްް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްގޮތެްއގައި ްއޮާމން ްތަންކޮޅެއް ދެއިޞްލާޙު.

ްފެިނވަަޑއިގަންަނާވް ްއެހެންވީމާ، ްއަހާނަން. ްވޯޓަްށވެސް  875މިއިޞްލާޙަށް

ްވޯޓުދެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންނެވުމުން.ްގޮތަކަށް ްވޯޓަށް ްދެން ްއވާނީ

ްއަށްްމިއޮތްްއިޞްލާޙުްވިދާުޅވެދެްއވުންްއެެދން.46ްދެންްއަލުންް

ްް

ް
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ްވަޙީދުްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުަުބުރީެގ  880މާޅޮސްމަޑުލު

ްލުބްނާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްމިލަދުންމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވައި

ްމު ްއިޞްާލޙު، ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ވަނ5ްްަޙަންމަދު

ް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަިނވިގޮަތށް ް)ޅ( ް)ޅ(5ްްމާއްދާގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ބަންޑާރަނައިބުގެްމަސްއޫިލއްަޔތާއިްވާޖިބުތައްްއަާދކުރުމުގަިއްއޭނާްތަބާވާީން

ް ްހަމައެކަނި ްޝަރީޢަތާއި ްޤާއިސްލާމީ  885ނޫނުތަކަށެވެ.ްޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި

ްބާރެްއް ްއިދާާރއެްއގެ ްނުވަތަ ްމީހެއްގެ ްއިތުުރއެްއެވސް އެއިންކަެމއްަގއި

ް.ްނުވަތަްނުފޫޒެއްްއޭނާގެްމަްއަޗކަށްްނުހިންގޭނެއެވެ

ް

ް

 890ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:ް

 895ްމެންބަރުްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްހުށަހެޅުއްވި

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 36ް900ްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަ

ް

ް

ްރ.އަތޮުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްފާހެއްނުިވ. ްމިއިޞްލާޙު ވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް905 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްވަރަްށްމަޑުމަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްއިތިިރކަމާއެުކްޢިއްޒަތްެތިރްޢިއްޒަތްތެރި

ްޔަޤީންކުރަމުންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަބާވާނެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކިޔަމަންަވމުން ްއަމުރަށް ރައީސްގެ

ްކަންތައްަތއްް ްމިބާވަުތެގ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަށާނީ. ްވާހަަކ  910އަޅުަގނުޑ

ް ްމިދަނީ ްދިމ46ްާމިގޮތަށް ްއަހަން ްވޯޓަށް ވާތީެވޭއްއިްޞލާޙަށްފަހުގައި

ްރައީްސް ްކުރިއަްށޮއތްތާ ްދެންވެސް ްއެހެންވީމަ، ްމިޖެހެނީ. ދަންނަވަން

ް ްނޮވެމްބަރު ްއަދި ްދެޮކޅުނަހަދާނަން. ްިމ32ްްގެންދަާވގޮތަކަށް ށް

ްދަންނަވާނީ.ް ްސާބަހޭ ްމަސައްކަތަށް ްތިކުރާ ްނިންމުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ

 915ފަހުގައިްރ.އަޮތޅުްށ32ްްްއެއަށްްއިޚްތިރާމްކުރާނަން.ްެއަކމަކު،ްނޮވެމްބަރުް

މެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްމިގޮތަަަކަށްްޤަބޫލުކޮށްގެންްނުހުންނާނެއޭ.ްދެންްހަމަް

ްއެްއގޮްތާވް ްހަމަތާއި ްއުސޫލުތަކާއި ްޤާނޫނު ްގަވާއިާދިއ ްހަމަ ދާންނެޖޭހޭނީ

ް ްކިހިނެއްތޯ ްފިކުރުޮކްށ45ްްގޮތުގެމަތީން. ްވާަހކަދައްކާ ްމައްޗަށް އިޞްލާޙު

ް ްހަދާފައި ްއިޞ46ްްވޯޓުދީ ްވާހަކަދެްއީކްވަަނ ްވޯޓުލާއިުރގަިއ ލާޙަށް

ްމިހާރުް ްއަުޅަގނޑު ްނޭނގޭނެ. ަްކަމަށްވެސް ްކޮންކަމެއް ްބުނީ  920ފާހަގަކުރީ

ްމަޑުމައިތިރުކަމާއެުކް ްރިތިކޮށް ްކިތަންމެ ްމިއަދު ްއަދި އިށީންނާނަން

ްވާހަަކް ްމަޑުމައިތިިރވާނެ ްބޮޑަށް ްެއއަށްވުރެ ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދެވިަޔސް

ްްދަންނަވަމުންްއިށީނދެލާނަން.

ނޑަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްދެން ްނުކުތާއެއްނޫން. ްނިޒާާމބެހޭ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްތިދެްއާވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމިހާރުވެސް  925ދެންނެވޭނީ

ްވާހަކަ.ް ްޝުކުރުާއދާކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އެއްބާރުެލއްވުމަށް

އްބާރުލުންްދެއްވާނެކަމަްށްއުންމީދުކުރާްކުރިއަށްއޮތްތާނގަިއވެސްްހަމަްތިްއެ

ް ްއޮތީ ްދަންނަަވން ްވޯޓަށް ްދެން ްޑްރާފްޓ5ްްްވާހަކަ. ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަްނނަވާލަދެއްުވްން ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފއިާވްގޮތަށް.ްއެހެންވީމަ،ްއެ ކޮމިޓީން

 930ްއެދެން.ް

ް

ް
ް
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ްގޮތް.5ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ނައިބުެގްްބަންޑާރަްވަނަ

ްހަމައެކަނިްޢޫމަސް ްތަބާވާނީ ްއޭނާ ްއަދާކުރުމުަގއި ްވާޖިބުތައް  935ލިއްޔަތާއި

ްއިުތރު ްއެއިްނކަމެްއގައި ްޤާނޫނުތަކަށެވެ. އެްއވެްސްްޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި

ްމައްަޗކަްށް ްއޭާނގެ ްނުފޫޒެއް ްނުވަތަ ްބާރެއް ްއިދާރާެއްއގެ ްނުވަތަ މީހެއްގެ

ްނުހިންގޭނެއެވެ.

ް
ް940 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 945ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް950 

ް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެހެްރިޔާސަތުން ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންެގ ް)ޅ(5ްްންވީމަ، ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްގޮތަށްްފާސްެވްއޖެ.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތީް )ކ(ްްް-5ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ްއިޞްާލޙު؛ް ްއިޞްލާޙު.ްއެއީ ްމުލަކަތޮުޅެގ47ްއޮތް ްނުކުތާެއއް .ްނިޒާމާބެހޭ

 955ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްހުރިހާްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމިމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮްށލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

 960ްޢިއްޒަތްތެރިް
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ްވާނީްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެޭއ. މެންބަރުންނަށްވެސް

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމިނިވަްނ ްުއސޫލުތަކުަގއި ްސިފަތަާކއި އަސާސީ

ްްޑރާފްޓްގަިއވެްސްމުޢައް ްމިމާއްދާގެ ްމިހާރު ްފާްސކޮށްަފއި. ސަސާތަކެއް

ްވާހަކަެއއް.ް ްޚިލާފަށް ްފާސްކުރުމާއި ްފާްސކުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއޮތީ

ނުޑ77ްްއިޞްލާޙު؛ް  965ގަިއވެސްްިމޮއތީްޚިލާފުްވާހަަކއެއް.ްހަަމއެަކނިްއަުޅގަ

ްއަްއޑުއަ ްމިއޮީތ ްއިޞްލާޙަކަށް ްއެހޭނެ ްވޯޓަށް ްީމގައި ޮތުޅްދެކޭގޮުތގައި

ަަކަށްް ްއެއްޗަ ްއެޫނން ްއިޞްލާޙު. ްހުށަަަހަޅުއްވާ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު މެންބަރު

ވޯޓަށްްއަހައިިފކަމަށްވަންޏާްމުަުސްތަޤިއްލުްމުޢައްސަސާެއްއެގްމިނިވަންކަންް

ްވަޒީެރްއގެްބާރު،ްއެީއްބަންޑާަރް ނަގާލާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޢައްޔަންކުރާ

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒިރުްނގެ ްމިނިވަންްނާއިބު.ްއޭނައަކީ ްބާރު  970ންބަރެއް.ްއޭނަގެ

ްމިއޮތީ.ްސީދާް ްފޯރާގޮތަށް ްހައްދުފަހަނަޅާވަރަށް ްކޮމިޝަނަކަށް މުސްތަޤިއްލު

ްބާރުް ްއެންގުމުގެ ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމިއޮންނަނީ ްލިޔެފައި މީގައި

ްަޤބޫލެއްނުކުރަންް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނާއިބަށް. ްބަންޑާރަ ލިބިގެންެވއޭ

ްކަމަކަށްްމިގޮތަްށްބާއްަވއިގެން.ްމިވޯޓަށްްއެހޭނެ

ް975 

ް

ްނުކުތާއަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްނެންެގިވ ްިތ ްގޮުތގައި ްުނކުތާެއއްެގ ްނިޒާމީ އާދެ،

ްބަޙުސްެގް ްހަމަ ްމީގެކުީރގައި ްބެޭހގޮތުން ްމިތާނގައި ްމީތި ދަންނަވަންޖެހެނީ

ްހަމައެާއއެ ްާވހަކަފުޅުދައްކާފަިއެވއްޖެ. ްމެންބަރުން ްަވިކްތެރޭގަިއވެސް ކު

ްވާހަަކް ްއަންގާ ްސިާޔސަތުތަކެްއ ނުޑ ްމަިއގަ ްނުވަަތ  980އުސޫލުތަެކއް

ްމުސްތަޤިއްލުކަމަށްް ްނިންމާފައިވާ ްމިހާރު ްއިތުަރކަްށ ްއެ ދެންނެވުމަކުން

ްނޯންނާނެ.ް ްނިންމޭކަށް ްމިތަނަށް ްމިތަނުން ނުޑ ްއަުޅގަ ބުރުއަރާނޭކަމަކަށް

ްދަންނަވާ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްތ.އަތޮޅުެގްއެހެންވީމާ، ނަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް985 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ނުޑްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙަށްވުރެްޑްރާފްޓްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްއަުޅގަ

ްޙުްައނބުރާްނެގީ.ްރަނގަޅުކަމަށްވާތީްއިޞްލާްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް990 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު؛ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން 48ްޝުކުރިއްާޔ. ްެއއީ، .5ް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ކ(ްށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙެއް.ް

ް

ް995 

ްހުށަހަޅުއްާވްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙުސްނުއްސުޫޢދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްއަސްލަމްްއައްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ޑުއަތޮުޅގެ

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްައންނަނިވިގޮތަްށ5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ކ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ޖިނާއީްމައްސަލަތަކުަގއިްދަޢުވާުކރުމާގުޅޭގޮތުްން)ކ(.ްް-5އިޞްލާޙުކުރުން.ް

ްބަންޑާރަ ްބާރު ނަޑއެޅުުމގެ ްކަ ްިސޔާސަތުތައް ނޑު ްމައިގަ  1000ްޢަމަލުކުރާނެ

ނާއިބަށްްލިބިގެންެވއެެވ.ްޖިނާޢީްމައްސަލަތަކުަގއިްދަޢުވާކުރުާމއިްގުޭޅގޮތުްން

ްޢާންމުކޮށްް ްިސޔާސަތުަތއް ްއެކަަށއަޅާ ްނާއިބު ްބަންޑާރާ ްދަށުން މިމާއްދާގެ

ްޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.ް

ް

ް1005 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[

ް

 1010ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްުނއްސުޢޫދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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 24ް1015ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަިކގޮތަކަށް

ް

ް

ވަަނ5ްްއެހެންވީމަ،ްއެއިޞްލާޙުްފާހެްއނުވި.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަްންއޮތީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުކުތާއެްއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްގޮތަށް. ްޑްރާފްޓްަގިއާވ ް)ކ(  1020މާއްދާގެ

ްމުލަކަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްޤަބޫލުކުރަްއވާފަިއވަީންްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައްޔިތުން ްމިރާއްޖޭގެ ްއަދިވެސް ްހަމަ  1025ްއަޅުަގނޑު

ވަރަށްްފުރިހަމަކޮށްްމިނިވަންްމުސްތަޤިއްލުްމުޢައްސަސާތައްްމިނިވަންވެފަިއްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްމި ްމުޢައްސަސާެއްއ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ނިވަންކަންްހުންނާނެކަމަށް.

ްއެހޭތީވެ.ް ްވޯަޓށް ްބާްއވަިއގެން ްޑްރާފްޓްގައި ްމި ްއިބާރާތެއް ނަގާލެވޭ

ްނޭހޭނެް ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކޮޅުހަދަން ްެއކަމާ އަޅުަގނޑު

 1030ްއެައކަށްްވޯަޓކަށެއް.ް

ް

ް

ްްރިަިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިެނންގެވީ. ްއަެނއްާކވެސް ްުނކުތާއެްއ ްެއއް ްހަމަ ދެންްޝުކުރިއްާޔ.

ްދައްކާކަށްނެތިން.ް ްވާހަކަެއއް ްއިތުރު ނޑު ްއަުޅގަ އެކަމަށް

 1035ްވަނަްާމއްދާގެް)ކ(ްވިދާުޅވެދެްއވުންްއެދެން.5ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްް

ް

ް

ްމައްސަލަތަުކގަިއ5ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޖިނާޢީ ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ކ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކަް ްސިޔާސަތުތައް ނޑު ްމައިގަ ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޢަމަލުކުރާނެ ނަޑއަޅާ

 1040ްޖެނެރަލަށްްއެންގުމުގެްބާރުްބަންޑާރަްނާއިބަށްްލިބިގެންެވެއވެ.ް

ް
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ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1045ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވީ:ވޯޓުްދެއްް

 29ް1050ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިްސ، ްވަޒީރުްނގެ ް)ކ(5ްްވީމާ، ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1055ވަނ6ްްަޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތަށްްފާސްެވްއޖެ.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްމިއޮތީް

ްއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙު؛ ްއާެދ،49ްޞްލާޙު. .

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟްްރަޝީދު.

ް

ް

 1060ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނެީގ،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްދެންެމގައި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމާ،ްމިމަަައްސަލައަކީ ްއުފެދޭ. ްޚިލާފު ްއެބަ ްތެރޭ ނޑުެމންގެ އަުޅގަ

ްެއއްޗެިހް ްުސވާލު ްގޮތަކީ،ްމިކަހަލަ ްޢަމަލުުކރަމުންދާ ްމިތާނގައި މީގެކުރިން

 1065ކޮށްފިއްޔާްމުޤައްރިުރ،ްޑްރާފްްޓކޮށްްދިރާސާކުރާްކޮމިީޓގެްމުަޤއްރިރުްމިއަްށް

ްޯވޓު ްމިއަށްަް ްެދއްވާ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެވުނީ،ްްޖަވާބެއް

ްދިމާވާް ްމިހެން ްއެހެްނވީމާ، ްވިޔަސް. ްކޮންމެގޮތެްއ ްފާސްވެއްޖެ މި

ްކޮބާތޯް ްދެއްވަންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ މައްސަލަތަކުަގއި
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ކޮންްމަޤްޞަދެއްަގއިްކޮބާކަްންމިްޑްރާފްޓްްކުެރވިފައިްިމޮއތްްމަޤްޞަދަކީ.ް

 1070ބުނެްމިކަންްމިގޮތަށްްކުރީމަާކްއެހެންވީމާ،ްެއވަރުްައޅުަގނުޑމެންްކައިރީްނު

ނޑަކަށްްނުފެނޭ. ްރަނގަޅުވާނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ް

ްޑްރާފްޓްަގއިާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުވަތަ ްހުށަހެޅުންތަކާ ްމިހުށަހެޅިފައިވާ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްއެުސވާުލް ްއުފެދިފަިއވާނަމަ، ްސުވާލު ްއިޞްލާޙުަތކާމެދު ްއަދި  1075ކަންތައްތަކާ

ްބަޙުސްެގްްކުރެްއވުމުގެަެ ްލިބިފައިއޮީތ ްމީގެކުރީަގިއވެސް ފުރުޞަތު

ްމުޤައްރިރުް ްދެއްވަމުްނ ްޖަވާބު ްއެުސާވލުތަކަށް ްދެން ވަގުުތަގއި.

ްމިހާރުް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީެގއިތުރުން ވަަޑއިގެންެނވީ.

ްއަިދް ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުޞްތަޤިއްލު ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާނެ

ްމަ ްއަދި ްމިްމުޢައްސަސާތަކުގެ ްއެބާުބގަިއވެސް ްބާބުވެސް.  1080ޤާމުތަކުގެ

ްއެްއޗެިހް ްބާރާއި ްލިބިގެންވާ ްއެ ްނުވަތަ ްާވހަކަ ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ

ްމިގޮތަްށް ްމިމާއްދާ ްމިހާރު ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ހިމެނިފައިވާނެ.

ްތަނެްއް ްިހންގާނެ ްއެކަމަަަކަްށްބަޙުސް ްިއތުރަށް ްދެން ފާސްވެގެްންދިޔައީމާ

ްމެންބަރުްްނެތްހެން. ްޢިއްޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދި

 1085ްޔޫސުފްްނަޢީމްްއެދިވަަޑއިގެންާފްވާތީްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެއްތޯްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފް ްއޮްނނާނެ ްަގވާއިުދގައި ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމަށް.ްމެންބަްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުންނަންވާނެ ްފެންނަން ްސްކްރީނަކުން ްލައްާވގޮތް ްވޯޓު  1090ރުން

ްމުޙްސިންވެސްްއެބަްއިންެނވި.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްއަިދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފެނިވަޑަިއގަްނނަވާނީ. ްނޫން ްސްކްރީނަުކން ްއެންމެ އާދެ،

ްސްކްރީނުންެވްސް ްދެ ްއެ ްދެސްކްރީންވެސް. ްއެބަހުރި  1095ދެފަރާތުގައި
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ްނޫންހެންްފެ ްމައްސަލަެއއް ްއިތުރު ްއެހެްނވީމާ، ނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ްއާދެ،ް ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް ނޑު ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ްީހވަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ްވިދާުޅވެދެްއުވންްއެދެން.49ްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ް1100 

ްމުޙަންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުބުރީގެަެ މަދުްމިލަދުންމަޑުލު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުރީެގ ްމިލަދުންމަޑުލު ްހުށަހަޅުްއާވ ްޙުސައިން ޒާހިރު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަމީޒް ްމޫސާ ްމާއްާދެގ6ްްމެންބަރު ވަނަ

ްޖަވާބުދާރީވުންް-)ހ( ްމަޖިލިްސ ްވަޒީރުްނގެ ް)ހ(6ް. ްމާއްދާގެ ް-ވަނަ

ްވާޖިބުތައްްވަ ްމަސްއޫލިއްޔަާތއި ްޙަވާލުކުެރވޭ  1105ހެޔޮގޮތުަގިއްްޒީރުންނާ

ްމަޖިލިްސް ްަވޒީރުންގެ ްމުޅި ްަވޒީރުންނާއި ްަވކިަވކި އަދާކުރުމުަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ްއިތުރަްށ، ްަޖާވބުދާރީވުމުގެ ށް

ނަޑއެޅިފަިއވާްގޮތަށް ް.ހަށްްޖަވާބުދާރީވާންވާނެެއވެރައްިޔތުންގެްމަޖިލީްކަ

ް

ް1110 

ްިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް

ް

ް

 1115ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒު.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްް

 88ް1120ްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެް

68ްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް1125 

ްމިހާުރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވަގުތަށް، ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިއިޞްލާޙު އެހެންވީމާ،

ްައޅުގަް ްޖެހުމާއިއެކީަގއި ްައއިސް ްޢިއްޒަތްތެިރްހުސްވަގުުތކޮޅު ނުޑ

ް ްއަުރވާނަން. ްހުސްވަގުތުކޮޅު މިނެޓްެގ03ްްމެންބަރުންނަށް

ް ްގެންދެޭވގޮތަށ4ްްްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ. ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ޖަހާއިރު

 1130ްވަަޑއިގެންެދއްވުްނއެދިްދަންނަަވން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްް]ށ16.22ްްނ15.32ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްވުންްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑިއެގން ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ްގޮ ންބަރުން

ްމަިއްކް ްކާުޑކޮޅުތަްއވެސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަދި  1135އެދެން.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްސިސްޓަްމގަިއްސްކްރީުނަގއި ްަމިއކް ސިސްޓަމްގަިއްޖައްަސވާ

ްއެދެްނ.ް ްދެްއވުން ްބައްަލވާލަ ްއޮތްތޯ ްފެންނަން ްނަން މެންބަރެއްގެ

ްއަދަދަކީް)ވަގުުތކޮ ްމެންބަރުންގެ ްތިއްބެވި ްހާޒިރުވެ ްޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމިާހރު

ްދިަޔ76ްް ްިހނގަމުން ްމިއަދު ްގެންދާނަން. ްުކރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ

ް ްއިޞްލާޙު ނޑާލިއިރު ްމެދުކަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށް ްދަށުނ49ްްްޖަލްސާގެ  1140ގެ

ވަަނ52ްްހަވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްށްްއިޞްލާޙުްފާސްވެގެންްދިޔުމާްގުޅިގެންް

ް ްއަިދ 51ްްއިޞްލާޙު ްއަދި ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާުޙ52ްްވަަނ ަވނަ

ްޯވޓަްށް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ،ްދެން ްނޭހޭނެ. ްވޯޓަކަށް މިއިޞްލާޙުތަކަކަށް

ގަިއވާްހަވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްށްްއޮތ53ްްްދަންނަވާނީްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

 1145ްއެދެން.ްްއިޞްލާޙު.ްއާދެ،ްއިދާރީމޭޒުްންއެއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަްދެްއވުން

ް

ް

ްކޮޅުަމޑުުލްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ ްއަޙްމަދުްސަމީރު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ވަޒީރުްނެގްމެންބަރު

ްޖަވާބުދާރީވުން ްމަޖިލިސް .6-ްް ް)ށ( ްވަޒީރަކުމެ،  1150ްއެަވޒީރެްއގެްކޮންމެ

ްްއިޚްތިޞާޞްަގިއވާ ްުގޅޭގޮުތން، ްކަންތައްަތކާ ޞައްަޙްއެންމެަހއި



 43 

ްމަޢުލޫމާތު ްގެންދާންާވނެއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔައަ، ްހުށަހަޅަމުން އަދިްްށް

ް ް ްގުޭޅގޮތުންްއެަވޒީރެްއގެ ްކަންތައްަތކާ ްއެންމެހައި ްއިޚްތިޞާްޞގަިއވާ

ްމަޖި ްލީރައްޔިތުންގެ ްހުން ްމަޢުލޫމާތެއް ްކޮންމެ ްހަށްލީއެމަޖިބޭނުންވެއްޖެ

 1155ްވާނެއެެވ.ދޭން

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1160ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 86ް1165ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ްއޮީތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންަނވާލަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްމިއިޞްލާޙު އެހެންވީމަ،

 1170ް.54ްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް

ް

ްޙުސައިންްްިއއްެވވުން:ްއިާދރީމޭުޒން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްރަމީޒްް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީަީ ްމިލަދުންމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވާ

ް ްއިޞްލާޙު. ްޖަވާުބދާރީވުންތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ .6-ް1175 

ް ްއިޚްތިޞާ)ށ( ްއެމީހެއްގެ ްަވޒީރަކުމެ، ްއެންމެހަިއްކޮންމެ ްޞގަިއާވ

ްމަޢުލޫމާތުްގުޭޅގޮތުންްާކއިކަންތައްތަ ްޞައްޙަ ްށްއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްގެންދާންވާނެއެެވ. ްްހުށަހަޅަމުން ްއެަވޒީރެްއގެ އިްޚތިޞާޞްގަިއާވްއަދި
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ްކަންތައްތަކާް ްއެންމެހައި ްނުވަަތްްުގޅޭގޮތުންއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

 1180ްޖެްކޮންމެްމަޢުލޫމާތެއްްދޭންވާނެެއވެ.ބޭނުންވެއްްށްހަލީމަޖިވަޒީރުްނގެް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1185ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމެންބަރު: ްޒާހިރުްހުށަހެޅުއްވި ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީަީ މިލަދުންމަޑުލު

ްޙުސައިން.

 1190ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީަީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ްމެންބަރު:ްތާއީދުކުރެްއވި

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

17ްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1195 

ް

ްއަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދން ްފާހެއްނުވި. ްއޮތީްމިއިޞްލާޙު ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ޅުަގނޑު

ް ްމިބާބުެގ ްމަޖިލިސް ްޑްރާފްޓުަގއިާވ6ްްވަޒީރުްނގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްގޮތަށް.

ް1200 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޖަވާބުދާރީވުން ްމަޖިލިސް ްއެްް-6ވަޒީރުްނގެ ްވަޒީރަކުމެ، ްކޮންމެ ް)ށ(

ްގުޭޅޮގތުން، ްކަންތައްތަކާ ްއެންމެހައި ްއިޚްތިޞާްޞގަިއވާ ޞައްޙަްްމީހެއްގެ

ްމަޢުލޫމާތު ްގެންދާންާވނެއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔައަ، ްހުށަހަޅަމުން އަދިްްށް

ް ްގުޭޅގޮތުންްއެަވޒީރެްއގެ ްކަންތައްަތކާ ްއެންމެހައި  1205ްއިޚްތިާޞޞްަގއިވާ
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ްމަޖި ްލީރައްޔިތުންގެ ްހުން ްމަޢުލޫމާތެއް ްކޮންމެ ްހަށްލީއެމަޖިބޭނުންވެއްޖެ

ްދޭންވާނެއެެވ.

ް

ް

 1210ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 88ް1215ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1220 

ްވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމަ، ްމިބާބުގެ ްމަިޖލިސް ް)ށ(6ްްޒީރުްނގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ޑްރާފްޓުަގއިވާްގޮތަށްްފާސްެވްއޖެ.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތީްއިޞްލާުޙް

ްވަނަްާމއްދާއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްާލޙު.7ްް.ްެއއ55ްީނަންބަރުް

ް

ް1225 

ްހުށަހަޅުއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްހުވަދުއަތޮުޅްއަްއޑުއަތޮޅު ާވ

ް ްމެންބަރު ްޢަބްދުްދެކުނުބުރީ ްއިޞްލާޙު.ްهللا ްތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާ ލަތީފް

ްއުޖޫ ްމުސާރައާއި ްމެންބަރުންގެްް-7ރަ. ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުންގެ )ހ(

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޢިނާޔަތްތައް، ްއެހެނިހެން މުސާރައާއި

ްއެޤާނޫ ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.ްއަދި ްކަ ްެއއްގޮްތާވްގޮތުގެމަތިްންޤާނޫނަކުން  1230ނާއި

ްޢިނާޔަތްތަްއް ްމުސާރައާއި ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްބާޔާންޮކށްފައިާވގޮތަްށް ްަގއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ް)ށ( ދޭންވާނެއެެވ.
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ނޑައެޅުުމގައިްާރއްޖޭގެްދިިރއުުޅމުގެްފެންވަރަްށް މުސާރައާއިްޢިނާޔަތްަތއްްކަ

ްރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ް1235 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1240 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއައް

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

88ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

 33ް1245ްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮީތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވޭ. ްމިއިޞްލާޙު  1250އެހެންވީމަ،

ްރްުޓަގއިާވޮގތަށް.ްވަނަްމާއްދާްޑްފ7ްާވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްްމިބާބުގެް

ް

ް

ްއުޖޫރަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުސާރައާއި ްމުސާރަްވަް-7. ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިހުގެ ްަވޒީރުންގެ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްދޭނީ ްޢިނާޔަތްތައް ްއެހެނިހެން ްފާސްކުާރްއާއި  1255ހުން

ްނަކާްއެްއގޮތްވާްގޮުތގެްމަތީންނެވެ.ޤާނޫ

ް

ް

ްޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް1260 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 83ް1265ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވޒީރުންގެ ްއެހެންވީމަ، ްމިބާބުގެ ްމާއްާދ7ްްޖިލިސް  1270ވަނަ

ްޮއީތް ްދަންނަވަން ްވޯޓަްށ ްދެން ްއާދެ، ްފާްސވެްއޖެ. ޑްރާފްޓުަގއިާވގޮތަށް

ްވަނަްމާއްދާއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙު.8ް.ްެއއ56ްީއިޞްލާޙުް

ް

ް

ްހުވަދުއަތޮުޅްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްާވ ްޠާހިރު ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު  1275އަްއޑުއަތޮޅު

ްމެން ްޢަބްދުްދެކުނުބުރީ ްބަރު ްއިޞްލާޙު.ްهللا ްތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާ ލަތީފް

ްކަންތައްތައް ްކޮށްގެންުނވާނޭ ްމެންބަރަުކްވަޒީަރކު ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ .

ް ްކޮްށގެންނުވާެނއެވެ. ްކަމެްއ ްެތރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ )ހ(ްް-8އަންނަނިވި

ްއަދާކު ްމަޤާމެއް ްއެހެން ްއިތުރު ްވުޒާާރެއއްގެ ްޙަވާލުކުރެވޭ ރުން.ްއެމީހަކާ

ްބައިވެިރވުން.ް)ނ(ްއާމްދަނީް ްހިންގުުމގަިއްޢަމަލީގޮތުން  1280)ށ(ްވިޔަފާިރއެއް

ް)ރ(ް ްޝާމިލުވުން. ްމަސައްކަތެއްަގއި ްފަންނީ ްމަޤްސަދުގައި ހޯދުމުގެ

ްދައުލަތާިއް ް)ބ( ްހިފުން. ްކުއްޔަށް ްބިންަގނެ ްމުދަލާއި ދައުލަތުގެ

ަލހަތުްބޭއްވުން.ްއެހެންފަރާތަކާދެމެދުްކުރެވޭްުމޢާމަލާތެއްގަިއްއަމިއްަލްމަސް

ްމީހަކަށްް ްެއހެން ްނުވަތަ ްގޮތަކަށް ްިލބޭފަަަދަ ްމަންފާއެއް ްތިމާއަށް )ޅ(

ްލިބިފައިާވް ްމީހަަކށް ްމަޤްސަދުގައި ްހޯދައިދިނުމުގެ ްމަންފާއެއް  1285އެފަދަ

ްގޮުތަގިއް ްނާޖާއިޒް ްވަޒީފާެއއް ްއަދާކުރާ ްމީހަކު ްނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް
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ްްބޭނުމަ ްއަމިއްލަ ްތިމާގެ ް)ކ( ްނުވާގޮތުެގްބޭނުންކުރުން. ްވިޔަފާރިއަަކށް ށް

ް)ރ(ް ްމިމާއްދާގެ ްގަތުމަކަށް ްބިމެއް ްއެނޫން ްނުވަތަ ްބިން ްބަންޑާރަ މަތިން

ްހުރަހެއްްނައަޅަެއވެ.

ް1290 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1295 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްާރހީމްްޠާހިރު.އަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއް

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 23ް1300ްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

41ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮީތްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވި. ްމިއިޞްލާޙު  1305އެހެންވީމަ،

ް.57އިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް

ް

ްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮޅު ްދެކުނުބުރީްهللا ްތިލަދުންމަތީ ްހުށަހަޅުއްާވ ޢަލީ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްهللا ްއިްޞލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  1310ްވަނ8ްްަނަސީރު

ަވޒީރަކުްކޮށްގެންނުާވޭންމައްދާގެް)ހ(ްއަންނަނިިވްގޮަތށްްއިޞްލާޙުކުރުން.ް

ްކަންތައްތައް ްަދއުލަތުގެް-8. ްަވޒީރަކު ްެއްއެވސް ،ްމަޤާމެއްްއެެހންް)ހ(

ްއެ ްލިބޭފަދަ ްފައިދާެއއް ްއަދި ްމަޤާމެއް ްފުަރއިގެނެްޫނންވެސް ނުވާނެެއވެ.ްްއ
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ް ްބައަދި ްޢަމަލީގޮތުން ްހިންގުމުަގއި އާމްދަނީެއްއްްިއވެރިވެްިވޔަފާރިއެްއ

ް ްލިބޭފަަދްހޯދުމަށް ްއާމްދާނީއެއް ްޝާމިުލވެ، ްމަސައްކަތްތަކެްއގައި  1315ފަންނީ

އެހެންްެއއްވެްސްމަސައްކަެތްއކޮށް،ްއެހެންްއެްއވެްސްފަރާތެއްގެްަވޒީފާެއްއް

ނުވާނެެއވެ.ްަދއުލަތުގެްމުދަލާއިްބިންްގަނެްނުވަތަްކުއްޔަްށްއްްއަދާކޮށްގެނެް

ވެ.ްއަދިްދައުލަތާއިްއެހެންްއެްއވެސްްފަރާތަކާްދެމެދުްނުވާެނއެއްްހިފައިގެނެ

ް ްމުޢާމަލާތެއްަގއި ްވަޒީެރްއގެކުރެވޭ ްއެްއވެްސްމަޞްލަޙަތެއްްްެއްއެވސް މާލީ

 1320ް.ނުވާެނއެވެއްްބާއްަވއިގެނެް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1325ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްތީޖާ:ވޯޓުގެްނަ

ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަސީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 87ް1330ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1335 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްފާހެއްނުވޭ. ްެއއިޞްލާޙު ދަންނަވާަލ58ްްއެހެންވީމަ،

ްމެންބަރުްްްދެއްވުންްއެދެން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ްއިޞްލާޙުްދޫކޮށްލެއްީވކަމަށްްތިވިދާުޅވީ.

ް

 1340ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ
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ް

ްއާދެ.ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް1345 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވަންއޮތީ ްވޯޓަށް ްދެން ްއާދެ، ްމާއްދ8ްްާޝުކުރިއްާޔ. ވަނަ

ްވަަންމާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާްގޮތަށް.8ްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތަށް.ް

ް

ްްވަޒީަރކުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކަންތައްތަްއ؛ ްުނވާނޭ ް)ހ(.8ްްކޮްށގެން ްާމއްދާގެ ވަނަ

 1350އަދިް، މަޤާމެއްްސަރުކާުރގެްއެހެންެވްސްވަޒީަރކުްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތް؛ްެއއް

ްއެ ްލިބޭފަދަ ްފައިދާއެްއ ްމަޤާމެއް ްފުރަިއގެނެނޫންެވސް ްއަިދްއް ުނވާނެެއވެ.

ްބައިވެިރވެ ްަޢމަލީގޮތުން ްހިންގުުމގައި ހޯދުމަްށްްއާމްދަނީއެއްްވިޔަފާރިެއއް

ްއެހެންް ްލިޭބފަދަ ްއާމްދާނީއެްއ ްޝާމިލުވެ، ްމަސައްކަތްތަެކއްަގއި ފަންނީ

ްަވޒީފާެއްއް ްފަރާތެއްގެ ްއެއްވެސް ްއެހެން ްމަސައްކަެތއްކޮްށ، އެްއވެސް

 1355ނުވާނެެއވެ.ްަދއުލަތުގެްމުދަލާއިްބިންްގަނެްނުވަތަްކުއްޔަްށްއްްއަދާކޮށްގެނެް

އެހެންްއެްއވެސްްފަރާތަކާްދެމެދުްނުވާެނއެވެ.ްއަދިްދައުލަތާއިްއްްހިފައިގެނެ

ް ްމުޢާމަލާތެއްަގއި ްވަޒީެރްއގެކުރެވޭ ްއެްއވެްސްމަޞްލަޙަތެއްްްެއްއެވސް މާލީ

ްނުވާެނއެވެ.އްްބާއްަވއިގެނެް

ް

 1360ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ

 81ް1365ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް، ްަވޒީރުން ް)ހ(8ްްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާގެ  1370ވަނަ

ްފާސްެވްއޖެ.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާ ްގޮތަށް ްވޯޓަށްްޑްރާފްޓްަގއިވާ ދެ،ްދެން

ް.59ްދަންނަވަންްއޮތީްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ް

 1375ޢަލީްހުށަހަޅުއްވާްތިލަދުންމަތީްهللاްފާދިއްޕޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާތއީުދކުރަްއވާފަިއވާްهللاްދެކުނުބުރީގެ ނަސީރު

ް ްތިރ8ްިއިޞްލާޙު. ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ ތިރީގައިިމވާގޮަތްށްއަްށ،

ވަނަްމާއްދާެގ8ްްއަކުެރއްްއިތުރުކޮށްްއެާމއްދާގެްއަކުރުތައްްތަރުތީބުކުރުން.ް

ްމިް-)ށ( ްއޭާނގެްމާއްދާގެ ްަވީޒރަކު ްއޮތުަމކުން ްއެހެން ްަގއި )ހ(

ްނުވާގޮތަްށް ްހިްނގުންކަަމށް ްވިޔަފާރި ްމުދަލުން،  1380މިލްކުގަިއވާ

ްމުޢާމަލާތުކުރުމަކަށްްހުރަހެއްްނާޅައެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1385 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަސީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 87ް1390ްއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަޑަް

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1395 
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ްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވަންއޮތީްއެހެންވީމާ، ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވި. އިޞްލާޙު

ް ްމިބާުބގެ ްމަޖިލިސް، 8ްްވަޒީރުްނގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ޑްރާފްޓްަގިއާވްވަނަ

ްގޮތަށް.

ް

ް1400 

ްވ8ްްަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްމަޖިލީހުެގްވަނަ ޒީރުންގެ

ްޙައި ްމަޤާމުެގ ްމެންބަރަކު، ްލިބިފައިވާްޘިއެްއވެސް ްމީހަކަށް ްެއއިން އްޔަތުން

ްއަމިއްލައަްށް ްބޭނުްނ ްވަޒީާފގެ ްއަދާކުރާ ްއެމީަހކު ްނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއްގެ

ްއެފަދަްނާ ްީމހަކަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ްހާސިްލކުރުމަށް ްމަންފާެއއް ޖާއިޒް

 1405ްމަންފާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްބޭނުންކޮށްގެނެއްްުނވާނެެއވެ.

 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1410ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

87ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިް

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1415ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްޑްރާފްޓްގަިއާވ8ްްވީމާ،ްަވޒީރުންްމަޖިލިސް،ްމިބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1420ްް.62ގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްވޯަޓށްްދަންނަވަންއޮތީްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ް
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ްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއިޞްާލޙު؛ ްއ8ްްްތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ( ްމާއްދާއަށް  1425ވަނަ

ްއިތުރުކުރުން..

ް

ް

ްރިޔާްޟްނިޒާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، މާބެހޭ

 1430ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިބާބު،ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިހާރު ްވަރަށް ްހިތްހަމަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

 1435ައޅުަގނޑުްމިބާްއވާކަްށް،ްމެންބަރުންްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅައިފި.ްއެހެންވީމާްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބޭނުމެއްނޫން.ްނަގަނީ.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު؛ ްއެހެންވީާމ، ްއާދެ، ްގެންދެވީކަމަްށ62ްްޝުކުރިއްާޔ. އަނބުރާ

 1440ްދަންނަވާލަދެއްާވ.،61ްބަލާފައިްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތީްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ް

ްއުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙަލީމްްހުވަދުއަތޮޅު ްޢަދުނާނު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތުރުބުރީގެ

ް ްޝަފީޤްްހުށަހަޅުއްވާ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮުޅގެ

ްމިަި ްއިޞްލާުޙ؛ ްއިތުރުކުރަްނ،ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަކުެރއް  1445މާއްދާއަށް

ްކަންތައްތައްްވަަަ ްކޮްށގެންނުވާނޭ ްޒީަރކު ް)ނ(؛8ްް، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޖިވަ ްމަޖިލީހުެގްޒީރުްނގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމަޤާމުަގއިހުރެ ްމެންބަރަކު ލީހުގެ

ްެއް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްނުވާނެއެވެ. ްކުރިމަތިލައިގެން މެންބަރުކަމަށް

ްތާީއުދް ްރައްޔިުތންގެ ްއައުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ މަޤާމުގައިހުރެ

 1450ްހޯދުމުގެްގޮތުންްއެްއވެސްްަމސައްކަެތއްްކޮްށގެންނުވާނެެއވެ.
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

 1455ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާނުްޙަލީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 87ް1460ްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1465 

ވަަނ8ްްއެހެންވީމާ،ްެއއިޞްލާޙުްފާހެްއނުވި.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިތުރުކުަރއްވަ ްއާމާއްާދއެއް ްފަހަތަށް ްހުަށހަޅުއްވާަފއިާވްމާއްދާގެ ން

ް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ62ްއިޞްލާޙު؛ ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.

ް1470 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުަުކުތާ(

ް

ްދެންމެްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭުނންވަނީ ްފާހަަގކުރަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާެއްއްްްީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ފާޠިންްޙަ ްނިޒާމާެބހޭ ްހަމަ ްކުރިްނވެސް ްެއއްެސވުމުގެ ްވޯޓަްށ އަޅުަގނުޑ

ްފާހަގަކުރަްން ްައޅުަގނުޑ ްނުދެއްވި. ްފުުރޞަތު ްއެ  1475ނަގަންއުޅުނިން.

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްމި ްމިއޮްތ61ްްބޭނުންވަނީ ްޖުމްލައިަގއި ްފުރަތަމަ ގަިއ

ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހެޅިން ްައޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގެްްކަންތައް، ރައްޔިތުްނގެ
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ްފާސްނުކުިރް ްމަޖިލީހަށް ްއަދި ްގޮތަށް ްޮއންނަ ްމިގޮތަށް ްމިކަން ބާބަށް

ްއެހެންވީާމ،ް ްއެްއޗެްއ. ްއެކަން.ްފާސްނުކުރީ ްނުފެނުނީ ްމަޖިލީހަށް އިނގޭތޯ.

ްއެއްެސީވް ްވޯޓަށް ްދެންމެ ްއެގޮަތކަށް. ްމިހާރަކު ްނޭޅޭނެ ްހުށަހެއެއް  1480މި

ް ްއެއީ ްޚީލާފަށްކަމަށް. ްއިޞްލާޙެްއަގިއްގަާވއިދާއި ްހުށަހެޅި ައޅުަގނޑު

ްހުރެގެްން ްމަޤާމުގައި ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްހަމަ އޮންނާނީ

ްއެް ްފެނުނީ ްމަޖިލީހަށް ްކުިރމަތިނުލެވޭނެކަމަށް. ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްރިޖެކްޓްކުިރް ްމަޖިލީހުން ްެއއްެޗއް ްާފސްނުކުރި ްއިނގޭތޯ. ފާސްނުކުރަން

ް ްދެން ްއެްއެްއޗެއް. ްނުފެނޭ ްހުށަހެޅޭނެކަމަަކށް ްއަނެއްކާ ްމިޮގތަށް  1485އަނެްއކާ

ްފާސްކުރަްއވާފަިއް ްމަޖިލީހުން ްކުރިން ްިއނގޭތޯ. ްއެްއޗަކަްށވާތީ ތަޢާރުޟުވާ

ްތަޢާރުޟުވާް ްނިންމެވުމަކަްށ ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ްކުރެްއވުމަކަށް އޮތް

ްއެއްެސިވް ްދެންމެ ްޚިލާފަށް ްަގވާއިާދއި ްއެހެްނވީމަ، އެްއޗަކަްށވާތީ.

ްޝުކުރިްއާޔްވޯ ްފާހަަގކުރަން. ްިރކޯޑަށްޓަަކއި ްައޅުަގނޑު ޓެްއކަން

 1490ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްދެންމެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްސާުފވެްއޖެ. ްއާެދ، ޝުކުރިއްާޔ.

ނެންގެވިްނިޒާމީްނުކުތާާއއިްުގޅޭގޮތުންްއެންމެްފުރަތަމަްދަންނަވަންޖެހެނީ،ް

ްނުކުތާއެްއ.ްއެނުކުތާ ްނެިގ ނޑު ްއަުޅގަ ްެތރޭގައި ްބަޙުސްގެ  1495ައކީ

ްއިނދެަފިއް ނޑީަގއި ްމިގޮ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަނގާފައި ްއެގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް،

އަޅުަގނާޑއިްއެްއކޮޅަށްްނިންމުމަކީްރަނގަޅުްގޮތެއްކަަމކަށްްނުވާނެ.ްއެހެންް

ްމިް ްދެން ްވިދާޅެއްުނޭވ. ްެއއްެޗއް ްެއަކމަކަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ޓުނެގުމުންްއަދިްމިގޮތަށްްޯވޓުނަގަިއގެންެވސްްފާސްނުވުމުންްތަޢާރުޟުާވްވޯ

ނޑަަަކަްށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއް. ްއެަެްއެވސް ްފާހެއްނުވޭ  1500ގޮތަކަށް

ހިއެއްނުވޭްމިހާރުްނިޒާމީްގޮުތންްއިތުރުްމައްސަލަެއއްްއުފެިދފައިވާކަަމކަށް.ް

ބަޙުސްިދގުކުެރއްވުުމެގްްދެންްއެހެންވީމާ،ްމިްމައްސަަލްއިތުރަށްްހޫނުކުރަން

ް ްކުރިއަްށދާން. ްފެންނަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ވަަނ8ްްބޭނުމެއްނެތް.
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ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްއިތުރުކުެރްއވުމަށް ްމާއްދާއެއް ްއާ ްފަހަތަށް މާއްދާގެ

 1505ްށްްވޯޓުދެންނެވުން.62ްްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ް

ޙުސައިންްރަޝީދުްޙުސައިންްހުށަހަޅުއްވާްކޮޅުމަޑުލުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއަސްލަމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ް ްއިޞްލާޙު. ްމާއްދާެއްއ8ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއާ ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ  1510ވަނަ

ްޙާލަތުަގިއް ްއުފުލޭ ްދަޢުވާ ްޖިނާޢީ ްމައްޗަށް ްވަޒީރުްނގެ އިތުރުކުރަން.

ްމަސްޢޫލިްއޔަ ް)ހ(ވަޒީުރކަމުގެ ްއެކަހެރިކުރުން. ްަމއްަޗްށްް-ތުން ވަީޒރެއްގެ

ްއެޖި ްއުުފލި ްދަުޢވާ ްކުށެއްގެ ްއަދިްނާޢީ ްބަލަިއެގންފިނަމަ ްކޯޓުން ދަޢުވާ

ްަމއްޗަްށް ްެއވަޒީެރއްގެ ްސާބިތުވެއްޖެނަމަ ްުކށް ްކަމަކީ ތުޙުމަތުކުރެވިފަިއވާ

ްޙުކުމެއްް ްޖަލަށްލުމުގެ ްގިނަުދވަހަށް  1515ދެއަހަރަށްވުރެ

ްމައްސަަލްއިްއވިދާނެކަމެްއކަމު ްއުފުލިފައިވާ ްމައްޗަށް ްއެަވޒީރެްއގެ ަގއިވާނަމަ

ްއެވަޒީރަާކް ްގޮތުން ްދިނުމުގެ ްފުރުޞަތު ނޑައެޅުމަްށ ްކަ ްނިޔާ ބަލާ

ްއެކަހެރިުކރަންވާނެަެެއވެ.ް ްަވގުތީގޮތުން ްމަސްޢޫލިްއޔަތާ ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ

ްންވަޒީެރއްގެްަމއްޗަށްްިޖނާއީްކުށެްއގެްދަޢުވާްއުފުލި،ްއެދަޢުވާްކޯޓުް-)ށ(

ްކުށްާސބިތުވެއްޖެނަަމް ްތުޙުމަތުކުރެވިފަިއވާކަމަީކ، ްއަދި  1520ބަލައިގެންފިނަމަ،

ް ްގިނަެވެގން ްމައްޗަށް ްއެއަށްވުެރ2ްްއެަވޒީރެްއގެ ްނުަވތަ ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްަކމުގަިއވާނަމަ،ް ްއިްއވިދާނެކަމެއް ްޙުކުމެއް ްޖަލަށްލުމުގެ ްމުއްދަތަކަށް ކުރު

ްަމއް ްއުފުލިަފއިވާ ްމަްއޗަށް ނަޑއެޅުމަްށްއެަވޒީރެްއގެ ްކަ ްނިޔާ ްބަލައި ސަލަ

ްޙަވާލުކުެރވިފަިއާވް ްއެވަޒީަރކާ ްގޮތުން ފުރުޞަތުދިނުމުގެ

ްނުވަތަް ްެއކަހެރިކުާރނެކަން ްއެވަޒީރަކު ްވަގުީތޮގތުން  1525މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުން

ނަޑއަޅާނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންނެވެ. ްނޫންކަންްކަ

ް

ް

ްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1530 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1535ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވީ:ވޯޓުްދެއްް

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

46ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1540 

ް

ްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވަންއޮތީްއެހެންވީމާ، ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވި. އިޞްލާޙު

ްވަނަްމާްއދާ.63ް.9ްއިޞްލާޙު؛ް

ް

ް1545 

ްޔޫސުފްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްވާްްފެލިދެއަތޮޅުގެ ނަޢީމް

ްއާތިފްަްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ް-9ވަނަްމާއްދާ؛ްމަގާމުންްވަކިކުރުން،9ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާުޙ،ް

ްސިފައެްއްވަ ްލާޒިމްކުރާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ްކިބަިއގައިހުރުްނ ޒީެރއްގެ

ްވަކިް ްމަޤާމުން ްއޭނާ ްއެކަްންއުނިެވއްޖެނަމަ ްިމޮގތުން  1550ކުރާންވާނެެއވެ.

ްއޭާން ްސިޓީއަކުން ްފޮނުވާ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއވަޒީރަކަށް ބަޔާންކޮށް

ްމަޤާމުންްވަކިވީެއވެ.

ް

ް

 1555ްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1560ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއާތިފް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 42ް1565ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއިޞްލާޙުްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާހެއްނުވި. މިއިޞްލާޙެއް

ް.64ްނަންބަރުް

ް1570 

ް

މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއިޞްލާޙު ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ްރިޔާްޟްރަޝީދު ްމެންބަރު ްކޮޅުމަޑުލު .9ް

ް ްވަކިކުރުްނ؛ ްމަޤާމުން ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަިނވިގޮތަްށ ްމާއްދާ 9ްވަނަ

ް ްމާއްދާ، ްވަނަ ްވަކިކުރާން ްމަާޤމުން  1575ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްވަޒީަރކު

ް ްހިނދެއްގަިއ، ްފެނިއްޖެ ްލަަފާޔއެކު ްމަޖިލިސްގެ އެކަްންރަްއޔިތުންގެ

ް ްބަޔާންކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއވަޒީަރކަށް ލިއުމަކުން،ްފޮނުާވ

ް ްމެންބަރަކުްމަޖިލީހުގެވަޒީރުްނގެ ްްކޮންމެ ްމަޤާމުންެވސް

ްވަކިކުެރވިދާނެެއވެ.

ް1580 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1585 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލީްވަޙީދު.މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 28ް1590ްވޯޓުްދެްއވީ:

47ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

 1595ވި.ްދެންްވޯޓަށްްދަންނަވަންްޮއތީްއިޞްލާުޙްއެހެންވީމަ،ްިއޞްލާޙުްފާހެއްނުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމެންބަރ65ްުނަންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ .

ްރިޔާޟްްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1600 

ްދެންމެަގިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްބޭނުްނވަނީ ްއަހާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރީަގިއްްވުން:ރަޝީދުްވާހަކަެދއްކެް ްވިދާޅުވެްއޖެ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާހަަކ.ް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަލުން ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްފެއިލްވެފައި މިތަނުން

ްފެއިލްިވކަމަކަްށް ްމި ްވާަހކަައކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ް ްވާހަކައަކީ ްނުލިބޭ. ްއެހެންވީމަ،ްވޯޓ57ްްެއަޣުލަބިއްޔަެތއް ްނުލިބެއޭ.  1605އް

ްއަހާލަންވެގެން.ް ްގެނެވިދާނެތޯ ްމި ްތެރެއަށް ްެއއްެޗްއެގ ްކޮންމެވެސް އަލުން

ްުނެގނެވޭނެކަމަކަށް،ް ްއެއީ ްެގނެވޭނެކަމަށް. ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްފާސްނުވާކަމަކަށްްއަޣުލަިބއްޔަެތއްްނުލިބޭ.ް

ް

ް1610 

ްއާދެ،ްިނޒާމީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޝްވަާރްްޝުކުރިއްާޔ. ްތިކަމާބެހޭ ްދެން މައްސަލަެއއްނޫން.

އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމިްފްލޯރއިންްބޭރުަގއިެވސްްމަޝްވާާރްތިބޭފުޅުންނަށްް
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ް ްއެހެންވީމަ، ްއިޞްލާޙ65ްްުއަރުވާެލވިދާނެކަންނޭނގެ. ވަަނ

ްކުރިއަްށގެންދަވާ.

ް1615 

ް

ްއިބްރާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްާވ،ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޠާހިރުަު ހީމް

هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް ްވަކިކުރުން؛ ްމަޤާމުން ްިއޞްލާޙު. ްމާއްދާ،9ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ވަނަ

ްވަކިކުރުމަްށް ްމަޤާމުން ްއޭނާގެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ  1620ވަޒީރުްނގެ

ް ްބަޔާންކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްެއަކން ްހިނދެއްގައި، ފެނިއްޖެ

ް ްެއަވީޒރަކަށް ްވަޒީރުްނގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލިއުމަކުްނ، ފޮނުވާ

ްވަކިކުރެވިދާެނއެެވ.ްމަޤާމުންކޮންމެްމެންބަރަކުވެސްްްމަޖިލީހުގެ

ް

ް1625 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1630ްއައްުޑއަތޮޅުްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްޠާހިރުަު.ްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްްހުަވދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 35ް1635ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްާފހެއްނުވޭ. ްއެއިޞްލާޙު އެހެންވީމަ،

ްވަނަްމާއްދާްޑްރާފްްޓަގއިާވޮގތަށް.9ްވަޒީރުްނގެްމަޖިލިސްްމިބާބުގެް
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ް1640 

ް

މާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.ްވަީޒރަކުްމަޤާމުންްްވަނ9ްަމަޤާމުންްވަކިކުރުން؛ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްެއކަްންވަކިކުރާން ްހިނދެއްގަިއ، ްފެނިއްޖެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

ް ްބަޔާންކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލިއުމަކުން،ްެއވަޒީަރކަށް ފޮނުާވ

 1645ްވަކިުކރެވިދާނެެއވެ.ްމަޤާމުންކޮންމެްމެންބަރަކުވެސްްްމަޖިލީހުގެވަޒީރުްނގެް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

 1650ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1655ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްމާއްާދ9ްްއެހެންވީމަ، ވަނަ

ް ްޮއތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާްސވެއްެޖ.  1660ވަަނ12ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ް.66މާއްދާއަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިްޞލާޙެއް.ްެއއީްއިޞްލާޙުްނަންަބރުް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްާވ،ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު  1665ލަތީފްްهللا

ް ްއިޞްލާޙު. ހާމަކުރުން؛ްްބަޔާންްފައިސާގެްމުދަލާއިްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ
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ްއެމީހެްއގ12ްްެ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނެގ ްމާއްދާ، ވަނަ

ްމުދަލާ ްދަރަިންމިލްކިއްޔާުތގަިއވާ ްއަރަންޏާއި ްހިސާބުތަކާިއ، ްަފއިސާެގ އި

ްއޮޑިޓަރ ްެއއްފަހަރު ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްބަޔާެނއް ްތައްޔާރުކުރާ ްހާމަކޮށް

 1670ް.ހުށަހަޅާންވާނެއެވެްޖެނެރަލަށް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1675ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްޠާހިރު.ްްހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަ

ްލަތީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 87ް1680ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1685 

ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާހެއްނުވޭ. ްއިޞްލާޙު ްމި އެހެންވީމަ،

ް ްނަންބަރު ްޢަލ67ްީއިޞްލާޙު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްާއދެ، .

ްވަޙީދު.

ް

 1690ްއިޞްލާޙުްދޫކޮށްލީ.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރ67ްްުއާދެ، ްހުށަހެޅުއްވި ދޫކޮށްލެްއވީކަމަށް

ްމަޖިލިސްް ްަވޒީރުްނގެ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަްށ ްދެން ވިދާޅުވުާމއެުކ،

 1695ްވަަންމާއްދާްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް.12ްމިބާބުގެްޑްރާފްޓްަގއިް

ް

ް

ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮްތ.12ްްއިްފައިސާގެްބަޔާންްހާމަކުރުން؛ްމުދަލާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއެމީހެްއެގް ްެއއްފަހަރު ްއަހަރަކު ްކޮްނމެ ްވަޒީަރކުމެ، ކޮންމެ

ްދަރަިން ްއަރަންޏާއި ްހިސާބުތަކާިއ، ްަފއިސާެގ ްމުދަލާއި  1700މިލްކިއްޔާުތގަިއވާ

ްެއވެ.ހާމަކޮށްްތައްޔާރުކުރާްބަޔާެންއްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށްްހުށަހަޅާންވާނެ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1705 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް1710ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

 1715ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަްށ12ްްވީމާ،ްަވޒީރުންގެްމަޖިލިސްްމިބާބުގެްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް ްމިބާބުގެ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންެގ ްދެން ްމާއްދާއަށ11ްްްފާސްވެއްޖެ. ަވނަ

ްޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތަްށް ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހެޅިފައެއްނުޭވ. ްއިޞްލާެޙއް އެްއވެސް

ްދެއްވުންްއެދެން.ވޯޓަށްްދެންނެވުމަށްްދަންނަވާލަ

ް
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ް1720 

ްދިނުންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިސްތިޢުފާ ްމަޤާމުން ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.11ްް؛ ްމާއްދާ ވަނަ

ްމަޖި ްއިސްތިލީވަޒީރުްނގެ ްމަޤާމުން ްއޭާނގެ ްމެްނބަރަކު ފާދޭންްއުހުގެ

ްބަޔާްނކޮށްސިީޓއަކުްންބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ް ްށްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްއެކަން

ްްހުށަހަޅައި، ްމަޤާމުންްްލިބުމުންްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްއެސިޓީ އޭނާ

 1725ްވަިކވީެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1730ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1735ްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްަމޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްމާއްދ11ްްާއެހެންވީމަ، ވަނަ

ްވަޒީރުްނެގް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްފާސްެވއްޖެ.ްދެން  1740ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ުފރަތަމަްޑްރާފްޓްްްވަނަްމާއްާދގ12ްެވަނަްމާއްދާ.12ްްމަޖިލިސްްމިބާބުގެް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވަނީ ްމިހާރު ްޑްރާފްޓެއް ްތަފާތު ދެލިކޮޕީގަިއާވގޮތާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމަ، ްލެވިފައި. ްމޭޒުކޮޅުމައްޗަްށ މެންބަރުންގެ

ްޖަލްސާެގް ްހެނދުނުގެ ްމިއަދު ްެއއީ ްބަްއލަވާ، ްއެއަށްވެސް މެންބަރުން

 1745ުތގެމަތީންްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްތެރޭގަިއވެސްްމަޖިލީހުގެްރިާޔސަތުންްވިދާޅުިވގޮ

ްދެންނެވުމަށްް ްޯވޓަށް ްއެގޮތަށް ްެއޑްރާފްޓް ްއެހެންވީަމ، ޑްރާފްޓެއް.
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ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމިހާރު. އަޅުަގނޑު

ްނިޒާމާބެހޭް ްާއދެ، ްޔަޤީން ްެއކަން ްއަްތނަންގަވާތީ ްނުކުތާއެއްތޯ. ނިޒާމާބެހޭ

ްތުއަުރވަްންމޫސާްނިޒާރަށް.ނުކުތާއަކަށްްފުރުޞަ

ް1750 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަްނނަވާލަންެވގެން.ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްުސވާލެއް ްހަމަ ްމިނެގީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ

ްމިހުށަހެޅުނީްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހަށް ްޑްރާފްޓް ްއުޅުްއވާ ްއައްސަވަްނ ްވޯޓަށް ްތި މިހާރު

ް ްތިބިންްކޮންއިރަކުޯތ، ްމިތާގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއައީ.  1755ކިހިނެއްތޯ

ްހުަށހެޅިގެނެއްނުދޭ.ް ްެއގޮތަކަށް ްެއކަމަކު ްހުށަހެޅުްއވިއިުރަގއި. އުސްތާޛުން

ްއެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުްދަންަނވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

 1760ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 

ްހަންރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަދައިން ްހުންނާނެ ަވަނ12ްްދުމަފުޅު

ްވާހަކަފުޅާިއް ްދެއްެކިވ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެކި ްގުޭޅގޮތުން މާއްދާއާއި

ްިމއަދުް ްމީެގުކރީގައި ްުނވަތަ ްަވގުތުަގއި ްހެނދުނުެގ ްމިއަުދގެ  1765ގުިޅގެން

ް ްމި ްވިދާޅުވި ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާގައި ްމާއްދ12ްްާބޭއްވުނު ވަނަ

ްކޮމި ްކުރައްވާަފިއްމަޖިލީހުގެ ްޑްރާފްޓް ްއަލުން ްމިހާރު ްއަދި ްފަރާތުން ޓީގެ

ްނެތްތޯް ްނުވަތަ ްއޮތްތޯ ްއިޢުތިރާޒެއް ްދިނުމަށް ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

ްޭއެގް ްުނކުރަްއވާ. ްއިޢުތިރާޟް ްބޭފުޅަކު ްއެްއެވސް ްއެަވގުުތގައި އެއްެސވި.

ްއެކަންް ްވިދާުޅވިޔަސް ްކަމަށް ްއިޢުިތރާޟްކުރެްއވި ްވަގުެތއްަގއި  1770ްމާފަހުގެ

ްކުރިއަްށް ްވިދާޅުީވ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ބަލައިނުގެންފައި

ްޭބނުންފުޅުވާކަމަށްް ްގެންަދވަން ްމިގޮތަށް ްމިެހން ްދެން ގެންދަވާނެކަމަށް.

ްކޮމިޓީއަށްޮގްސް ްޑްރާފްޓް ްއަލުން ްފާސްނުވެގެން ްއެއްސަބަަބކީ ވިދާޅުވި

ްލަސް ްއިތުރަށް ްހަތްދުވަހާއި ްނުވަތަ ްތިންދުވަހާއި ވެދާނެީތްޑްރާފްޓްކޮށްގެން
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ްކުރިއަްށް ްައވަަހކަށް ްވީހާވެސް ްއެކަން ްނޯންނާނެތީ ްކަމެއް ްމާބޮޑު  1775މީގައި

ްމޭޒުކޮޅުމަތީަގިއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްދެން ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ޑްރާފްޓަށްްގެނެވުނުްބަދަލުެވސްްއެނޭގގޮތަށްްދަށުގައިްޮރނގެއްްދަމާފައިާވް

ްއެއޮ ްކުެރަެވިފައި ްއަްނޑަރލައިން ްޢިއްޒަތްތެިރްގޮތަށް ްއެހެންވީަމ، ތީ.

ް ްމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ްމެންބަރަކު ްއެއްވެސް މެންބަރުނ13ްްްމެންބަރުން

ް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާްފޓިންގ  1780މެންބަރުނ13ްްްސޮއިކުަރއްވާަފއިވާ

ްއިދާރީމޭޒަްށް ްނެިތއްާޔ ްމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ްއިޞްލާުޙ ސޮއިކުަރއްވާަފއިާވ

ްއިޞްލާޙު ްމިވަގުތު ްއެދެން. ްއިދާރީމޭޒުްންްއަންަގވާލަދެްއވުން އޮތްގޮްތ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ވިދާޅުވެެދްއވާ.

ްމެންބަރުްއިމާދުްޞާލިޙް.

ް1785 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެއްެޗްއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމިހުށަހަޅުއްވަނީ.ްްްކަެދއްކެުވން:އިާމދުްޞާލިޙްްާވހަ ްގޮުތަގއިތޯއޭ ްޑްރާފްޓެއްގެ ްއިނގޭތޯ.ްމިހާރު ސާފުކޮށްލަން

 1790ނޫނީްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުއްވުމެއްަްތޯ.ްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްާވް

ްހަމަޖެހިފައިް ްއުސޫލުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމުގަިއވާނަމަ ހުށަހެޅުމެއް

ްހުށަހަޅުްއވަންާވނެ ްއަިދްއޮންނަގޮތުން ްހުށަހަޅުްއަވންވާނެ. ްފްލޯރއަށް .

ްއެްއސެވޭނީ.ް ްވޯޓަްށ ްިމއަށް ްެއއަށްފަހުގައި ްލިބެންޖެހޭނެ. ތާއީދުވެސް

ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.

ް1795 

ް

ްހުށަހަާޅްހުށަހެޅުމެއްެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން ްއައިސްފަިއވަނީ މިހުށަހެޅުން

ްއާދެް ްގޮތުަގއި. ،ް ްޑްރާފްްޓ12ްްވިދާުޅވެދެްއވާ ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްުނކުތާއެްއ ްނިޒާމީ ކުރެވިފަިއާވގޮތް.

 1800ްމޫސާްނިޒާރު.ް

ް
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ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދޭނަން.ްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްވޯުޓވެސް ްމިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލާނަން.ްމިގޮތަށްްްްްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އި ްރިކޯޑަށްޓަކައި ްހަމަ ނޑު  1805އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިގނަ ްވަރަށް ްލިޔުމެްއަގއި ްފޮނުއްވި ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްިއޙްތިރާމްކުރަން.ް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްސޮއިކުރައްަވއިފި މެންބަރު

ނޑަ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނަޑކަްށްއެކަމަކު ްމީހެއް. ްކޮމިީޓގެ ްްޑރާފްޓިންގ ީކވެސް

ްމަޝްވަރާކުެރްއީވް ްއެބޭފުޅުން ްކަމެއް ްކޮންގޮަތކަށް ްކޮންއިަރކު ނޭނގެ

ްނުދަން.ް ްބޭރަކަށް ްމިތާ ްހުރިން. ްމިތާނގައި ނުޑ ްއަުޅގަ  1810ސޮއިކުެރއްީވވެސް.

ްގެަނިއް ްޮސއިކޮްށގެން ްފޮނުިވގެން ްކޮިމޓީއަށް ްޑްރާފްޓިން އެހެންވީމަ،

ްބޭފުޅުންނަށްވެސްްއެްއޗެއްް ްއެހެން ްކޮމިޓީގެ ްޑްާރފްޓިންގ ްެވއްޖިއްޔާ ގައި

ްތިވިދާޅުާވް ްެނތް ްއެނގިފަެއއް ނޑަކަށް ްައޅުގަ އިންފޯރމްކޮށްލައްވަްނވާނެ.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވާހަަކެއއްނޫންކަމަށް ްއެއްގޮތް ްޙަޤީޤަތާއި ްމުޅިން ވާހަކަައކީ

 1815ްރިކޯޑުަގއިްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޮތޅުެގ ްލ. ްއެއްފަހަރު ްއަދި ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްލ.ް ްއަރުވަން. ްއެފުރުޞަތުވެްސ ްއެިދވަަޑއިގެްނފައިވާތީ މެންބަރުވެސް

 1820ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސްްްސާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫ ްމިމައްސަަލިއގައި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓިންގްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިރުަގިއ ްދެއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްމިތަނުަގއި  1825އިންނަަވއިގެން

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމަނާކޮށްފައެއްނެތް. ްވަނުން ްމިތަނަށް ްބޭފުޅުން ކޮމިޓީގެ

ްކޮިމޓީގަ ްޑްރާފްޓިންގ ްމަޖިލީހުގެްއެނިގގެން ްޚާއްޞަ ްހިމެނެނީ ިއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ ްދެންމެ ްައދި ްމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި
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ްޑްރާފްޓިންގް ްިމީއ ްއެހެންވީމަ، ްިއންނެވި. ްމިތަނުގައި މެންބަރުވެސް

ްކުރައްވާަފިއް ްޮއޅުވާަލއިގެްނ ްނުވަތަ ްވަގަށް ްަވކިބޭފުޅުންކޮެޅއް  1830ކޮމިޓީގެ

ްބުުނއްވާނެް ްދެްންްއޮތްކަމެކޭ ްހިެއްއނުވޭ. ްއޮތްހެނެއް ފުރުޞަތެއް

ްކޮމިީޓް ްޑްރާފްޓިންގ ްމެންބަރެއްނޫން. ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ އަޅުަގނަޑކީ

ްމެންބަރުންް ްހުިރހާ ްއެނިގގެން ްއަޅުަގނޑަށް ްއޮތީ ްހިނގާފައި މިހާތަނަށް

ްއަމިއްލަފުޅަްށް ްއެބޭފުޅުން ްއެހެންވީމަ، ްތިއްަބަވއިގެެނއްނޫން. އެަެުކވެ

ްޖެ ަާިއްކުރަްއވަން ްވަގުތާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ.  1835ހޭނެކަމެއް

ްރައީްސް ްއެްއޮގތަކަށް ްއެްނެގވުމާއި ްއޮްތ ްއަންަގވާަފއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިީއް ްދެކޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްހުށަަަހަޅުއްވާފައި މިތަނަށް

ްގުޭޅގޮތުްން ްއާދެ،ްމިކަމާއި ްކަމަށް. ްއެްއޗެއް ްގެނައި ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން

ްނުކުާތްމިކަމަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ްއަނެއް ނޑު ްައޅުގަ ްހައްދަވައި ްދެކޮޅު ށް

 1840ނެންގެވީމަެވސްްވިދާޅުވެަފއިްއޮތީްތިމަންނަްތިއެްއްބަލަެއްއްނުގަންނާނަމޭ.ް

ްބޭނުންކަމަށްވަނީވިްއާޔް ްމިލަސްކުރަން ްކޮންމެހެން ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްލަ ްޤަބޫުލ. ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެމންވެސް ސްކުރަންްލަސްކުރެވިދާނެ.

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބޭނުމެއްނޫން. ްއުޭޅކަށް ްެއކީަގިއ ްބަޔަކާިއ ބޭނުން

ލަސްކޮށްފިއްާޔްކުރާނެްކަެމއްްނޯަޯންނާނެ.ްދެންްމިހާރުްމީގެްހައިސިްއޔަުތް

ްއުބުފިލިނެތިް ްއަލިފު ްއޮޅި ްތާރީޚު ްނޭނގި ްނައިތަނެއް ްައއި  1845އޮޅިގެން

ްބޮުޑވަރެ ްކުޑަތަންކޮެޅއް ްމިީއ ްދިޔައީމައި ްޢިއްޒަތްތެިރްމިހިސާބަށް ްއ

ްރައީސް.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ނޑަްށެވްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  1850އާދެ،ްދެންމެގައިްނިޒާމާްބެހޭގޮތުންްދެއްކެވިްވާހަަކވެސްްއަުޅގަ

ްެވއްޖެ.ް ްއެދިވަަޑއިގެްނފައި ްމެންބަރުން ްއެެހން ްއަދި ްވިސްނިއްޖެ. ހަމަ

ްދާކަ ްބަޙުސަކަށް ްއިތުރު ްދެން ްނުފެނޭ ްފުރަތަމައިނުންްއަޅުަގނަޑކަށް ށް.

ނިޒާމާބެހޭްގޮތުންްވ.ްއަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނެންގެވިްނުކުާތަގިއް

ްރެަެކޯޑަށްޓަަކިއް ްދެން ްހުންނެވީ. ްވޯޓުދެއްވުމަށްކަން ްތިމަންނާ ވިދާޅުެވއްޖެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްދާންވެއްިޖއްޔާ ްމިގޮތަށް ްދެން ްއެްއޗެްއ.  1855ވިދާޅުވި



 69 

ް ްއެހެން ްއިތުރު ްދޭންޖެހިދާނެ.ްއަނެއްާކވެސް ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ްކުިރއަްށް ްއަޅުަގނޑު ްބަލާފައި ްކަމަށް ްމައްސަަލެއއްނެތް އެހެންވީމަ،ްއިތުރު

ގެންދަންްމިއުޅެނީ.ްއަދިވެސްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްހަމައެދިވަަޑއިގަންަނވާ.ް

ްވަނަްމާއްދާްމިހާރުްއޮތްގޮތްްއިހަށްްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާ.12ްދެންްއާދެ،ް

ް1860 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުރުން. ްަވޒީރަކު ްމަސްއޫލުވާނޭ ްއިދާރާތަކާމެދު ވަަންް-12ސަރުކާރުގެ

ް ްޑްރާފްުޓަގއިާވގޮތް. ްދެވަނަ މިޤާދޫދުއަސާސީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ މާއްދާ

މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި ޤާދޫދަކުދް އުފައްދާ މުސްތަޤިއްލު އެހެދް 

 1865ރުކާރުދް ދުވަތަަ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައިކ ސަ

ޤާއިމްކުރާ ކޮދްމެ އިދާރާއަކާއި ކޮދްމެ މުއައްސަސާއަކާ މަސްއޫލުވާދޭ 

ވަޒީރުދްގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި މެދްބަރަކު ހުދްދާދްވާދެއެވެ. ކޮދްމެ 

ވަޒީރަކުމެ އެމީހަކާ ޙަވާލުކުރެވުދު އިދާރާތަކުގެ ހިދްގުމަފް ޒިދްމާ އުފުލައި 

 ފް ޖަވާބުދާރީ ވާދްވާދެއެވެ.އެކަދްކަމަ

 1870 

ް

ްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1875 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 21ް1880ްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުްނގެ ްޑްރާފްޓ12ްްްވީމާ، ްމިހާރު ްމާއްދާ ވަަަނަ

ް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ވަަނ68ްްކުރެވިފަިއާވގޮތަށް

ް ްެއއީ ްއިތުރުކުރުމަްށ12ްްއިޞްލާޙު. ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ  1885ވަނަ

ްހުށަހެޅުމެއް.ްހުށަހަޅާފައިވާް

ް

ް

ްމެންބަރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްައއްުޑައތޮޅު ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު އަްއޑުއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު  1890ވަަނ12ްްމިބާުބގެ

ްއިތުރުކުުރމަށް ްގޮތަށް ްއާމާއްާދއެްއްތިރީގަިއވާ ްފަހަތަށް ްވަޒީރުންގެް.މާއްދާގެ

ްރުޅާލުން. ްފުރިހަމައަށްްްމަޖިލިސް ްވާޖިބުތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ

ްހިނދެއްގަިއ،ް ްފެނިއްޖެ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްކަމަށް އަދާނުކުރެވޭ

ްއެމަޖިލިސްް ްެލވިދާނެެއވެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްރޫޅާ ްއެމަޖިލިސް އޭނާއަށް

ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެކަން ްބަާޔންކޮށް، ްސަބަބު  1895މަޖިލީހަށްްްރޫޅާލުމާއެކު،

ްތެރޭަގއި،ް ްފުރުޞަތެްއގެ ްއަވަސް ްީވއެންމެ ްއަދި، އަންގަްނވާނެެއވެ.

ްއާަވޒީރުންގެްމަޖިލީހެއްްޢައްަޔންކުރަންވާނެެއވެ.

ް

ް

 1900ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ަްޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްުނއްސުޢޫދު.ްްރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަ  1905ްއައް

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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 24ް1910ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްފާހެއްނުވޭ. ްމިއިޞްލާޙު ވަނ69ްްަވީމާ،

ްއިޞްލާޙު.

ް1915 

ް

ްޙުސައިންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްރަމީޒްް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ްމިލަދުންމަޑުލު ހުށަހަޅުއްވާ

ްމާއްދާެއްއްތާއީދުކުރައްް ްގޮަތށް ްތިރީގައިވާ ްމިބާބަށް ްިއޞްލާޙު ވާފަިއވާ

ް ްއިތުރުކުރުމަށް. ްޙަވާުލކުރުން. ްހިންގުން ްގޮތުްނ  1920ަވޒީރަުކްް-31ވަގުތީ

ްޙާލެއްގަިއ،ް ްއުޒުރުވެިރވެްއޖެ ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބުތަްއ ްމަޤާމުގެ އޭނާގެ

ޒީރުންެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްެއުވާޒރާއެއްްހިންގުމާއިްަވގުތީްގޮުތންްވަ

ްއިޙްތިޔާުރް ްޙަވާލުކުރުުމގެ ްހިންގުން ްއެުވޒާރާ ްމެންބަރަކާ ްއެހެން މަޖިލީހުގެ

ްލިބިގެންެވއެވެ.

ް1925 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1930 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:މިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބު

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމޫސާްރަމީޒް.ް

82ްްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ް

 19ް1935ްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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31ްްްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްވަޒީރުްނެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ  1940އާދެ،

ްއިްޞލާޙުތަކަށްވެްސް ްއަދި ްޑްރާފްޓަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިބާބަށް މަޖިލީހުގެ

ްހުރިހާް ްިޢއްަޒތްތެރި ްތިޔަ ްއާދެ، ްދެން ްމިނިމުނީ. ްމިބާބު ްއަހާ ވޯޓަށް

ްމަސަްއކަ ްކުރެއްވި ްނިމިެގްންމެންބަރުން ްމިކާމިޔާބުކަމާއެކު ްމިކަން ތުން

ްދިޔުމުެގް ްކުިރއަށް ްައއިޓަމާިއގެން ްއެޖެންޑާ ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، މިދިޔައީ.

ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްދަންނަވާާލނަން ްއަޅުަގނޑު  1945ކުރިން

ްމިމަޖިލީހުގެް ްމިރޭވެްސ ްއެހެންވީމަ، ްިއނގޭ. ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާނެކަން

ްއވަންްހަމަޖެހިފައިމިވަނީ.ްއަދިްމިރޭގެްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓެގްޖަލްސާއެއްްބާ

ބައްދަލުވުމެްއވެސްްބާްއވަންްޤަސްތުކުރެވިަފއިާވކަމަށްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓެގް

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެހެން ްއެހެންވީމަ، ްެއބަވޭ. ްވިދާުޅވެފަިއ މުޤައްރިރު

ްޑްރާ ްނޫނިއްާޔ ްދެްއވުމުން ްވަޑައިގެން ްޖަލްސާއަށް  1950ފްޓިންގްމެންބަރުން

ްގިަން ްީވހާވެސް ްދަތިވާނެތީ ްގެންދަން ްކުރިައށް ްމަސަްއކަތް ކޮމިޓީގެ

ްޖަލްސާގަިއް ްަވޑަިއެގން ްޖަލްސާއަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްހަމަ ްގެންގޮސްެދްއވުން ްކުިރއަްށ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

ްއެދޭކަމެއްްކަުމގައިްދަންަނވަން.ް

ް1955 

ވަނ25ްްަގެްގަވާއިދުގެްރައްޔިތުންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހު .3

މާއްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާް

ލާމަރުކަޒީްއުޞޫލުންްކޮމިޓީންްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް

މިްބާބަށްްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްްހިންގުންަް،

 1960އިޞްލާޙުތަކަށްްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިް

ވަނ25ްްަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ްމަް
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ގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމަޖިލީހަށ1ްްްމާއްދާގެް)ބ(ްގެް

 ހުށަހެޅުން.

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއެޖެންޑާެގ ްޖަލްސާގެ ްިމއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން  1965އާދެ،

އައިޓަމަށްްދާނަން.ްދެންްއޮތްްއައިޓަމަކީ.ްަރއްޔިތުްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެް

ްގަާވއި ްދިރާސާޮކްށ25ްްދުެގ ްގޮުތގެމަތިން، ްގަިއާވ ް)ހ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްެއކުލަވާލަްއވާފަިއާވ ްކޮމިޓީން ްއުޞޫލުްންޑްރާފްޓްކުރާ ލާމަރުކަީޒ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށްްހިންގުންަް، ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން މިބާބަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިޔާލުފާޅުކުެރްއވުމަށްފަހު، ްބައްދަލުވުންތަުކަގއި  1970ނުރަސްމީ

ް 25ްްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާެގް)ބ(ްގެ ްމަޖިލީހަށ1ްްްވަނަ ްގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ

ހުށަހެޅުން.ްއެންމެްފުރަތަމަްއެބާބުގެްޑްރާފްޓްްހުށަހެޅުްއވުމަށްްއިދާރީމޭޒަްށް

ްދަންނަވަން.

ް

ް1975 

ް

ްމިބާބުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްހިންގުްނ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާްގޮތްްމަޖިލީހަށްްއިއްެވވިެއވެ.ޑް

ް

ް1980 

ްކުރިއަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރިާޔސަުތން ްމަޖިލީހުގެ ްކުީރގަިއވެސް ްމީެގ ްދެން އާދެ،

ްއުސޫުލް ްލާމަރުކަޒީ ްމިހުށަހެޅުނު ްމިހާރު ްގޮތުގެމަތިްނ ގެންދަވާފަިއވާ

ްދަންނަވާ ްގޮތް ްއެކުލަވާލެިވފައިވާ ްމިބާބު ްޑްރާފްޓިންގްހިންގުން، ލަދިނުމަށް

ްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްފުރުަޞތުްއަރުވަން.ް

ް1985 

ްމިބާބުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްިރޢާޔަތްކުރަްއވާ،ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަންތައްތަކަކަށް ްގިނަ ްތަފާތު ްކޮމިޓީން ްއެކުަލވާލުމުގައި

ްޑްރާފްޓެްއް ްފަހުގެ ްއެންމެ ްޑްރާފްޓްކުރެްއވުމަށްފަހު ްގޮްތގޮތަށް ްގިނަ ވަރަށް
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ނިންމަވާފައިްމިއޮތީ.ްމިްސަަބބުތަކެއްްނެތިެއއްްނޫންްމިހެންްމިްދިމާވަނީ.ް

ްައސާީސް ްފާސްކުެރއްވި ްއިރުޝާދު ްދެއްވާފައިވާ ްކޮމިޓީއަށް  1990މަޖިލީހުން

އޮތީްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުންްްއުސޫލުަގއިްވަރަށްްކުރުކޮށްްަބޔާންކޮށްލަްއވާފައި

ްބަޔަުކް ްއިންތިާޚބުކުރާ ްކަންަތއްތަްއ ްބައެްއގެ ްއުޭޅ ްސަރަަޙއްދެަެްއގަިއ އެ

ްެއއަށްވުެރް ަެއޭ. ްއޮންނަންވާނެަެ ްނިޒާމެއް ްހިންގުުމެގ މެދުވެރިކޮށްގެން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްކޮމިޓީން ްދެން ްނެތް. ްދެއްވާފަެއއް ތަފްސީލެއް

ަަިއގަތް.ް ްޖެހިވަޑަ ްބަޙުްސގަިއްރިޢާޔަތްކުރަްއވަން ްމަޢުޫޟގެ  1995އެހެންވީމާ،ްއެ

ްޚިޔާލުަތކަށް.ްއޭެގްއިތުރުްން ްހުރި ްފާޅުުކރައްވާަފއި ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގައި

ްބޭފުޅުންނަށްް ްބައެްއ ްބުނުމުން ްިހންގުމޭ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްކަންތައްތަކެްއކަމަށް.ް ްއިދާރީ ްހަމައެކަނި ްެއީއ ބުރަވެަވޑަިއގެންނެވުނީ

ްބޭފުޅުންނަ ްފުޅާކޮްށްއަނެއްބައި ްއެައށްވުރެ ްެއއީ ްބުރަވެަވޑަިއގެންނެވުނީ ށް

ްމިކަންް ްތެރެިއންކަމަށް ްމަފްޙޫމްގެ ްމިކިޔާ ްގަވަރނަންސްޭއ ްލޯކަލް  2000މި

ްވަރަްށް ްގިނަފަހަރުމަތިން ްވަރަށް ްކޮމިޓީން ްކޮންމެައކަްސ އަންނަންވާނީ.

ްމިބާބުންް ްވަނީ ްނިންމަވާަފއި ްބަޙުްސކުރަްއވާފައި ްވިސްަނވާ ފުންކޮށް

ްަގވަރނަންސްޭއްއަޅުަގނޑުމެ ްލޯކަލް ްހުޅުވާލަންވާނެއޭ ްފުރުޞަތު ން

ްސަރަޙައްދެްއގަިއް ްެއ ްކަންަތއްތަްއ ްސަަރޙައްދެްއގެ ްެއ ްއުސޫލުން މިަިކިޔާ

ްނިންމުންތައްް ްމެދުވެރިކޮށްގެން ްމަންދޫބުން ްއިންތިޚާބުކުރާ ްބަޔަކު  2005އުޅޭ

ްހިންގަންް ްކަންތަްއތައް ްއުސޫަލކުން ްލާމަަަރުކަޒީ ްއެހެން ނިންމައިގެން

ްމިބާބުްމަގު ްދެން ްއޮންނަންވާނީ. ްފަރުމާކޮށްފައި ްމިބާބު ްގޮތަޭށ ފަހިވާނެ

ވަަންމާއްދާގަިއވެސްްއެންމެްފުރަތަމައިނުންވެްސ1ްްހުޅުވާލެވޭްމާއްާދވެސްް

ްގުޅުންހުރިް ްސީާދ ްސަރަޙައްދަކާ ްދިރިއުޅޭ ްއެަބޔަކު ްއޮތީ މިލިޔެވިފައި

ްރަ ްނިޒާމެްއ ްހިންގުމުގެ ްރާވާ ްއުސޫުލން ްލާމަަަރުކަޒީ  2010އްޔިތުންެގްކަންކަން

ްވަރަްށް ްމިއީ ްޤާއިމްކުރަންވާެނެއވެ. ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

ްވިސްނުންފުުޅް ްކޮމިޓީގެ ްފާހަގަކޮށްލީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއް މުހިންމު

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްހިނގަމުންދާނީ ްގޮތެއްަގއި ްޢަމަލީ ްމިކަން ހުރީ

ްބޭ ްއެ ްދުވަސްވަރަށް ްއެިކ ްފާސްކޮށްގެން ްބަދަލުތަެކްއްޤާނޫނު ނުންވާ

ްގެންދެވޭް ްފުޅާކުރަމުން ްނިޒާމު ްމި ްގެްނނަމުން ްތެރެއިން  2015ޤާނޫނުތަކުގެ
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ްގޮަތކަްށް ްވަކި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްފުރަތަމައިނުންވެސް ްއެންމެ ގޮތަކަށޭ.

ްބޭއްވުންް ްމި ްނޫނޭ ްނިންމާލާގޮތަކަށް ްއެިހސާބަށް ްބަޔާންކޮށްފައި ނަޑއަޅާ ކަ

ްިވސްނުމުގައި ްމިދެންނެވި ްދެންްްރަނގަޅީކީ. ްމިއޮތީ. އެކުަލވާލެވިަފިއ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިުރވެްސ ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްބައެްއ ްހުރި ހުށަހެޅިފައި

ްލާމަަަރުކަީޒް ްވާހަަކ ްއަތޮޅުަތކެްއގެ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއަދިެވސް  2020ފާހަގަކުރެވޭ

ްގޮތް.ް ްާވނޭވެސް ްެއކަން ްެއއީ ްއެބަވަދޭ. ްތެެރައށް ްހިންގުަުމުގެ އުސޫލުން

ްރަީއސް ްޢިއްޒަަަތްތެރި ްމިޮއީތް، ްފަރުމާކުރެވިފައި ްމިބާބު އެހެންނަމަވެސް،

ްއަތޮޅުތަކަްށް ްނޫްނ ްމާލެ ްިމކިޔާ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޒަމާނުއްސުެރ ހަމައެކަނި

އެކަނިްއަމާުޒކުރެިވގެެނއްްނޫން.ްމާލެްކަހަލަްބައިބޯްތަންތަނުގަިއވެސްްހަމަް

ްއެ ްބަަޔކަށް ްދިރިުއޅޭ ްއެ ްއެތަނެްއގައި ްޤާއިމްކުރުމުގައި  2025ލޯކަލްްްޚިދުމަތްތައް

ްހެދުމަށްް ްާޤނޫނު ްގޮތަށް ްގެނެވޭނެ ްގަވަރނަންސް ްލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް،

ްއެހެންވީމަ،ް ްލިމިޓްނުކޮށް. ްއަތޮޅުތަކަށް ިަ ްހަމައެކަނި މަގުފަހިވާގޮތަށް

ްގޮތަަަކަށްް ްކޮންމެ ްނަންނަން ްއެ ްކިަޔްސ މުނިސްޕަލްޓީއެކޭ

ްފަރުމާކު ްމިއޮީތ ްގެނެޭވގޮތަށް ްމަފްޙޫމް ްއެ ރެވިފަިއ.ްގެނައިކަުމގަިއިވޔަސް

ްމާބޮޑަށްް ްބާރުތަްއވެސް ްއަދި ްވާޖިބުތަްއވެސް ްދެން ްރައީސް،  2030ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއިކް ްމިދަންނަވާހެން ްހަމަ ްސަބަބަކީ ްއޮތް ްނުކުެރވި ްތަފްސީލު މީގައި

ދުވަސްވަުރަގއިްދިމާވާނެްެއކިްކަންކަމާއިްމިްނިޒާމުްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަިއް

ްޤާއިމްކުރު ްކަންތައްތަްއ ްޒަރީޢާއިންްޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނުގެ މަށް

ް ްދެން ްމަގުފަހިކުރުމަށްަޓކައި. ްމިޤާނޫނުެގ4ްްގެންދިއުމަށް ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްހަނދުމަފުޅުް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެދުން. ްގަާވއިދުތައް ްތެޭރގައި  2035އިމުގެ

ްބަޙުސްކުރަމުންް ްމިމަޖިލީހުގައި ްބާބު ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ހުންނާނެ

ންބަރުންްކުރެއްވިްސުވާެލއް،ްމަޖިލީހުންްބާރުދީގެންްދިޔައިރުެވސްްބައެއްްމެ

ްެއއޮތްގޮަތާކް ްގެނެވިަފއި ްލެޖިސްލޭޝަން ްޑެލިގޭޓެޑް ްއެބުނާ ްހެދުމޭ ޤާނޫނު

ްގެނެވިަފިއް ްއެބައި ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ދޭތެރެ.

ްމަޤްޞަދު ްއެްއ ްމުހިންމު ްއެންމެ ްއެއީ ްމަގުފަހިކުރުން ްމިކަމަށް  2040.ްމިއޮތީ

އަތޮޅުްަކއުންސިލެްއްނުވަތަްަރށުކައުންސިލެްއްނުވަތަްމުނިްސޕަލްޓީއެއްްެއް

ްގަާވއިދުަތްއް ްހިންާގނެ ްދާއިާރއެްއަގއި ްެއ ްތެރޭަގއި ްބާރުގެ ްލިބޭ ޤާނޫނުން
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ްމަފްޙޫމްެގް ްއެ ްބާރުދިނުމަށްޓަކައި ްތަންފީޒުކުރުމުެގ ްއެ ްހަދާ އެމީހުންނަށް

ްފާހަގަކުރަްއވާނެ ްތެރެއިން ްއޭގެ ްއަދި ްއެބުނަނީ،5ްްްދަށުން ްމާްއދާ ވަނަ

ްހަދާް ްއެަތންތަނުން ްތެރޭގައި ްއިމެއްގެ ްލިބޭ ްބާރު ްއެ ްބަޔާންކޮށް  2045ޤާނޫނުގައި

ްޓެކްްސް ްބައެްއކަހަލަ ްބޭނުންވާ ްހިންގުމަށް ްާދއިރާެއްއ ްއެ ގަާވއިދުތަކުން

ްއެް ްނަގާ ްތަކެތިވެސް ްނަގަންޖެހޭ ްކުރާ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްއެިކއެކި ނުވަތަ

ް ްތެޭރގައި ްމިއޮތީ.ްދާއިރާެއއްގެ ްމަގުފަހިކުެރިވފައި ްގެންދިއުމުގެ ހިންގަުމން

ްބާރުް ްދާިއރާއަކަށް ްއެ ްމެނޭޖްކުރުމުގައި ްރިސޯްސ ްހުރި އެތަނެަެްއގައި

ް ްދެޭވގޮަތށް. ްޒަރީޢާއިްނ ްމުހިންމ6ްްުޤާނޫނުގެ ްއެއީ ްާމއްދާވެްސ  2050ވަނަ

ްޤާނޫނީް ްއެމާއްާދއިން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި މާއްދާއެއް

ްމި ްރަށުްްނަޒަރަކުން ްނުވަތަ ްކައުންސިލެްއ ްއަތޮޅު ނޑައެެޅނީ ކަ

ކައުންސިލެްއްެއއީްޤާނޫނީްޝަޚްސެއްކަން.ްއެއީްދަރަންަޏށްްޒިންމާވުމާިއ،ް

ްގުޅިަފިއް ްޤާނޫނީްޝަޚްސުަތކާއި ްޢާްނމުގޮތެްއގައި ްމިލްކުކުރުންްއެަެއީ މުދާ

ްމުޢަްއސަސާތަކެްއކަްން ްަވކި ްހަމަ ްއެއީ ްއެހެންވީމަ، ްކަމެއް.  2055ހުންނަ

ްދޭހަކޮށް ްމާއްދާެއއް ްބާރުއަޅާ ްޢިއްޒަތްތެިރ6ްްދިނުމަށް ްާމއްދާައކީ. ވަނަ

ްމަނިކުފާނުް ްހުށަހެޅުއްވުމުަގިއ ްއިްޞލާޙުތައް ްެއކިެއކި ރައީސް،

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްބަެއއް ްއެަބއޮތް ްނުކުތާއެއް ްމުހިންމު ވިސްނާަވޑަަަިއގަތުން

ްމިކަހަލަް ްކަތީުބން ްުނވަތަ ްއަތޮޅުވެރިން ްމިސާލަކަށް، ބަލައިލާއިރު.

ްއިޞްލާޙުް ްުހރި ްޢަްއޔަނުކުަރއްާވގޮތަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2060މަޤާމުތަކަށް

ްފާސްކުރެްއިވް ްމަޖިލީހުން ްއެއީ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ އެބަހުރި.

ްމިބާބުގެް ްައދި ްވާހަަކއާިއވެސް ްދެކެވުނު ްމަޖިލީހުގައި އުސޫލާެވސް

ްތަ ްެއ ްކަމެއްކަމަށް ްގުޅޭ ްއެްއގޮތަކަށްެވސް ޢާރަޟްާވްމަފްޙޫމާވެސް

ްެއް ްއޮތީ ްފާސްކުރައްވާފަިއ ްފެންނަނީ. ްއަުޅަގނޑަށް ކަމެއްކަމަށް

ްއިންތިޚާބުކުރާްް ްރައްޔިތުން ްތިބޭނީ ްހިންގަން ްކަންތައްަތއް  2065ދާއިރާތަކުަގއި

ްއެޫންން ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ްލިޔެވިފައި ްެއހެން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ބައެކޭ.

ްކަމަކަ ްގެންދެވިދާނެ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްމި ްއަޅުަގނަޑކަްށްގޮތަކަށް ށް

ްފާހަގަކުރެވުނީމަ.ް ްއެގޮތަށް ްމިދަންނަވާލީ ްކުރިއަްށ ްއެކަން ނުފެނޭ.

ްަމއިަގނުޑް ްފަރުމާކުރެއްވި ްމިބާބު ްކޮމިޓީން ްމިދަންނަވާލެވުީނ އެހެންވީމަ،
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ްމިބާބުެގް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމާލަމުންވެސް ްޖުމްލަކޮށް.  2070އުސޫލު

ނޑައަް ނޑުްމަޤްޞަދަކީްމިްއުސޫލުްކަ ޅާްމިކަންްމިހެންްކުރެވޭނޭކަންްމައިގަ

ްނޫނީް ްޒަީރޢާއިން ްޤާނޫނުތަކެްއގެ ްހަމަ ްތަފްސީލުަތއް ްމީގެ ބަޔާންކުރުމޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ްނުކުެރވޭނެތީ ނޑިަވޅުގައި ްމިދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަފްސީލުްނުލިޔެއޭްމިއޮތީ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް2075 

ްމެންބަރުންްޝުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއޮތީ ްކުިރއަށްދާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ކުރިއްާޔ.

ްއެުރވުން.ް ްފުރުަޞތު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްކަރުދާސްތައްވެްސ.ް ްމިކަމާބެހޭ ްއަތްޕުޅުގަިއވާނެ ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞ18ްް ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްއެބައޮތް. ްއިޞްލާޙު ލާޙުތަްއްވަރަކަށް

ްފުރަތަަަމަް ްެއންމެ ްމިހާރު. ްއަުރވާނަން ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ  2080ހުށަހެޅުމަށް

އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުަވނީ،ްށ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާް

ްރަމީޒަށް.

ްއާދެ،ްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޝުކުިރއްޔާ. ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްރުކަޒީްލާމަަަ

ްހުށަހަޅާްްްމޫސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްފުރަތަމަެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިބާުބގަިއ ްހިންގުން  2085އުސޫލުން

"ް ްހިންގުންއިޞްލާޙަކީ، ްުއސޫލުން ްސުރުީޚ"ލާމަރުަކޒީ ްބާުބގެ ްމި "ް

ްހިންގުން ްއަތޮުޅތައް ްުއސޫލުން ްިއޞްލާޙުކުރުން.ްލާމަރުކަޒީ ްިމގޮތަށް "

ފަަަށައިގަންނައިުރވެސްްއަޅުަގނޑަށްްއިނޭގްްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިވާހަަކއަށް

ްއެވިދާުޅީވް ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާްފޓިންގ ްޢިއްޒަތްތެރި ދެންމެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުރިގޮތް. ްިވސްނުންފުޅު ްއޮތްޮގތް، ްމަފްޙޫމް  2090އެބޭފުޅުންގެ

ްދަންނަވާނީް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރަން. އެވާހަކަފުޅު

ްއޮޅުް ްިކޔަސް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެނޭގގޮތަށް ްމީހުންނަށް ްކިޔަްސ، ވާލަިއގެްނ

ްއަތޮޅުތަުކެގް ްމިދައްކަީނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިޔަސް ްނޭނގޭގޮތަށް މީހުންނަށް

ވާހަކައޭ.ްަޝއްެކއްްނެތްްރާއްޖޭގެްސަރަޙައްދުތަކޭްކިަޔސްެވސްްމާލެފިޔަާވް

ްއަޮތޅުތައް.ްއެހެންވީަމ،ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްތަނަކީ ްހުރިހާ  2095ނޑުްދެންހުރި

ްލާމަރުކަީޒް ްވާންޖެހޭނީ ްސުރުީޚއަކަށް ްމިމާއްާދގެ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ
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ްތަާޢރަފަކާއެްއކޮްށް ްކުރު ްމި ްއެހެންވީމަ، ްހިްނގުން. ްއަތޮޅުަތއް އުސޫލުން

ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ްޝުަުކުރިއްޔާް

ް

ްިޢއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްށ.އަތޮޅުގެ ްތާއީދުކުެރއްވުމަްށ ްލުބްނާްޝުކުރިއްާޔ. ްެމންބަރު  2100ތެރި

ްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިންއަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްމެންބަރުްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހަްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުް ްސުރުޚީއަްށ ްމިބާބުގެ ްހިންގުން ްއުސޫލުން ްޅުއްވާްލާމަރުކަޒީ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްްޙުަސއިންްާވހަކަެދއްކެވުްނ:  2105ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ްއާދެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް .`ް ްމިބާބަްށް، ްހިންގުން، ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ނުޑ  2110ްއަުޅގަ

ވަނަްާމއްދާްސުރުޚީާއެއުކ1ްްަވނަްމާއްދާއަށް.1ްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުްއޭެގްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއިދާރީް ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްއަންނަނިވިގޮތަށް މިމާއްދާ

ް ްހިންގުން. ްދިވެް-1ދާއިރާތައް ްދާއިރާތަްއް)ހ(. ްއިދާރީ ހިރާއްޖޭގެ

ް)ށ( ްއުޫސލުންނޭ. ްލާމަރުކަޒީ ްއިދާރީްް-ހިންގަންވާނީ ްުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްގޮތުގެމަތީްން ނޑައެޅިަފއިާވ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްހިންގުމަށްޓަކައި  2115ދާއިރާތައް

އިދާރާތަކާއިްމަޤާމުތަާކއިްރަުށްކައުންސިލްތަާކއިްއަޮތޅުްކަުއންަްސިލްތަކާިއް

ްކައުންސިލްތައް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްްސިޓީ ްބާރު އުެފއްދުމުގެ

ް)ނ( ްދާއިރާތަްއްް-ލިބިގެންެވއޭ. ްއިދާީރ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްަކުއންސިލްތަކުެގް ްމަޤާމުތަކާއި ްިއދާރާތަކާއި ްއުަފއްދާ ހިންގުމަށްޓަކައި

ްަކނޑަައޅާފަިއވާް ްޤާނޫނުގައި ްއިޚްތިޞާޞް ްއެފަރާތްތަުކގެ  2120ސިފަތަކާއި

ްޤާނޫނުގައި ްމިއީްްއިޚްތިޞާޞް ްއާދެ، ްއޮންނަންވާެނއޭ. ަކނޑަައޅާފައި

ްދަންނަވާނަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ. ްހުަށހަޅާ ްމިމާއްދާއަށް އަޅުަގނުޑ

ްމަޖިލީހުންް ްއާދެ، ްހުށަހަޅަންޖެހުނީ. ްއިޞްލާޙު ްމި ކީްއވެގެްނކަން
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ްެއީއް ްިހންގުމަށް. ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްދިވެހިާރއްޖެ ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ

ްކަންތަް ްމިކަމަކީްރާއްޖޭގެ ްހިންގުމަށް. ްުއސޫލުން ްލާަމރުކަޒީ  2125އްތައް

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްހިންގާ ްގޮތުން ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމި ްދަޢުލަތެއްކަމަށް ްޔުނިޓަރީ ްއޮންނަނީ ރާއްޖޭަގއި

ްޚިދުމަތްތައްް ްދޭ ްދަޢުލަތަކުން ްޔުނިޓަރީ ްފާސްކުރައްވާފައި. މަޖިލީހުންވަނީ

ްއޮީތ.ްްދިނުމުގައި ްފާސްކުރައްވާފައި ްހިންގުމަށް ްއުޫސލުން ލާމަރުކަޒީ

ްނޫނިއްޔާް ްލާމަރުކަޒީ ްމިވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ްމި  2130އަޅުަގނޑު

ޑިސެންޓްރެލަިއޒްޑްްއުސޫލުންްމިްހިންގުމުގެްމަފްޙޫމުގެްމަްއޗަށްްބިނާކޮށް.ް

ްހިންގުާމިއް ްހިންގާ ްމަރުކަީޒގޮތުން ްޑީސެންޓްރެލަިއޒްކުުރމަކީ އާދެ،

ްބަހާލެވިފައިާވްއިދި ްއެީއ ްލާމަރުކަޒީ ްއާދެ، ކޮޅަށް،

ސަރަަަޙައްދުތަކެްއަގއިެވސްްމަރުކަީޒގޮތުންްދޭްޚިދުމަތްތައްްދެވޭނެްގޮތަކަްށް

ްތަފާތުް ްސެންޓަރުތަކުން ްތަފާތު ްޚިދުމަތްތައް ްހިންގުން.  2135ޚިދުމަތްތައް

ްެއގޮތަްށް ްހިްނގުން. ްހަދައިގެން ްގޮތް ްލިބޭނެ ސަރަޙައްދުތަކުން

ްއަިދްްހިންގާއިރުަގއި ްމަޤާމުތަކާއި، ްއިދާރާތަާކއި، ްޭބނުންވާ އެކަމަށް

ްއިޞްލާޙުަގިއް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހިންގުމަށް ްއުފައްަދިއގެން ކައުންސިލްތަްއ

ްގަވަރންމެންްޓް ްލޯކަލް ްނޫނީ ްއެހެންވީމަ،ްކައުންސިލް ްމިވަނީ. ހުށަހަޅާފައި

 2140މާްމިްހިންގުމުގެްމަފްޙޫމާއި،ްމިްިޑސެންޓްރެލައިޒްްގޮތުންްހިންުގމުގެްމަފްޙޫ

ދެްމަފްޙޫމްްގުޅޭގޮތަށްްމިްއިޞްލާޙުްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްމިވަނީ.ްދެންް

ްފުރަތަަމް ްޑްރާފްްޓގައި ްބަލާއިރުގައި ްޑްރާފްޓަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން މީގައި

ްކަންކަންް ްގުޅުންހުރި ްސީދާ ްސަރަޙައްދަކާ ްދިރިއުޅޭ ްއެބަޔަކު މިބުނަނީ

ްނިޒާމެއް ްހިންގުމުގެ ްރާވާ ްއުސޫލުން ްމަޖިލީހުންްްލާމަރުކަޒީ ރައްޔިތުްނގެ

ްބަލާއިރުަގިއް ްޢިބާރާތަްށ ްމީގެ ްޤާއިމްުކރަންވާނެެއވެ. ްޤާނޫނަކުން  2145ފާސްކުރާ

ްސަރަޙައްދު.ް ްދިރިއުޭޅ ްއެބަަޔކު ްފަށަނީވެސް ްމި ްޢިބާރާތް ްމި ފުރަތަމަ

ްެއް ްބަަަޔަކު، ްކޮންމެވެސް ްމިވަނީ ްކަްނކުރާައކަްށ އެހެންވީމަ،

ްއެ ްދެން ްބަަޔކު. ްުއޅޭ ްމިޖެހެނީްސަރަޙައްދެްއގަިއ ްުކރަން ްއެކަން ކަަމކު،

ްޤާނޫނަކުންް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްނިމޭއިރުގައި ޢިބާރާތް

ްޢިބާރާތުެގް ްބެިލަޔސް ްއެއުސޫލަށް ްއެހެންވީމަ، ްމިޖެހެނީ.  2150ޤާއިމްކުރަަަން
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ްދިރިއުޭޅް ްމީހުން ްއެކަށީގެްނވަނީ ްެއންމެ ްއޮންނަން ގޮތުންވެސް

ްގުުޅންހުރި ްސީދާ ްއަންނަންވާނެކަމަްށްްސަރަޙައްދުތަުކގައި ްގޮތަކަށް އެކަހަލަ

ްމިދެންނެވިހެންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްމިީއ ްއެހެންވީމަ، ބެލެވެނީ.

ްހިންގޭެން ްޑިސެންޓްރެަލއިްޒކޮށް ްރާއްޖެ ްަހމަ ްިމއުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަތޮޅުތަެކއްެގް ްހަމައެކަިނ ްމިދައްކަނީކީ ްާޤއިމްކުރަން.  2155ނިޒާމުތަކެއް

ްއަޅުގަް ްނޫން. ްމުސްތަޤްބަލުަގިއްވާހަކަެއއް ްސީކުރެވޭ ްފޯރ ނުޑމެންނަށް

ްހިންގުމެއްް ްގޮުތން ްހިްނގާ ްއަތޮޅުތައް ްހަަމއެކަނި ްބެލެވެނީކީ އޮންނާނެކަމަށް

ްއޮފްް ްސިޓީ ްމިސާލަކަށް، ްއުފެއްދޭނެ. ްސިޓީތަްއެވސް ްރާއްޖޭގައި ނޫން.

ްހިންގާގޮތަްށް ްއަތޮޅު ްމިތަނުން ްބަލަންޏާ ްސިީޓެއއްކަަމށް ްއެއީ ްމާލެ މާލެ.

ްއުފެއްދޭްއަތޮޅުވެ ްމި ްއެހެންވީމަ، ްހިންގާނީ. ްޫނން ްހުެރގެނެއް  2160ިރއަކު

ްސިޓީތަްއް ްޤާނޫނަުކން ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއުފެއްދުުމެގް ްއިދާރާތައްެވސް ްއެހެން ްއަދި ްދޭން. ްބާުރވެސް އުފެއްދުމުގެ

ްރަަައްޔިތުންެގް ްމިބުނަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްދެން ބާރުދޭން.

ްގޮތުގެމަތިންްމަޖި ްއެއްގޮްތާވ ްޤާނޫނަކާ ްފާސްކުރާ ލީހުން

ް ްމަޤާމުތަކާިއ، ްަކއުންސިލްތަކާިއ، ްމި  2165އިދާރާތަްއްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ

ްއެޕޮއިންޓްކުާރް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމިދަންނަވަނީކީ ްއެހެން އުފައްދާނީ.

ްމަޤާމެއްް ްމިދަންނަވަނީ ްނޫން. ްވާަހކަެއއްވެްސ ްހުންނާނެ ްއަތޮޅުވެިރއަުކ

ްއެްއގޮތަްށ.ްއެހެންވީމަ،ް ްޤާނޫނާ ްކަމެކޭ ްިޑކްލެއަރކުރަންޖެހޭނެ އުފެއްދުމަކީ

ނޑައަާޅް ނޑުްމިބުނަނީްމިްކަ އެގޮތަށްްެއކަންްކުރެވޭނެްވާަހކަ.ްދެންްއަޅުގަ

ްއިޚްިތޞާޞްތަކާިއ،ް ްފަރާތްތަކުގެ ްެއކިއެކި ްއޮންނާނެއޭ  2170ޤާނޫނުގައި

ްކައުންް ްސިފަތައް. ްަމއިަގނޑު ްއަދި ސިލްތައްިވޔަްސްޖުޑިސްޓިކްޝަންާއއި

ނުޑް ްމައިގަ ްއިދާރާތަުކގެެވްސ ްއެހެން ްއަިދ ްމަޤާމުތައްިވޔަސް އަދި

ްއޮންނާނެއޭް ނަޑއަޅާަފިއ ްކަ ްއިްޚތިޞާޞްތައް ްއެމީހުންގެ ސިފަތަކާއި

ްއިޞްލާޙުެގް ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްއެހެންވީަމ، ޤާނޫނުގައި.

 2175ިއޞްލާޙަށްވުރެންްްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްހުށަހެޅުއްވިްސަބަބުން

ްމިދެންނެީވް ްގޮެތއްަގއި ްފްލެކްސިބަލް ްއެހެަނސް ްދާއިރާެއއްަގއި ފުޅާ

ްރާއްޭޖެގް ްއަދި ްހިްނގުމާ ްއަތޮޅުތައް ްބަދަލުތައް ްބޭނުންވާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން
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ނޑަެއޅިެގްން ްކަ ްމީގައި ްދެން ްލިބޭނެ. ްހިންގުމުން ސަރަޙައްދުތައް

ްސަ ްނުބުނާ ްހިންގުމޭ ްއަޮތޅުތައް ްރައްޔިތުްނެގްއަޅުަގނޑުމެން ބަބަކީ

ްރާއްޖޭަގއިް ްތަޢާރަފްކޮށްފިްނ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބާއްވަން  2180މަޖިލިސް

ްއޮންނާނީ....

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްރާއްޖޭްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްތަާޢރަފްކުރަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއިދާރީްއާދެ، ްހުންނާނެ  2185ްަގއި

ްމަފްޙޫމްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމި ްހިންގުން ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއެހެންވީމާ، ދާއިރާތައްކަމަށް.

ނޑުްމިތަޢާރަފްކުރަނީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް ްއަަަުޅގަ

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއައްުޑއަތޮޅުގެ ްމެންބަރު ްތާއީދުކުަރއްވާ ްމެންބަރުްއާދެ، ްއޒަތްެތރި

 2190ްމުޙަންމަދުްއަސްލަމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްކޮޅުމަޑުލުެގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމާއްދާައށް ްއެްއވަނަ ްބާބުގެ ްހިންގުްންމި ްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުން

ޞްލާޙަްށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހެޅުއްވިްއިްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ް ްއަަަުޅގަ

ް2195 

ްޢިްއޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްއުސޫލުންްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްލާމަރުަކޒީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ `ް

 2200ްހިންގުންް

ްޑްރާފްޓަްށްްނިޒާރުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބާބުގެ ްއޮންނަ ްމި ްިއތުރުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިހާރު

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްގަސްތުކުރަން. ްހުށަހަޅާލަން ްއިޞްލާެޙްއ ނުޑވެސް އަަަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙ ްހުށަހަޅާ ްމާއްާދއަށް ަެްއވަނަ ްއެ ބާބުގެ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއުސޫލުްންދަންނަވާލާނަން ްލާމަރުކަޒީ ހުށަހަާޅގޮތް.
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ްޤައުީމް ްކަންކަން ްުގޅުންހުރި ްސަރަޙައްދަކާ ްދިރިއުޭޅ ްއެބަަޔކު  2205ހިންގުން،

ްރާާވް ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްގޮތުގެމަތީން ްެއްއގޮތްވާ ސިޔާސަތުތަކާ

ްޤާނޫނަކުންް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއިޔތުންގެ ްނިޒާެމއް ހިންގުމުގެ

ްމިފަ ްއަދި ްޤާނޫނުގައިާވްޤާއިމްކުރަންވާެނއޭ. ްހިންގުމަށް ްނިޒާމެއް ދަ

ްެއް ްތެރޭގައި ްއިޤްތިޞާސްގެ ްކައުްނސިލްތަކުގެ ްއުަފއްދާ ގޮތުގެމަތީން

ްސީާދް ްސަަރޙައްދަކާ ްެއ ްދިނުމާއި ްިޚދުމަތްތައް ްެއކިެއކި  2210ސަރަޙައްދެްއގަިއ

ްމިް ްއާދެ، ްހިމެނޭނެއޭ. ްކުރުން ްކަްނތައްތައް ްތަރައްޤީގެ ގުޅުންހުރި

ނޑު ްމަިއގަ ްދެތިންްްހުށަހެޅުމުގައި ްދަންނަާވލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ޮގތެއްަގއި

ްމިހާުރް ްޑްރާފްޓްގައި ްފެންނާނެ. ްޑްރާފްޓަށް ްތަފާތު ްކަެމއްގެ ނުކުތާއެއް

ްއިތުރުކޮށްލެވެީން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފޮޅުވަުތން ްފުރަތަމަ އޮތްގޮތުން

ްނިޒާމެއްް ްމިފަދަ ްމަތިން ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެ ްސިޔާސަތުތަކާ  2215ޤައުމީ

ްމިތަންތަންްމަސައްކަތްކުރު ްައޅުަގނޑުެމން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއާެދ، ން.

ްެއއްގޮތުްން ްޤާނޫނަކާ ްހެދޭ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނު ހިންގުމަށް

ްހަވާލުކުރުމަްށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިންގުން ްމިތަންތަން ހިންގާއިރުަގއި

ްސިޔާސަތުތަކާް ްޤައުމީ ްހުށަހެޅެނީ ްނުވަތަ ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤަބޫލުކުރެވޭެން ްއެންމެންނަށްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަތީން.  2220އެްއގޮތްާވގޮުތގެ

ްފެންނަް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމިގޮތަްށ ްތަންތާނގަިއވެސް ްއެހެން ދުނިޔޭގެ

ްހިންާގް ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަީޒ ްހިންގާ ްގޮތްގޮތަްށ ްމިކަހަލަ އެިކއެކި

ްގޮ ްތަފާތު ްބަލާއިރު ްއުޫސލުތަކަށް ްހިންގުމަށް ްމިކަންްކަންތައްތައް ތްގޮތަށް

ްމިނިވަންކަްން ްސަރަޙައްދުތަަކކަްށ ްއެ ްމުޅިން ްއެީއ ްއާދެ، ކުރެވެމުންދޭ.

ްމުޅިްން ްކަންތަްއތައް ްއެމީހުންގެ ްސިޔާަސތުތަކާ ްއެމީހުންގެ  2225ދީގެން

ްއެގޮތަށްެވްސް ްގެންދާގޮތަށް ްކުރަމުން ްއުސޫލުން ްނިންމާ އަމިއްލައަްށކޮށް

ް ްތަންތާނގައި ްއެހެން ްއަދި ްފެނިފައި. ްހަމަްއެބަހުރޭ ްމިކިޔާ ނޑުެމން އަުޅގަ

ްގަވަމަންްޓެގް ްސެންޓްަރލް ްެއއީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްވަންޏާ ނަމުންކަމަށް

ނޑަެއޅޭް ްކަ ްެއކަމަްށ ްޤާއިމްކޮށް ްސަރަޙައްުދތަކެއް ްއެހެން ތަބާވާ

ްތަރައްޤީާއިއް ްތެޭރަގއި ްދާއިރާގެ ްއެމީހުންގެ ްއެމީހުންނަށް  2230ޤާނޫނުތަކެއްަގއި

ްކު ްގޮްތގޮތުންެވސް ްއެހެން ްކުރުމަްށްއަދި ްކަންތައްަތއް ރަންޖެހޭ
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ްހުށަހެޅުމުގައިް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކުރުން. ްކުާރ ްދެވިގެން ފުރުޞަތުތައް

ްވާނީް ްހިމަނާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްިވސްނުން ްމިދެްނނެވި ްގޮތެްއގައި ނޑު މައިގަ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްއިތުުރްފުރިހަމަކަމެއްް ްއޮތްގޮތް. ްމިހާރު ޑްރާފްޓްަގއިވެސް

ްމި ްީހވަނީ ްޖުމްލާގަިއްއަޅުަގނޑަށް ްދެވަނަ ްދެން ްވާނެހެން. ްެގނެވިފައި  2235އަށް

ްތެރެއިްން ްޤާޫނނުގެ ްއުފެއްދޭ ްމިދެންނެވިގޮތަށް ްދަންަނވާލާނަން އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެންެވްސް ްތެރޭަގއި ްއިޤްތިޞާސްގެ ްލިބެންޖެހޭ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްފާހަގަކޮށްފައިްމިވަނީްއެްސަަރޙައްދެްއގައިްެއކިެއކިްޚިަިދުމަތްތައްްދިނުމަށްް

ްކުރުްން ްކަންތައްތައް ްތަރައްޤީގެ ްުގޅުންހުރި ްސީދާ ްސަރަޙައްދަކާ އެ

ްއެމީހުންެގް ްމިދެންިވގޮތަށް ްތަކަކަްށ ްދާއިރާ ްެއ ްއެހެންވީމާ،  2240ހިމެނެއޭ.

ްއެމީހުންނަށްް ްފުރުޞަތުތަްއ ްއެ ްކުުރމުގައި ްކަންކަން ތަރައްޤީާއއި

ްއި ްމި ްގޮތުަގއި ނުޑްއުންމީދުކުރާ ޞްލާުޙްލިބިގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޝުކުރިްއާޔް ްގެނެސްދޭނެ. ްފުރިހަމަކަމެއް ްއިތުުރ ްމިާވގޮތަށް ޑްރާފްޓްަގއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް2245 

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގދ.އަތޮުޅގެ ްމެންބަރު هللاްތާއީދުކުރަްއވާ

ްލަޠީފަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ްނިޒާުރްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަޮތޅުގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅިްްލަޠީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމާއްާދއަށް ްއެއްވަނަ ްބާބުގެ ްމި ްހިންގުްނ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް  2250ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

.ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙަކީވެސްްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅުއްާވ ްނިޒާރު މޫސާ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2255 

ްމާއްދާެގްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްެއްއވަނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިޞްލާޙެްއްްއްކެުވން:ނިޒާރުްާވހަކަދެް ްޮއތް ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަންަނނިވިގޮތަށް ްމާއްަްދާއެއް ފަހަތަށް

ް ްކުރުން. ްކަންކަން ްބާރުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްދިވެހ2ްިދަންނަވާލާނަން. .
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ްމާއްދާަގިއް ްެއއްަވނަ ްބާބުގެ ްމި ްވީހިނދު ްދައުލަތަަކށް ްމިލިޓަރީ ދައުލަތަކީ

ްވެރިކަން ްަދއުލަުތގެ ްއޮތްނަމަވެސް ްހައިސިއްޔަތުްންްއެހެން ްބާުރގެ  2260ހިންގާ

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްމި ްސަރަޙައްދުތަކަށް ްދިރިއުޭޅ ްމީހުން ރާއްޖޭަގއި

ްފަރާތުންް ްހިންގާ ްވެރިކަން ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނުތަކުން

ްޖެހޭނެއޭ.ް ްހިންަގން ްރާވާ ްބަލަހައްޓަ ްކަންކަން ްދީ ްޚިަިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ

ްހުށަަހޅަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްޔާ.ްމިގޮތަަަށް ްއިތުރުކުރަން. ްމާއްދާއެއް ްން

ް2265 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޅ.އަތޮުޅެގ ްމެންބަރު ްތާއީދުުކރައްވާ ްއާެދ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްޢަލީ.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްތާއީދު.ްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު
 2270ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް

ްކޮޅުމަޑުލުެގްޝުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވުމަްށ ްއިޞްލާޙު ްޮއތް ްދެން ްއާދެ، ކުރިއްާޔ.

ްސަން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަ

ް

 2275ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގަވާއިދުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަރުަވިއދިނީ. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްގަާވިއދު ްހަމައެކަނި ްްއަޅުަގނޑު

ްހަނދުމަކޮށްްއަރުވައިދިނީއޭްިތންގަޑިްތިރީސްްމިނެޓްއިރުްވީމަ.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް2280 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: 5:32ްްއާދެ، ްތަންކޮެޅްއ5:32ްްއެހެންނޫންތޯ. ްއެހެންނަމަވެްސ، ހަމަވަނީ

ްހުށަހަޅަންް ްައދި ްިއޞްލާޙު ްއެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްފެށުނީ. ްފަހުން

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްނިންމާލާނީ. ްއަރުވާަފއި ފުރުޞަތު

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންއަްށްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2285 

ްމިްމާއްދާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމާއްދާ،ްދެވަނަްމާއްދާގެްސުރުޙީާއެއކު ްބާބުގެްދެވަނަ ްއާދެ،ްމި
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ްކައުންސިލްތަްއްއަންނަނިްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހަޅަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުަރން ވިގޮތަށް

ްގޮތް.ް ްއުަފއްާދ2ްއެކުެލވިގެްނވާ ްހިންގުމަށްޓަކައި .ް)ހ(ްއިދާރީްދާއިރާތައް

ްނިސްބަތްާވް ްަކއުންިސލް ްއެ ްހަމައެކަނި ްހިމެނެންވާނީ ކައުންސިލްތަުކގަިއ

ްިސއް ްމަތިން ްއުސޫުލގެ ްދީމުކްރާތީ ްރަްއޔިތުން ްވޯޓަކުްންސަރަޙައްދުެގ  2290ރު

ްހިންގުމަށްޓަކަިއް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ށ( ްމެންބަރުންނޭ. އިންތިޙާބުކުރާ

ްރައީްސް ްނާިއބު ްރަީއސްާއއި ްކައުންސިްލތަކުގެ އިންތިޙާބުކުރެވޭ

ްއެް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްަކުއންސިލެއްގެ ްއެ އިންތިޙާބުކުރާނީ

ް)ނ ްވޯޓަކުންނޭ. ްިސއްރު ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ްއިދާީރްކައުންސިުލގަިއ )

ްއުމުަރީކް ްަކއުންސިލްަތކުގެ ްއިންތިޙާބުކުރެވޭ ްހިންގުމަށްޓަަކއި  2295ދާއިރާތައް

ްިހންގުމަށްޓަަކިއް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ް)ރ( ްއަހަރެވެ. ްތިން ދިގުެވގެން

ްރައްޔިތުންެގް ްޤަނޫނެއް ްބެހޭ ްިއންތިޙާބުކުރުމާ ްކައުންސިލްަތއް އުފައްދާ

ްދާއި ްއިދާރީ ް)ބ( ްފާސްކުރަންވާނެއޭ. ްހިންގުމަށްޓަކަިއްމަޖިލީހުން ރާތައް

ްއިލެކްޝަްން ްބަލަހައްާޓނީ ްހިންގާ ްިއންތިޙާބުތައް ްަކއުންސިލްތަުކގެ އުފައްދާ

ްސަބަބުް ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙު ްމި ްއާދެ،  2300ކޮމިޝަނަރޭ.

ްއިންތިޙާބުކުާރް ްިމއޮތީ ްޑްރާފްޓްަގއި ްމާްއދާގައި ްދެވަނަ ދަންނަވާލާނަން.

ްމާއްދާގެ ްމި ްމިބުނަނީ ްމީގައި ްއޮންނަންވާީންްވާހަކަ. ްއަސްލު ްގައި )ހ(

ްއިލެކްޝަންް ްކައުންސިލްތަުކަގިއ ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ްއިނގޭތޯ އެެކއްަގއި

ްއިންތިޙާބުކުރާް ްއުސޫލުގެމަތިން ްދީމުކްރާތީ ްދަށުްނ ްބެލުމުގެ ކޮމިޝަނަރުގެ

ްިމް ްތިބެންވާނެއޭ. ްމަންދޫބުން ްއެހެނިހެން ްކަތީބުންނާިއ  2305އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްއަ ްކިޔާލީމަ ްޑްރާފްޓްްޢިބާރާތް ްމި ްއިނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ްއެްއެވްސް ްމާލެައށް ްއަތޮޅުަތކަށްކަން. ްހަމަެއކަނި ްމިވަނީ އެކުަލވާލާފައި

ކަމެއްްކުރާކަށްްމިްއިޞްލާުޙަގއިްމިްހުށަހެޅުމުގައިްޑްރާފްޓްަގއިްނެތްކަން.ް

ްދޭންޖެހެނީް ްމި ްޚިދުމަތްތައް ްމުނިސްޕަލް ްޚިަިދުމަތްަތކާ ްއަސާސީ މާލޭގައި

ްމިްސަރުކާރު ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތަްއ ްމި ްާރއްޖެތެރޭގަިއ ްުވޒާރާތަކުން.  2310ެގ

ްހަމަހަމަް ްއެހެންީވމާ، ްއުފައްދަންޖެހެނީ. ްިމ ްެއއްޗެހި ކައުންސިލްތަާކ

ްޚިަިދުމަތްް ްަރއްޔިތުންަނށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއގެ ްާއ އުސޫލުން

ްއަތޮުޅް ްކައުންސިލްތައް ްމުނިސްޕަލް ްކައުންިސލްތަކާ ްސިޓީ ދިނުމުގައި
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ްއެބަޖެހޭ.ްއަދިްކަ އުންސިލްތަްއްއަދިްރަުށްަކުއންސިލްތައްްއުފެިދގެންްދާން

ްސަރުކާރުްން ްމައި ްމިއޮްތގޮތުން ްމާއްދާއެްއަގއި ްއެހެން ްޑްރާފްޓްގަިއވެސް  2315މި

ްބޭނުންވާް ްދިނުމަށް ްމަޤާމް ްދެވޭނެ ްޚިދުމަތް ްހިންގާ ްލިބިގެން ބަޖެޓް

ްއެބަ ްދާން ްއުފެދިގެން ްމިތަންތަން ްއިދާރާތަކާ ްާރއްޖޭެގްމަޤާމްތަކާ ޖެހޭ.ްއެއީ

ްހިންގޭނެް ްޤައުމު ްހަމައަކުން ްއެއް ްނެތި ްކުރުމެއް ްތަފާތު ްރައްޔިތުން ތަފާތު

ްހުށަހަޅާް ްމި ްައޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ްެދވަނަ ްއެހެންވީމާ، ގޮތަކީ.

ްސިސްޓަްމް ްަގވަމަންޓް ްލޯކަލް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ  2320އިޞްލާޙުތަކަީކ

ްއަސާ ްޤާއިމްކުރުމުަގއި ްނިޒާްމ ްެއ ްސިފަތަކެްއެގްޤާއިމްކުރުމުަގއި ީސ

ްދާއިރާތަްއް ްއިާދރީ ްެއގޮތުން ްަކންތައްތަކެއް. ްބަލަިއގަނެވިދާނެ ގޮތުަގއި

ްެއް ްއުފަްއދާނެގޮތާއި ްކައުންސިލްަތއް ްއިންތިޙާބުުކރެވޭ ހިންގުމަށްޓަކައި

ްދާއިރާަތްއް ްއިދާރީ ްބައެްއކަމާއި ްކޮން ްތިބޭނީ ްވެރިންނަށް ކައުންސިލްތަުކގެ

ްކައުންސިްލތައް ްެއްްހިންގުމަށްޓަކައި ްއަދި ްއުމުރާިއ  2325ހިންގާނެ

ްޤާނޫނެއްް ްއިންތިޙާބުކުާރނެ ްކައުންސިލްތައް ްއުަފއްދާ ހިންގުމަށްޓަކައި

އޮންނަންޖެހޭނެކަމާއިްއަދިްއެްއުފައްދާްކައުންސިލްތަުކގެްއިްނތިޙާބުްހިންގާް

ްއެަބއޮތް.ް ނޑަައާޅފައި ްކަ ްއިޞްލާުޙގަިއ ްިމ ްކާުކކަން ބަލަހައްޓާނީ

ްއު ްހުރިހާ ްިމއީ ްޓްރާންްސްއެހެންވީމާ، ްބަލާއިުރގަިއެވސް ސޫލަކުްނ

ްޑިމޮކްރެޓިްކް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުން  2330ޕޭރެންސީ

ްއެކަށަެއޅުމަށްް ްނިޒާމެއް ްރަނގަޅު ްހިންގުމަށްޓަކައި ްޤައުމު އުސޫލުން

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ަަޅުަގނުޑ ްއަ ްކަމުަގއި ްއަސާްސތަކެއް ްބޭނުންވާ ކޮންމެހެން

ްމި ްފާަހގަކުރަން ްެއއްޮކްށްްއަޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑާ ްހުށަހެޅުމުގައި ިއޞްލާޙު

ްތިލަދުންމަތީް ްޙަމީދާއި ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްތާއިދުކުރަްއާވް ްއަޅުަގނޑަްށ ްއަދި ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  2335އުތުރުބުރީ

ްބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާކަން.ް ްއަސްލަމް ްމުޙަްނމަދު ްމެންބަރު އަްއޑުއަތޮޅު

ނޑުް ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަަަުޅގަ ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ްއިޞްލާޙަށް ްިމ ޤަބޫލުކުރަން

މެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްްއަދިވެސްްާތއީދުކުރަްއވާނެކަމަްށ.ްއަޅުަގނުޑް

ްފުރަތަމަް ްހުށަހެޅި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދު ްތިބޭފުޅުންގެ އުންމީދުކުރަން
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ްބޮ ްވަރަށް ްދާނެކަމަށް. ްލިބިަިގެން ްއިޞްާލޙަށް ްެދވަނަ  2340ޑަްށްއިޞްލާޙަށާއި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައއްުޑއަތޮުޅގެ ްމެންބަރު ްަތއީދުުކރައްވާ ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2345 

ްއެްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމާއްދާއަށް ްދެވަނަ ްބާބުގެ ްހުށަހެޅުއްވިްްމި

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

 ޖަލްސާްނިންމެވުން. .4

 

ްޖެހުމާިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަިއސް ްވަގުތު ްނިންމާ ްޖަލްސާ ްމިހާރު ްއާެދ،  2350ޝުކުރިއްާޔ.

ްދެންް ްިނންމާލަނީ. ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުގެ ްމިހިސާުބން ްއަުޅަގނޑު ގުިޅގެން

ްމަ ްއޮްނނާނީ ްޖަލްސާއެއް 26ްްޖިލީހުގެ ްާވ2227ްްނޮވެމްބަރު މިއަދު

ނޑުް ްގައިަި.8:32ްްްހޯމަދުވަހުގެްރޭގަ

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ްް______________ް2355 


