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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ްދިރާސާކޮށްް ްގޮތުގެމަތިން، ްގައިވާ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމުސްތަޤިއްލުްޑް ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ރާފްޓްކުރާ

ްމެންބަރުންް ްމިބާބަށް ްމަޤާމުތައް، ކޮމިޝަންތަކާއި

ްނުރަސްމީް ްއިޞްލާޙުތަކަށް  10ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ް 25ްްގަވާއިދުގެ ްގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ގައިވ1ްްާވަނަ

 ތިންްކުރިއަށްްގެންދެވުންްގޮތުގެމަް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންެގ ްފެށުނީ.  15ވަަނ25ްްޖަލްސާ

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްުކރާ ްދިރާސާކޮށް ްަގއިާވގޮުތގެމަތީން ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމިބާބަްށް ްމަޤާމުތައް، ްކޮމިޝަންތަާކއި ްމުސްތަިޤއްލު އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްނުރަސްމީްމެ ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ންބަރުން

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު 25ްބައްދަލުވުންތަުކގައި

ް ް)ބ(ްގެ ްމާއްާދގެ ްކުިރއަށްގެްނދެވުން.ްއާެދ،1ްްވަނަ  20ަގއިާވްގޮުތގެމަތީން

ްމަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްދަންނަވާލުމުގެ ރުޙަބާްމިވާހަކަ

ް 227ްްދަންނަވަން ްޖަލްސާއަށް. ްޖަލްސާއަށ227ްްްވަަނ ަވނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ 57ްވަަޑއިގެންެދއްވި

ްދަންނަވަމުން،ް ްވަޑައިގެންެދއްިވކަމަށް ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްމިހާރު ްއޮީތްއަޅުަގނޑު  25ވާލަން

ްމިދެންނެވިހެން،ް ްމިދިަޔއީ. ްކުރިޔަށް ްަމސައްކަތް ްވޯޓުލުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން
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ްމިހާރުް ްއެހެންީވމާ، ްމަޤާމުތަކުގެ. ްކޮމިޝަންތަާކއި މުސްތަޤިއްލު

ްޖެނެރަލްގެް ްޕްރޮސިިކއުަޓރ ްމިއޮތީ ްދަްނނަވަން ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެ ްޑްރާފްޓަށް. ްމި ްމިދެންނެވުނީ، ްބާބަށޭ ްއެކަމަުކ،ްބާބަށް. ްައދި ންވީާމ،

ް ްހިނދުކޮޅަކ57ްްުއަދި ްުކަޑ ްތިއްބެވުމާިއއެީކަގއި ްމެންަބރުން  30ޢިްއޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްފެންނާތީ. ްރަނގަޅުވާނެކަމަްށ ބަލައިލުން

ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް35 

ްއޮތީްްަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެން ްދެން ްބާބަށްފަުހ ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮިސކިއުޓަރ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާބު.ްއެބާުބގެ ްކޮިމޝަންގެ ްސަރވިސަސް 3ްްޖުޑީޝަލް ްމާއްދާގެ 1ްަވނަ

ްތެޭރަގިއް ްމިބާރުތަކުގެ ްކޮމިޝަންެގ، ްސަރވިަސސް ްުޖޑީޝަލް ގައި

ްޤާާާއިމްް ްއިންސާފު ނުޑްއެބަޮއވޭ، ްއަުޅގަ ްހިްނުގން. ްކަންަތއްތައް ކުރުމުގެ

ްކޯުޓތަކުން.ްއެހެްން ްހިންގަނީ ްކަންތައްަތއް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްއިންސާފު  40ހިތުން

ްެދނެގަތުމަށްޓަަކިއް ްގޮތް ްިމގެނެވުނު ްމިމާއްދާއަށް ްމަފްޙޫމެއް ްމިފަދަ އޮްއވާ

ްއެކްސްޕަރްޓް ްގެންނެިވ ްކެނެޑާއިން ްޚަރަދުކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެްކސްޕްލޭނަޓަރީްޕްރޮފެސަ ްލިޔުްއވާފަިއވާ ްޗެޕްޓަރަށް ްމި ްޝްމައިޒަރ ރ

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްެއއީ ްކިޔާލަން. ްމި ްބޭނުންޭވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޯޓު

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާްފޓިންގ ްއެ ްއެއްެޗއް. ްއޮތް ްތައްޔާރުކުރަްއވާފަިއ  45ބޭނުމަށް

ްއެް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭ. ްމެންބަރުންނަކަށްވެސް

ްއޮްތް ްބަޙުސްކުރެވެން ްދެން ްމިހާރު ްއިތުރުން ްއޭގެ ްއަދި ލިާިބެންޖެހޭނެ.

ްބައެއްް ްއެބަހުރި ްބާބަށް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު އެޖެންޑާކުެރވިފަިއވާ

ްބޭނުްން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއވުން. ްފިރިހެނެއް ްހިމަނާފައި. ޝަރުތުތައް

ްއެގޮ ްކިހިނެއްތޯ. ްއޮންނަނީ ްއެކަން ްޝަރީޢާގެ ްޕްރޮފެސަރްއިސްލާމީ  50ތުްނ

ްވަީންލިބިފައި.ްއެް ްރިޕޯޓް ްފޮނުްއވި ްވަޑަިއގެންފައި ްރާއްޖެ ްކަމާލީ ހާޝިމް

ްދިރާސާކޮްށް ްރިޕޯޓްތަކަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭ. ްކޮޕީެއއް ރިޕޯޓްގެ

ްމެންބަރުންގެް ްމަޖިލިސްގެ ްޢާންމުކޮށް ްމެންބަރުންނާއި ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓްކުރާ
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ްރި ްަތއްޔާރުކުެރޭވ ްމިވާހަަކްމަންފާއަށްޓަކައި ްތަކުރާުރކޮށް ްނަމަވެްސ ޕޯޓެއް.

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރްޓިންގ ްމިތަނަށް، ްރިޕޯޓްތައް ްމި  55ދައްކާއިުރވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްލިބޭނެގޮތް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސް ްއަދި މެންބަރުންނަށް

ްހިތާމަކުރަން.ް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއެކަމާ ްހައްދަވައިނުދެްއާވތީ މަނިކުފާނު

ްކަންތައްތަް ްޑިސިޝަނެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންފޯރމް ްއެނިގގެން ްއ

ްވަރަްށް ްކޮށްނުދެއްވާތީ ްމަނިކުފާނު ްއެކަންތައް ްއެހެންވީމާ ނަގަންޖެހޭނެ.

ްކޮށްދެްއވުމަްށް ްއެކަންތަްއ ްއާދޭހާިއއެކު ްވަރަްށ ްހިތާމަކޮށް  60ބޮޑަށް

ްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ްތެޭރގަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުހސްަވގުތުކޮޅު ްމިލިބުނު ނޑު ްމެންބަރުްއާދެ،ްއަުޅގަ ިއްޢިްއޒަތްތެރި

 65ތިްބޭނުންފުޅުކުރެއްވިްއަދިްެއދިވަަޑއިގެންްއެދިަވޑަިއގަތުންްއަޅުަގނުޑވެްސް

ްެއް ްއަރިހުަގއި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްލިބޭގޮތެްއް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓް ްދެއްވާފަިއާވ ޕްރޮފެސަރުން

ްދަންނަާވލަން ްޢިއްޒަތްތެިރްްހައްދަވައިެދއްވާށޭ ްއެދެްނ ނޑު އަޅުގަ

ްތަނަވަސްކޮށްެދްއާވް ްމަގު ްގޮެތއް ްކުރެވޭނެ ްއެކަްނ ްއަރިހުން މުޤައްރިރުގެ

 70ްއެކަންްފަހިކޮށްދެްއވުން.ް

ް

ްތައްޔާރުކޮށްެދއްިވްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޝްމައިޒަރ ްްޕރޮފެސަރ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބައިތަކެްއްއެކްާްސްޕްލޭނިޓަްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރިހާ ްޭއގެ ްއެވިދާުޅވާ، ްނޯޓް ރީ

ްިއޞްލާޙުވަމުންް ްމާއްދާތައް ްހަމައެހެންމެ ްދެްނ ްހުރީކީ. ނިމިފައެއްވެްސ

ްއަންަން ްުގޅިގެްނވެސް ްއެާއއި ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުތައް. ްއެބައާދޭ  75ދާއިރުަގއި

ްކޮމިޓީްން ްއެ ްސިފައެއްަގއި ްރަސްމީ ްނޫނީ ްހިމަނާފައި ބަދަލުތައް

ްގެނައުމަްށްްދޫކޮށްލުމަކީވެސް ްއެބަދަލުތަްއ އުނަދގޫކަމެއް.

ްޕެނަލުގަިއް ްމެންބަރުންނަކަށްވެސް، ްކޮމިީޓ އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ،

ްޖަލްސާތަކުގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުުޅންނަކަށްވެސް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްނުލިބޭ.ް ްހަމަ ްއަިދ ްަވގުތެއް ްއިށީންނާނެ ްއެމަސައްކަުތަގއި ްދެން  80ތިބެފައި
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ްއެނގިް ްމަޖިލީހުގެްމަނިކުފާނަށްވެސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމި ވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްމެންބަރުންނަށްވެސް އެންމެ

ްހަދާނެް ްލިޔެ ްެއއްެޗްއ ްކަމެއްކޮށް ްިއށީނދެ ްވިސްނާަލއިގެން އަދިެއއް

ނޑުްމިވާހަަކްދަންނަާވލަންޖެހޭްއެކިް ވަގުެތއްްނެތްކަްނ،ްނުލިބޭކަން.ްއަުޅގަ

ްނުލިިބްސިފަސި ްވަގުތު ްމަސަްއކަތްކޮށްފިން. ްދެންނެޭވތޯވެސް  85ފައިަގއިެވސް

އަވަްސްއަުރވާލަިއގެންްމިކަހަަލްކަންތައްްކުރީމާްނުވެްނުދާެންކަންތައްތަްއް

ްއެްއޗެހިންެވްސް ްފޮނުވި ްރައީްސ،ްރީޑްރާފްޓްކޮށްފައި އެބަފެނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަ ްނުލިޔެިވވެސް ްމާއްދާ ްއެއް ްމުހިންމު ްެދްންމިހާރުވެސް ްއެވާހަކަ އޮތް.

ްޕްރޮފެސަރް ްމިހިރީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްހީކޮށް ްދަންނަވާނަޭމ ްމަރުޙަލާގައި އެ

ްއީމެއިލްއިްން ްހަމަ ްއޮތީ ްރިޕޯޓުވެސް ްފޮނުއްިވ ްކަމާލީ  90ހާޝިމް

ްނުފޮނުއްވާް ްެއތި ްފައިނަލް ްރިޕޯޓެއް.ްއޭގެ ްޑްރާްފޓް ްއޮތް ފޮނުއްވާލަްއވާފައި

ނޑުމެން ާުގަ ްއަޅު ްެއވެސް ްއޮތީ. ދިވެހިބަހަށްވެްސްްއިނގިރޭސިބަހުން

ްފޮނުއްވާކަްށް ްައޅުަގނުޑ ްނޫނީ ްަބއްލަވާފައި ްކޮމިޓީްނވެސް ގެނެސްފައި

ްއަންނާނެް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެން ްހަދައިވީފިްއޔާ ްއެހެން ްއެއީ ްނޫން. ބޭނުމެއް

ްލިެޔގެްން ްއެްއޗެހި ްއެ ްއަމިއްަލއަކަށް ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީެގ  95އިލްޒާމަކީ

ްމި ްއިލްޒާމް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ.ްފޮނުވަނީއޭ. ްލިބޭ ހާރުވެސް

ްދެއްވީމާ،ް ްމިހާރުވެސް ްމަނިކުފާނު ްވަގުތު ްކުރެޭވނޭ އެހެންވީމާ،ްއެކަްނކަން

ްއެމަސައްކަްތް ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއިށީނދެ އަޅުަގނޑުމެން

ްދެންް ްފަތުާރނަން. ްސިފައެްއގަިއ ްަރްސމީ ްއެެއއްޗެހި ކޮށްފައި

ް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން  100ޕްެރޝަރދެއްވަްންކިތަންމެވަރަކަށްާް

ްނޫީން ްރަނަގޅުޮގތަކަށް ްއެންމެ ްއޮްތ ްއެކުެރވެން މަސައްކަތްކުެރއްިވޔަސް

ްނުލާނަން.ް ްދޫކޮެށއް ްއަތަކުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަެތއް މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ  105ސ.އަތޮޅުގެ

ްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.

ް
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް110 

ްއެްއޗެިހްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްލިުޔއްވާަފއިހުރި ްެއކްސްޕަރޓުން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހަުކްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްވަކި ްހަމަ ްއެްއެޗއްސަކީ ްއެ ްލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއް ްއޮޕީނިއަންއަކީ ްދޭ ްއެކްސްޕަރޓުން ްރިވިުއކޮށްފަިއ، ބަލާފައި

ްމީހަުކް ްވަިކ ްެއއީީކ ްރަޢުޔެއް. ްދެއްާވ ްއަިމއްލައަްށ އެކްސްޕަރަޓކު

ްކުލަެއްއް ްބޭނުންވާ ްމީހަކު ްަވކި ްތްރޫކޮށް، ްމީހަކު ްަވކި  115މެދުވެރިކޮށް،

ްރަޢުުޔް ްއެމީހުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްެއއްެޗްއ ްނެރޭ ޖައްސަިއގެން

ްއެބޭފުޅުްންކޮބާ ްބެހޭގޮުތން ްމިމާއްދާތަކާއި ްރަޢުޔު ްއެމީހުންގެ ތޯއޭ،

ްއެބަް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ްޑްާރފްޓްކުރެްއވި ްމި ްއަދި ދެކިލައްާވގޮތް

ްވަކިމީަހުކް ްއެްއޗެހިތައް ްއެ ްހުރިގޮތުން. ްމާއްދާތައް ްބައެއް ލިބެންޖެހޭ

ް ްރަނގަުޅ ްއެީއކީ ްހުރެއްޖެާެއްޔާ ްރިލީްޒކުރާގޮތަްށ  120އުސޫލަކަްށްބޭނުންއިރަކު

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްމުޤައްރިރަށް ްބާރެއް ްެއވަުރގެ ްއެހެންވީމާ، ނުވާނެ.

ްކޮްނމެގޮތެްއވިޔަްސް ްއެއީ ްލިިބވަަޑިއގެންާވނެހެންނެއް. ހިޔެއްނުވޭ

ްހަމަް ްހުރިގޮތަށް ްލިޔުން ްއެ ްލިޔުންތައް، ްދެްއވާފައިހުިރ އެކްސްޕަރޓުން

ނ ްއަޅުގަ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްނުގެެނސް ްބަދަލެއް ޑުމެންނަށްްއެްއވެސް

 125ްލިބޭންޖެހޭނެްވާހަކަްދަންނަވަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 130ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދެެކވިގެންދިަޔ ްދެންމެ ނުޑގޮެތްއގައި ްމަިއގަ ްހަކަފުާޅްޝުކުރިއްާޔ.

ްމަޖިލިސްގެްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއއްކަމަކީ ްކަންބޮުޑާވތީ. ްދެކަމަާކ ގުިޅގެން

ްއިސްކަމެއްދިީން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދެން ްެއކުލަވާެލވުމަށްފަހުަގއި ގަާވއިދު

ްކޮމިީޓް ްޑްރާފްޓިންގ ްމި ްއެުކލަވާލުމަށް. ްކޮމިޓީ  135ޑްރާފްޓިންގ
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ްއަޅުަގނޑުމެްންްއެކުަލވާލެިވގެން ްމުއްދަތެއް މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަ

ްމަޖިލިސްގަިއވެްސް ްތެރޭަގއިެވސް ްއެުދވަސްުދވަހު ފާއިތުކޮށްފިން.

ްކުރެޭވް ްނުއެއް ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑަކަްށ ްހިނގަމުންިދޔަ. މަސައްކަތްތަެކއް

ްއެދުވަްސވަރު.ް ްނެތްކަާަމަކަްށ ްަވގުތު ްއެކަީށގެންާވ ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްމިގޮތަްށްއެހެން ްއަހަމުންދާއިރު ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު  140ނަމަވެސް،

ްދަތިވެދާނެ.ް ްަވގުަތށް ްދެން ނޑައެޅީާމ ްކަ ްތާރީޚެްއ ްަވކި ކަންތައްދާއިުރ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްއޮތީ ްަޤބޫލުކުރެވިފައި ްައޅުަގނޑަށް އެހެންވީމާ،

ްވަަޑއިގަތުުމގަ ްކޮމިޓީއަށް ްމެންބަރުން ްފެންނަންހުރީ، ިއްރެކޯޑްތަކުން

ްކޯރަްމް ްހަމަނުވުމާއި، ްކޯރަމް ްދަށްވުމާއި، ްޚާޒިީރއަްށ ފަރުވާކުަޑކުރުމާއި،

 145ހަމަވުމާއިްނުރަސްމީްޖަލްސާތައް،ްމިކަހަލަްކަންތައްތަެކއް.ްއަނެއްްކަމަީކ،ް

ްމީހުްން ްގެނައި ްުކއްޔަށް ްދިނުމަށްޓަކައި ްމަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މަވެސް،ްއެމީހުންްއެްދީަފިއްނަމަވެސްްނުވަތަްއުޖޫރައަްށްެގނައިްމީހުންްނަ

ްދިންގޮތަށްް ްއެ ްއެމަޢުލޫމާތު ްއެމީހުން ްމަޢޫލޫމާތެއް، ހުންނަ

ްއެހެްން ްކޮންމެވެސް ްފަހުން ްއަދި ްލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދާންޖެހިދާނެ.ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްހަދަންވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ  150ޤައުމެްއގެ

ްވެ ްމާހިރުންނަށް ްމޮޅެތި ްމިހާރު ްކައިިރްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމިތިބީ. ފައި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޤައުމުތަުކގެ ްއެ ްއެބައުޅޭ. ްމައްސަލަަތއް ޤައުމުތަކުަގއި

ހަދަންްމިތަނުންްމީހުންްދާންްއެބަޖެހޭ.ްއެްކސްޕަރޓްްފޮނުާވފައިްމި،ްދެްން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކިހިނެއްތޯ ްނުލިބެންޏާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ތި

ް ްޤާނޫނުައާސސީ ްއެހެންވީމާ،ްއެތަންތަނަށްގޮސް ްއެމީހުންނަށް.  155ހަދައިދޭނީ

ްއެްއޗެހިތަްއް ްިތ ްއެނގޭނީ ްއެްއޗެްއ ްއެނގޭ ްމިތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިނީމަ.ްޕްރޮފެސަރްކަމާލީއަކާއިްޝްމައިޒަރްކިޔާްމީހާާއއި...ް

ް

ް

 160ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
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ްކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްދޭންޖެހޭނެ.ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއްެޗއް ްދީފައިހުރި ްމީސްމީހުން  165ްމި

ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް170 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްެއއެްއޗެިހްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަޢުވާކުރަން ްމިްލކެއް، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ

ްހޯަދން.ްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް175 

ް

ްޢަލީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުގެ ްދެން ްއާދެ، ްސާފުެވއްޖެ. އާދެ،

ްފާއިޒް.

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް180 

ްކޮމިީޓެގްްމާޮޅސްމަޑުލުްެދނުކުުބރީްމެްނބަރުް ްޑްރާފްިޓންގ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހިތާމަކޮށްފީން.ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްދޭތެރޭަގއި ްވާަހކަާއއި ްއެދެްއކެިވ މުޤައްރިރުގެ

ްތަރު ްއެ ްދިވެހިބަހަށް ްޤަބޫލުކުރަން ްވަގުތުްއަޅުަގނުޑވެސް ްހެދުމަށް ޖަމާކޮށް

ްއެކްސްޕަރޓުްން ްބޭުރގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންފުޅުވެދާނެ. ނަގަން

 185އެބޭބޭފުޅުންގެްވިުޔްދެްއވުމުަގއިްއިނގިރޭސިންްލިުޔްއވާފައިްއޮތްްެއއްެޗްއ،ް

އެއޮްތގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެންްެއްބަލަންްބޭނުންްމީހަކަށްްލިބެން،ްެއއީީކއެްއް

ްހުރަހެއް ްއޮތް ްތިިބްއެކަމަކަށް ްިމތާނގައި ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ކަމަަކށް

ްއޮްތް ްއޭަގއި ްނޫނިއްާޔ ްދިނީމާ ްލިޔެފަިއ ްެއއްެޗއް ްދިވެހިން އެންމެންނަކީ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްމީހުންނަށްވާކަމަކަށްވެސް ްނޭނގޭަވރު ްއޮޅުންފިލަން އެްއޗެއް
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ްއިވުުން ްއެ ްއެސަބަބަށްޓަަކިއ ްއެެހންވީމާ، ްނުކުރެވޭ.  190ޤަބޫލެއް

ްައޅުަގނޑުްިހތާމަކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.،ްވާހަކައަށްަޓކައިް

ް

ް

ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް195 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބޮޑުްކަމެއްގައިްއަޅަިއަގނެގެންްއުޅޭހެންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް

ހީވެގެންްައޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްައޅުަގނޑުްމިތަނުގަިއްްހަަކދެއްެކވުން:މަނިކުްވާ

ްއިނގިހުިރް ނަޑށް ްއަޅުގަ ްމިގެންދަނީ ްހަދަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީ  200އިނދެގެން

ްޑްރާފްޓިންގް ްބަޙުސްކޮްށ ްކުރިން ްމިތަނުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި އެްއޗަާކއި

ް ްެއއްޗެިހތަކެްއގެ ްފޮނުވާލި ްކޮމިޓީްންކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިްނގ އަީލގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަލާފަިއ. ްަމއްޗަްށކަމަށް ްޮގތެއްގެ ްގެަނއި ޑްރާފްާްޓްކޮށްގެން

ްޤައުމުތަުކެގް ްެއކި ްދުނިޔޭގެ ްްޕރޮފެސަރުންނާއި ްދުނިޔޭގެ ްެއކިެއކި މީގައި

ްލިޔަމުންގެންާދް ްނުވަތަ ްފާސްކުރެވި ްމިހާތަނަށް ްއަދި  205ޤާނޫނުތަކާއި

ްމުޖުތަމަޢު ްޤާނޫނުތަކަށްްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްހުރި ްތަންތާނަގއި ގައި،ްޔޫ.އެންގެ

ްބަލާ،ްމިޤައުމަށްް ްޙާލަތަށް ްމިކުރަނީ.ްވަގުތާއި ްމިކަން ްނޫން ބަލައިގެންނެއް

ްއެއްޗެހިތަެކްއް ްެއކުލެިވގެންާދ ްކަންތައްތަކެއް ްބޭނުންވާނެ މިރާއްޖެއަށް

ްހަމަގައިމުވެްސް ްމިގެންދަނީ. ްފާސްކުރަމުން ްމިތަނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯޓުދެމުްންއަޅު ްހައިިސއްޔަތުްނ ްމެންބަރެއްގެ ްހައްދުންމަތީގެ  210ަގނުޑ

މިގެންދަނީްއެގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިތަނުގައިްުއޅުްއވާްބޮޑެތިްތަޢުލީމީް

ްބޭނުންވާް ްހޯދަން ްދިމާކޮށް ްގޮތްގޮތުން ްއެިކެއކި ްއެބޭބޭފުޅުން ބޭފުޅުން،

ްމައްސަލަޖައްސަވާް ްއެބޭފުޅުން ްނުލިބިގެން ްވަނީިވްއާޔްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް

ްމަނިކުފާނާއިް ްމަޢާފްކުރަްއވާިތ ްއިދާރީ، ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެއީ

ްއޮތްކަމެއްހެން.ް ްދޭތެރޭަގއި ްެއބޭފުޅުންނާއި ްކޮމިޓީއާ  215ޑްރާފްޓިންގ

ްއަންަން ްއެަތނަށް ްފާސްކޮށްފަކާ، ްގަާވއިދެްއގަިއ ްނޯންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން
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ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްލިޔުންތައް ްދޭ ްޕްރޮފެސަރުން ްބަހަކުްންހުރިހާ ްނޭނގޭ ންނަށް

ްއެް ްމަޖުބޫރުން ްލައްވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްވައްދާ ްއެ ްެގޔަށް ްގެނެސް ހުއްޓަސް

ްބަލާއިުރް ްުއސޫލެްއގެޮގތުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްހަދާކަށެއް. ްއެހެން ކިޔުްއވާ

ނޑުމެންނާއިްހަމައަށްް  220އެކިޔާހަދަންްބޭނުންްމީހަކަށްްލިބުންްރަނގަޅު.ްއަޅުގަ

ްއައިސްފައިހު ްހަމަގައިމުެވްސްމިހާތަނަށް ްއޮތީ ްައއިސްފައި ްްޑރާފްޓެއް ރި

ްވާހަކަ.ްެއއްެވްސް ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެ ްލިޔެފަިއްއިންަނނީ ްތިީރަގއި އޭގެ

ްލިޔެަފިއް ްއަނެއްކާ ްނީންދޭ. ްޖަހާފަކާ ްޭއަގއި ްނަމެއް ޕްރޮފެސަރެއްގެ

ްފެނަށްް ްމިމައްސަލަ ްމިހިސާބުން ްއެހެންވީމާ، ްދިވެހިބަހުން. ހުންނަނީ

ްމާ ްނިކުެމްތިލަވެގެން ްމައްސަލަތަކެއް ްއިތުރު ްމީގެން ްއައިާމ  225ބޮޑަށް

ްވަރަްށް ްހުއްިޓްއޖެއްޔާ ްދިމާލަށް ްޕްރޮފެަސރުންތަކަކާއި ްމިކަން ކުއްލިައކަށް

ްޕްރޮފެސަރުވެްސް ްއަނެއްކާ ްޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ގޯްސވާނެ.

ްޕްރޮފެސަރް ްހިސާބަކުން. ްވަކި ްމިތަނަށް ްގެންނަން ދަމާ

ްފަށާފާނެްނުވަަޑއިގަންަނވާކަ ްވިދާުޅވާން ްަމއުމޫން ްރައީސް ްވަީނިވއްޔާ މަށް

 230ްތިމަންނައަކަށްްނުކެރޭނެއޭްމީތިްތަޞްދީޤްކުރާކަށްްއެހެންވެާދނެތީ.ް

ް

ް

ްިތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްނިންމާލަދެއްވުން ްމިހާރު ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއްޖެ،ްއެހެްނވީމާ.ވިދާޅުވަންްބޭނުންވާްޮޕއިންޓްްފާހަގަކުރެވިް

ް235 

ް(ކުރިއަށްްެގންދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ްމަނިކުފާނުްއަދިްއަޅުަގނޑުްިމްބުނަންްއުޅޭްއެްއޗެއްްއެނގޭްވަރަކަށް..ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް240 

ް

ކަފުޅުްދަްއކަަވންްފެއްޓެވީާމްއެކަމަުކ،ްމިހާރުްމާދިގުކޮށްްެއހާްގިނައިރުްވާހަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްވޯޓަށްްދާްނވެގެންްދަންނަވާލަންްުއޅުނީ.ް ްމިހާރުްއަޅުގަ
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ް(ކުރިއަށްްެގންދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް245 

ްފައްޓަވަންޖެހޭނީ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވޯޓަށް ްހުއްޓާފައި ްމިވާހަކަ ްދެން ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްނީްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.އެހެންނޫްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލިސްގެ ްވަޒީރުްނގެ ްދެން  250އާދެ،

ްމުޢިއްޒުްޢަދުނާން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެޭކގޮތުަގއިްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި  255ްޑްރާފްޓިންގްްއާދެ،

ްޝެއަރކުެރވެންްްމުޙަްނމަދުްމުޢިއްޒުްަޢދުނާންް ްއެ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޕޯޓްތަަކކީ ްލިބޭ ްކޮމިޓީއަށް

ްެއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިޔެއްުނވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްގޮތުން ްއުސޫލެްއެގ ްއެއްޗެއް. ޖެހޭނެ

ްރިޕޯްޓތަކެއްހެންނެއް. ްފޮނުއްވާ ްއެކްސްަޕރޓުން ްސިއްރިްއޔާތުަގއި

ްރިޕޯޓްތަްއް ްއެ ްނެގޭނީ ްޑިސިޝަނެއް ްއިްނފޯރމް އަޅުަގނޑުމެންނަާަށްެވސް

ްއެބަތިއްެބިވް ްމިާތ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްއަދި  260ލިބިގެން.

ްބޭފުޅުން.ް ްއިނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ްަވރަކަށް ްކޮންމެެވސް އިނގިރޭސި

ްރިޕޯޓްތަްއް ްެއ ްއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް ްއިނގިރޭސިބަުހން އެހެންވީމާ،

ްފާހަގަކޮށްލަން.ްއަޅު ްމިވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްލިބެންޖެހޭނެ. ަގނޑުމެންނަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް265 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސުލައިމާން.

ް

ް270 



 11 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއުންމީދުކުރިންްްޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްނައްތާާލްްސުލައިާމންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިމްތިޔާޒު ްނަސްލީ ްއިސްވެަވޑަިއގަތީމާ ްތިމަޤާމަށް މަނިކުފާނު

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްކަންތައްވާެނކަމަށް. ްގޮތެްއަގއި ްހަމަހަމަ  275ވަރަށް

ްދެއްކުމާއި،ްމިމަ ްސެންސަރުކޮށްފަިއ ްވާހަކަ ްދެކެވޭ ްފްލޯރގައި ޖިލީހުގެ

ްލިބުމާއި،ް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްސެްނސަރުކޮށްފައި ްވާހަަކ ޕްރޮފެސަރުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޑްރާފްޓިންގް ްހިތާމަހުރިްކަންތައް މިހުންނަނީްވަރަށް

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްމުަޤއްރިރުކަމަށްިވަޔސް، ބަރަށްްކޮމިޓީގެ

ްމެންބަރަާަށްވެްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ  280ލިބިވަޑަިއގަންަނވާގޮތަށް

ްއެހެންނޫނީް ްއެހެން. ްއޮންނަްނވާނީ ްއެކަން ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ.

ްފާސްކުރިް ްހެނދުނު ްމިއަދު ނޑުމެން ްކަންބޮޑުޭވ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ވަރަށް

ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކޮމިޝަން. ްރައިޓްސް ްހަމަްްހިއުމަން މަިނކުފާނަށް

ްެއް ްނުހައްަދވާށޭ. ްއެހެން ްޢަދަބުވެރިކަމާެއކުަގއި ދަންނަވަން

 285ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބޭނެްގޮްތްހައްދަވައިެދއްވާށޭ.ްްުޝކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް.މެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ް290 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުތާއިްނ ްިނޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެނީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބޭނީ. ްހިތްފަސޭހަކަން ްލުއިކަމާިއއެކު ފަސޭހަކަމާއި

ްހުއްުޓވާލުމު ްއިންޓަވަލްއަށް ްކުރީަގިއްކުރިން ްމަޢާފްކުރައްާވ، ްކުީރގަިއ،  295ގެ

ްފައްޓަަވއިގެްން ްހިސާބުްނ ްއޮތް ްހުްއޓާލިއިރުަގއި ްޖަލްސާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނުދޭ.ްއެހިސާބަށްް ްއަދިެއއް ްހިސާބަށް ްގެންެދވުން.ްމައްސަަލއެްއގެ ކުރިއަށް
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ްކަންތަްއް ްއެުހމުގެ ްމިވޯޓު ްައވަހަށް ްވާން.ްރައީސް ްމައްސަލަައކަށް ދިޔައީމާ

ްގެްނގޮސްެދއްވާށޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ކުރިއަށްް

ް300 

ް

ނޑުްދަންނަވާލާނަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްދެންްއަޅުގަ

ްމުޤައްރިރުް ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާފްޓިންގ ްއަިރހުން، ްމުޤައްރިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަ ްރިޕޯޓްަތއް ްދެއްވާފަިއވާ ްއެކްސްޕަރުޓން ްމިހާރު ރުންނަށްްއަރިހުން

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑ ްހައްދަަވއިދެްއވުމަކީ ްގޮތަށް  305ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

ްައވަހަކަށް،ްއާދެ،ްމިއަދުވެްސް ްއެންމެ ްވެަވޑަިއގެްނނެވި ްއެކަން އެދޭކަމެކޭ.

ލިބިވަޑަިއގަންަނވައިފިްކަމަށްަވންޏާްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްލިބޭނެް

އިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެިރް،ްގޮތްްހައްދަަވއިދެްއވާށޭ.ްއާދެ

ްމެންބަރު.

ް310 

ްލަހެްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެންގެވުމާއިެއކު ްތިހެން ްހަމަ ްމަނިުކފާނު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގަިއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިކަން ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަެވސް، ްނެތް. ފަހެއްވެސް

ްސަބަބަީކ،ްރިކޯޑްކޮށް ްމަޑުކުީރ ްޑިސްޓިރިބިއުްޓކުރަން ްެއއްޗެހި ްެއ ފަިއ

ްބަލަން.ްކޮމިޓީއަުކްން ްޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްޫނންކަން ްެއްއޗެއް ްފޮނުވާ ކޮމިޓީން

ނަޑކަށްެވްސް ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް. ްނުބައްލަވާ ްކޮމިޓީން  315ނުފޮނުވޭނެ

ބައްލަވާފައިްެއްކޮމިޓީގެްނަމުގައިްެއްއވެސްްެއއްެޗއްްނުފޮނުވޭނެ.ްކޮމިޓީންް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހިފެހެއްޓޭޯތ ްއުސޫލު ްއެ ްނޫނީ. ްވިދާުޅވީމާ ފޮނުވާށޭ

ްއެއްެޗްއް ްވަންހަނާކޮށްގެްނ ްސިއްިރްއޔާތުަގއި މަސައްކަތްކުީރ،

ްޝްމައިޒަރް ްޕްރޮފެސަރ ްމިއުޅެނީކީ. ްނޫްނ ބަދަލުކުރާކަށެްއވެސް

ްހުރިް ްާފސްވެފައި ްމިހާރު ްނޯޓުގައި ްއެކްސްޕްެލނޭޓަރީ ް  320ްދެއްވާފައިހުރި

ްސަބަބަކީ،ް ްމިހާރު. ްހުންނާނެ ްއެއްޗެހި ްހުރި ްއިދިކޮޅަށް ްދިމާ މާއްދާތަކާއި

ްހަމަް ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްބަދަލުކުރީމާ. ްއެ ްމިތަނުން ް އަޅުަގނޑުމެން

ްފޮޓޯކޮީޕް ްެއްއޗެހި ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްބަިއގަިޑއިރު ްއޮތް ކުރިއަށް

ްދަންނަވާނަން ްމުވައްޒަފުންނަށް ްއިދާރީ ްފޮނުވާށޭ ްމިހާރުްހަދާފައި .
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ނޑަްށްއެްއިްލޒާމްް  325މަޖިލީހުންްނިންމެވީމަްއެގޮތަށް.ްއެހެންނޫނީވިއްޔާްއަުޅގަ

ްނާރުވާެން ްއެ ްމިދަންނަވަނީ. ްތަކުރާރުކޮށް ްެއވާހަަކ ްގެންނަވާނެތީ ފަހުން

ްދަންނަވަމުންްމިގެންދިޔައީީކ.ް ްނޫން ްވާހަަކއެްއވެސް ްނުފޮނުވާނެ ވާހަކަެވސް

ްއަޅުގަް ްނިންމެވިގޮތަކަށް ްޝުކުރިްއާޔްމަޖިލީހުން ްކުރެވޭނީ. ްެއކަން ނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް330 

ްއާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމުޤަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްދެންމެގައި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި  335ްއްރިުރްއާދެ،

ްއެބަޖެހޭ.ްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދަންނަާވލަން ްއެއްެޗއް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްެއއްަޗކުން އެވިދާުޅވި

ްކަންނޭނެގް ްލިބިއްޖެ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއީ

އިނގިރޭސިބަހުންްއޮތްްމުޅިްްޑރާފްޓްވެސް.ްެއއީްކޮމިޓީންްިނންމިްއެއްެޗްއް

ްކޮންމެހެންްްނޫން.ްއެހެންވީމާ، ްނޫން ްނިންމަިއގެންނެއް ްއެގޮތަށް ކޮމިޓީަގއި

ްދުވަސްެވއްެޖް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،  340ލިބެނީ.

ްހއ.ެގް ްލިބެންޖެހޭނެކަމާިއްއަދި ްއެ ްހެދެމުންދާކަމަށްވަންޏާ އެކޮމިޓީންެވސް

ްލިޔުން ްދެއްވި ްޕްރޮފެސަރްކަމާލީ ްވިދާޅުިވހެން ްމެންބަރު ވެްސްޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވެގެްން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިވާހަކަތަެކއް ްލިބެންޖެހޭނެކަމާ، ހަމަ

ްއޮޅުންފިލުވަްން ްކަންތައްަތއް ްމިވާ ްބިނާވެގެން ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

 345ްބޭނުންވާތީްއެވާހަކަްދަންަނވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްއާދެ، ލ.އަތޮޅުެގ

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް350 

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާލޭގެްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްދެންމެ ްދަންނަވާލީ، ްމި ްނުކުތާެއއް ްިނޒާީމ ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމުޤަްއރިްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓް ްއަިދ ްމެންބަރު، ްވިދާޅުިވްޢިއްޒަތްތެރި  355ރު

ްދަންނަވާލަން.ް ްމަދުވާަބިއ ްޖަވާބުން ްއެދެްއވި ްޙަމީދު ްޝަހީން އެްއޗަކަށް

ްޤައުުމެގް ްޭއނަގެ ްޝްމައިޒަރއާިއ ްްޕރޮފެސަރ ްމިުއޅެނީކީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޭަނެގް ްކަމާލީއާއި ްޕްރޮފެސަރ ްއަދި ްނޫން. ްހަދާކަށެއް ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްެއއީ ްނޫން. ްހަދާކަށެއް ްޤާނޫނުއަާސސީވެްސ ނޑުމެންނަްށްޤައުމުގެ ައޅުގަ

ްއޮޅުންިފލުވާލަންެވގެްން ްއޮތްގޮތް ްެއކަން ްޚިޔާލުގައި ްއެބޭފުޅުންގެ  360ހަމައެކަނި

ގެނައިްމީހުން.ްއެހެންވީމާ،ްެއމީހުންގެްޚިޔާލުްމިމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްް

ްހއ.ެގް ްދެންމެގައި ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްވެއްޖެއްޔާ ނުލިބޭކަމަށް

ް ްމެންބަރު ްވޯޓެްއްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމާއްާދއަށް އެވިާދޅުވި

ްއަންނާނެއޭ.ް ްހުއްޓުން ްމަސައްކަތަށް ްމިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުދެވޭނެއޭ.

ްސާފުބަހުންް ްވަރަްށ ްރައީސް ްމަޖިލިސްގެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން  365އެހެންވީމާ،

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެެއއްޗެިހ އަންަގވައިެދއްަވިއގެްނ

ްށޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ޑިސްޓްރިބިއުްޓކޮށްދެްއވާ

ް

ް

 370ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްފަރާތުްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއެީއ ްަކންބޮޑުވެއްޖެ. ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ތަޖުރިބާކާރަކުްވަރަށްްހޯދަިއެގންްއޭނަްދިންްއެްޑަވއިްޒގެްަމއްޗަށްްބިނާކޮްށްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްެއކު ްލިބިފައިްޑްރާފްޓެއް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްެއޑްރާފްޓުވެސް ލަވާެލވި،

ްކަރުދާސްތަެކްއް ްހިމެނޭ ްލަފާތަކެްއ ްދެއްިވ ްއޭަނ ްއެކަމަުކ  375އޮްއވާ.

ނަޑއެިޅގެންްއިދިކޮަޅްށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުލިބިްއޭނަްދެއްވިްލަފައަށްްކަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްލިބުނީމަ. ްޚަބަރު ްފާސްވެގެްނދިޔަކަމުގެ ްމާއްދާ މިތަނުން

ްތެރޭަގިއްއަޅު ްނޭނގުމެއްގެ ްމިކަހަލަ ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ަގނޑު

ްގޯސްތަެކްއް ްއަތުްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައިިތއްބަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން
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ްކަންބޮޑުވޭ.ް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު ްކުރެއްވީ. ްކަންތަްއ ްމިގޮތަށް  380ހައްދަވަންތޯ

ނުޑް ްއަޅުގަ ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްއޮންނާނީ ްކޮިމޓީން ްއިދާރީ މިސަބަބަށްޓަކައި

ްކަރުދާސްތަްއްހަ ްހުރިހާ ްކަމާބެހޭ ްލަފާވެސްީދފައި ނދާންވާގޮތުން

ްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވުމަށް.ްވަރަށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް385 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑްރާފްްޓްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްލިބިަފއިވާ ނޑަށް ްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ކޮމިޓީގެްަޔއުމިްއޔާތަކަށްްބަލަިއލާއިރުްއިނގިޭރސިްޑްރާފްޓްްމެންބަރުންނަށްްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްއޮތްް ނޑަްށްލިބިފައި ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަށް ްފާސްކުރައްވާފައި ްކޮމިޓީން  390ބެހުމަށް

ްއޭގެއިތުރުްން ްދެން ްއޮތީ. ްއެނގެން ްހަމަގައިުމެވސް ޔައުމިްއޔާއިން

ްޝްމައި ްޕްރޮފެސަރ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކަމާލީެގްއަޅުަގނޑު ާޒއާއި

ްއެަބް ްކަންބޮޑުެވގެން ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ލަފާނުލިބިގެން

ްދެއްވުމަްށް ްމަޢުލޫމާތު ްމެންބަރުންނަށް ްމަިޖލީހުގެ ްދެބޭފުޅުން ްއެ އުޅުްއވާ.

ް ްއެންމެ ްނިންމަވާެލއްވީ ްއެްއކޮށް ްސެޝަން ްމުޅި ްދުވަހު  14ް395ވަަޑއިގެންެނވި

ް ްއެކުެލވ113ްޭބޭފުޅުން. ްްމެންބަރުން ްހުރިހ14ްްާމަޖިލީހަކުން ޭބފުޅުން

ްސެޝަންއަށްްަވޑަިއގެންނެވީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

 400ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަން.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވާހަކަެއްއ ްއެންމެ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަްްކޫރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަ ްދެއްކިްންކޮމެންޓްރީގެ ްގިނަުދވަހު ްވަރަށް ްފްލޯރގައި ްއަުޅަގނުޑްމި ްކަ

ްދޭތެރޭަގިއްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމާއއި ްއަންނައިރު ްޑްރާފްޓެއް ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. އަސްލު

ްމިއަުދް ްައޅުަގނަޑށްވެސް ްއެހެންވީމަ، ްހުންނަންވާނޭ.  405ކޮމެންޓްރީ

ްދުވަހުް ްހުރިހާ ްމިއޮތް ްމިއެނގުނީ. ްއޮްތކަން ކޮމެންޓްރީއެއް
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ްހަމަްއަޅުގަް ްއެެހންވީމަ، ްނެތޭ. ްކޮމެންޓްރީއެްއ ްޮއތީ ްިއވިފައި ނޑަްށވެސް

ްކޮންސާާާރންް ްިމ ްދަންނަވާލަންވެގެން. ްދަންނަވާލަން އެވާހަކަ

ްޕްރޮފެސަރް ްިޚޔާލުފުޅު، ްކަމާލީގެ ްޕްރޮެފސަރ ްދެން ރެއިސްކުރަން.

ްހާޒިރުވެއިނިްނ.ް ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްބައްދަުލވުންތަުކގައި ްނުރަސްމީ  410ޝުމައިޒާ

ްވަރަްށްއެހެންނަ ްއެއީ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމަނިކުފާނަށްވެސް މަވެސް

ްބަްއދަލުވުމެއްވީަމ.ް ްުދވަހެްއގެ ްއެންމެ ްދިަޔއީ ްްސކޯޕްަގއި ގްލިމިޓެޑް

ްވަޒީރުްނެގް ްދެންމެގައި ްދަންނަވާލާފައި. ްއެވާހަަކ ްހަމަ އެހެންވީމަ،

ްނެންގެިވް ްއެ ްމުޢިއްޒު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްައޅުަގނުޑްމަ ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްއިނގިޭރސި ްމީގެ  415އްސަލާަގއި

ްއޮީތް ްޑްރާްފޓްގައި ްއިނގިރޭސި ްއެބަހުރި. ްހަނދާން މިހާރުވެސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންްއޮފްްދަްޖުޑިޝަލްްސަރިވސް.ްެއާއއިްމިހާރުްދިވެހިް

ްެއް ްތަފާތުވާ، ްމާނަ ްވަރަށްބޮޑުތަން ްއެްއޗަާކއި ްއޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑު ްަހމަ ްކޮމެންޓްރީ ްފާހަގަކުިރކަމެއް.ްެއކަމަކު މެްނވެސް

ްއެކަމަކުް ްދަންނަވާކަްށނޫން. ްއެއްެޗއް ްނުހަްއޤުން ްބޭފުޅަކަށް  420އެްއވެސް

ްދެތިންދުވަހުް ްފްލޯރގަިއ ްމި ްވާަހކަ ްކޮމެްނޓްރީގެ ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްކޮން ްއެ ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ްއެހެންީވމަ، ްއޮންނާނީ. ސާރންްދެކެވިފައި

ްރެއިްޒވެފައިްއޮތީްމިހާހިސާބަށްްދިޔައިރު.ްޝުކުިރއްޔާ.

ްް

ް425 

ްވޯަޓއިގެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެން ްއާެދ، ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ނޑުްތިޔަްބޭފުޅުންްތިްފިކުރުފުޅުކުރައްަވމުންްގެންދެިވް ކުރިއަށްދާނީ.ްއަުޅގަ

ް ްއަިރހުގައި ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެިރްރިޕޯޓްތައް ްެއ ދަންނަވާެލިވއްޖެ

ްމިހާރުް ްެއއާެއކީަގއި ްދެން ްފޮނުއްވާދެްއވުމަށް. މެންބަރުންނަށް

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއޮތީ،  430އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރެއްގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއަދި ްއެދެން. ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ް ްއެދެން. ްބައްަލވާލަާަދެއްވުން ްއާދެ،ްނަންފުޅުތޯވެސް )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.
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ް

 435ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިބަޔަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޕްރޮސިކިޔުޓަރްޖެނެރަލް ްމި ްޭބނުންވޭ ްހަމަަގއިމުވެސް ްއަޅުަގނޑު

ްއޮްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިބާބުގައި ްޝްމައިޒާ ްޕްރޮފެަސރ ްލުމުގެކުރިން ްބަޔަކާމެދުްވޯޓަށް ތް

ްޚިލާފަށްތޯް ްލަފާފުާޅ ްއެ ްއޮތްތޯ. ްދެްއާވފައި ްލަފާފުެޅއް އެްއވެސް

ްެއކަްން ްއެހެންީވމަ، ްއެނގެން. ްވޯުޓލަނީ ްމި  440އަޅުަގނޑުމެން

ްސާފުކޮށްދެއްވުންްވަރަށްބޮޑަށްްއެދެން.ް

ް

ް

ލާފަށްްހިނގާކަމެްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިއީކީްމިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާްޚިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޖިލިސްް ްވިާދޅުވެ ްކުރިއަށޭ ްމީގެ ްމިހާރު ނަޑށް ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ  445ނޫން.

ްހަދާދެމުންްޤަސްތުކުރެވިްމަަސއްކަތްކުރަމުްން ދިވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށް

ްނޭޅޭެން ްފިޔަވަޅެއް ްެއއްެވސް ްލަސްކުރުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ގެންދާ

ްވިދާުޅވިޔަް ްބޭފުޅަކު ްނުކުރާނަން.ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމެއް ްއާދެ، ސް.

އެހެންވީމަ،ްމިހާރުްއަޅުަގނުޑްވޯޓަށްްތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންެދއްވުންްއެދެން.ް

ްެއކަްން ްއަިރހުގައި ްމުޤައްރިުރގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަަވއިފިން  450އަޅުަގނޑު

ްއިރުތެރޭަގއިް ްބަިއަގޑިެއއްހާ ްވިދާުޅވެއްޖެ ްއަެންއކާ ްކޮށްެދއްވުމަށް. ްއަވަހަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަވަހަކަށް ްފޮނުވިހާ ްހަމަ ްވާހަކަ. ްފޮނުވާނެ މިކޮޅަށް

ްމެދުވެރިކޮށްް ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ްމިހާރުް ްއާދެ، ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކޮށްދެވޭތޯ ޑިސްޓްރިބިޔުޓް

ް ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށ1ްްްވޯޓަށް ް)ށ( ްމާއްާދެގ  455ވަނަ

ްއި ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީ. ްއޮތްޮގްތ1ްްޞްލާޙެއް ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.1ްް)ހ(،ް

ް

ް
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ްޖެނެރަލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޕްރޮސިކިއުޓަރ 1ްް؛ ްމާއްާދގެ  460ިދވެހިރާއްޖޭަގިއްް،)ހ(ވަނަ

ްޕް ްމުސްތަޤިއްލު ްބުރަނުވާ ްޖެނެރަލެއްްވަކިފަރާތަކަށް ރޮސިކިއުޓަރ

ްހުންނާންވާނެއެވެ.

ް

ް

 465ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް470 

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަ

ް475 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން ްމާއްދާެގ1ްްމިވޯޓުގެ ވަނަ

ްއޮްތް ްއަށް ް)ށ( ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް )ހ(

ް.38އިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް480 

ް

ްޢަބްދުްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަސީުރްهللا

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާިދއްޕޮޅުގެ ްހުށަހަޅުއްވާ، ޢަީލްهللا

ް ްއިޞްލާހު. ްައންނަނިވިގޮތަށ1ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްޕްރޮިސކިއ1ްުއިޞްލާޙުކުރުން. ް)ށ(، ްމާއްދާގެ ްޖެނެރަލްގެްވަނަ  485ަޓރ

ްޝަރީޢަތާއިް ްއިސްލާީމ ްއަާދކުރާންވާނީ ްމަްސއޫލިްއޔަތުަތއް ވާޖިބުތަކާއި
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ްޤާނޫނުތަކާް ްފާސްކުާރ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއެްއގޮތްާވގޮުތގެްމަތީންނެވެ.

ް

ް490 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ޓުދެްއވުންްވޯ[

ް

 495ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަސީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީ.هللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

78ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 51ް500ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިް

ް

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުްނ  505މިވޯޓުގެ

ްއެދެން.ް)ށ(ްއަިދް)ނ(ްވެސް.ް ްދަންނަާވލަދެއްވުން ްއޮްތގޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްއަކަްށވެސްް ް)ށ( ްއިޞްލާޙެއް ްނެތް ްދެން ްމީަގިއ ްެއއީ ް)ނ(. ްއާއި ް)ށ(

ް)ނ(ްއަކަށްެވސް.

ް

ް510 

ް)ށ(،1ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްދާގެ ްވާޖިބުތަކާިއްްވަނަ ްޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްއަދާކުާރންވާނީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްމަތީންނެވެ. ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެ ްޤާނޫނުތަކާ ްފާސްކުރާ ް،)ނ(ްމަޖިލީހުން
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ްޖެނެރަލަކީ ްައދާކުރުމުގަްއޔާިއްް،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމަސްއޫލިްއޔަތު އޭނާގެ

ްނުވަަތް ްމީހަކު ްެއްއވެްސ ްބޭނުންކުރުމުގަިއ ްބާރުތަްއ ްލިބިފަިއާވ  515އޭނާއަށް

އެްއވެސްްފަރާތަކުންްއަންގާްޮގތަށްްކަންކަންކުރާ،ްއަދިްއެްއެވސްްމީހެއްގެް

ްވެގެެންއް ްމީހަކަށް ްދަށުަގިއވާ ްނުފޫޒެއްގެ ްފަރާތެްއެގ ްއެްއވެސް ނުވަތަ

ްނުވާނެ ްެއވެ. ްޖެނެރަލްގެ ްއަދާޕްރޮިސކިއުޓަރ ްކުރާންވާނީްމަސްއޫލިްއޔަތު

ްބޭނުންކުރާ ްބާރުތައް ްފައަދި ްއެއްެވސް ްޖެހިލުންވުމެއްްންވާނީ، ރާތަކަށް

ްތަޢައްސުބުންް ްހޯދައިދިނުމެއްނެތި، ްމަްނފާއެއް ްވަކިފަރާތަކަށް  520ނެތި،

ްހުރެ ްސިޔާސަތުތަކާްްއެްއކިބާވެ ްަމއިަގނޑު ނަޑއަޅާ ްކަ ްބަންޑާރަާނިއބު

ްބިނާކުރާންވާީންއެްއގޮތަށެވެ ްައސާްސ ްމަސައްކަުތގެ ްއޭނާެގ ްއަދި .

ްހަމަހަމަކަމާއި،ްހާމަކަމާއި،ްޖަވާބުދާރީްވުމުގެްަމއްޗަެށވެ.

ް

ް525 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 530ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

80ްްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

03ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 02ް535ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން ްމާއްދާެގ1ްްމިވޯޓުގެ ވަނަ

ް ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތަށް ް)ނ( ްއަދި ްމާއްދ2ްްާ)ށ( ވަނަ

 540ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
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ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޖެނެރަްލ ްއްޔަންކުރުންޢަޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމާއްދ2ްްާ؛ ވަނަ

ް ްޖެނެރަލްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ްޕްރޮސިކިުއޓަރ ްމަތީން ްގޮުތގެ ޤާނޫނުަގިއވާ

ް ްރައްޔިތުންްޢައްޔަކަމަށް ްކުރުމަށްޓަކަިއ ްމީހުންެގްން ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް  545ގެ

ް ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްޕްރޮސިކިުއޓަރ އްޔަންކުރުމަްށްޢަްތެރެއިން

ްފާސްކުރާް ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ އްޔަންކުރާީންޢަމީހަކު،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

ް550 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް555 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް560ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން ްމާއްާދ2ްްމިވޯޓުގެ ވަނަ

ްއާދެ،ް ްފާސްވެއްެޖ. ްޑްރާފްޓްގަިއވާޮގްތ3ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ްމާއްދާ  565ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.

ް

ް
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ްޝަރުޠުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޖެނެރަްލގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ 3ްް؛ ްާމއްދާ. ޕްރޮސިކިއުޓަރްވަނަ

ްމަސް ްއެމަޤާުމގެ ްޢައްޔަންުކރާންވާނީ،  570ލިއްޔަތުްޢޫޖެނެރަލްކަމަށް

ްއެމީހަކީ،ް ްއަދި ްމީހެކެވެ. ްހުރި ްޤާބިލުކަން ްތަޢުލީމާއި އަދާކުރެޭވވަުރގެ

ްވަޒީފާެއްއް ްއެހެްނ ްއިތުރުން ްވަޒީާފގެ ްޖެނެރަލްކަމުެގ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްެއވެ.އަދާކުރާްްމީހަކަށްްެވގެނެއްްނުވާނެ

ް

ް575 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 580ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 00ް585ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްމާއްދ3ްްާމިވޯޓުގެ ވަނަ

ްއާދެ،ް ްވޯޓެއް. ްިއއްތިފާގު ްމިއީ ްއާދެ، ްފާސްެވްއޖެ. ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

 590ްވަނަްމާއްދާް)ހ(ްގެްނިލަޔަށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.4ްްދެންް

ް

ްމަސްއޫލިްއޔަތުޕްރޮސިކިްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޖެނެރަްލެގ ްމާއްދާ.4ްްް.އުޓަރ ވަނަ

ްޢީ)ހ(ްޖިނާް،ންޖެހޭްމަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީރާޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްްއަދާކުް

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއްކުރާްއެންމެހައިްދަުޢވާތަކާބެހޭްކަންަކްންކުށްތަކާްގުިޅގެންް

 595ްބެލެހެއްޓުން.
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ް

ް

ްާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 600ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 78ް605ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

 610ވަނަްމާއްާދގ4ްްެކިއުޓަރްޖެނެރަލްެގްއަށްްބަލާއިރު،ްޕްރޮސިމިވޯޓުގެްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ފެށޭްޢިބާރާތްްއަދިް)ހ(ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްދެންްއޮތްް

ް ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްކަރުދާްސ4ްްއިޞްލާޙު ްއަށް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްމެންބަރުން،41ްނަންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު .

ްދެްއވުމަށް ްކޯރަްމްމިވޯޓު ްވީހާބޮޑަކަށް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ފަހުވެސް

ްަވގުުތް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްމިހާުރ ްއެއީ ްބޭނުން.  615ބާއްވަން

ްނިކުމެވަަޑއިނުގެން،ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުން. ދޭން

ް ްއެބައޮތް ްަބއެއް ްއެަތއް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އަިދްމިހާރުވެސް

ނުޑް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްރީްޑްރާފްޓްްނުކުރެވި.ްއެހެންވީމާ،ްއެަބަޔށްްއަޅުގަ

ްތިއްބަވާަފިއް ްމެންބަރުްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވާތީ، ފުރުޞަތުދޭން

ނޑުްފުރުޞަތެްއްދޭންްކޮންމެް  620ޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްެގންދަނީ. ްވިސްނަމުން ްގެއްލޭީތްފަހަރަކުވެސް ކޯރަމް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްިމދިޔައީ. ްނުކުެރވިގެން އެކަން
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ްނިޔަލަށްް ްމާދަމާގެ ްމިހާރު ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތިބީ ްނިންމަން ްޤާނޫނުއަާަާސސީ އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑއަުޅއްވާްނިންމައިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއެފުރުޞަތުްއަ  625ުޅަގނޑުމެންްދޭންްކަ

އެބަޖެހޭ.ްމިކަންްހަނދުމަފުޅުްބެހެއްޓެވުމަށްްދަންނަވާލަމުން،ްމިްއިޞްލާުޙް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.
ް

ް

ްޙަސަްންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  630ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްމުޙަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރގެ ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްޝަރީފްްހުށަހަޅުއްވާ، ންމަދު

ް ްއިޞްލާޙު. ްއަންނިިވގޮތަްށ4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްޕްރޮސިކިއުަޓރްޖެނެރަލްގެ ް)ށ(.4ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ގެ

ްކޯުޓަގިއް ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްކުރެވޭ ްތުހުމަތު ްކޮށްފިކަމުގެ ްކުށެއް ޖިނާއީ

 635 ދަޢުާުވާްއުފުލުން.

 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

 640ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް645 

82ްްބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމން

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

03ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް650 

ް



 25 

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްްޓގަިއްމިވޯޓުެގ ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ގަިއާވގޮތުން

(ް ްދެން ްފެށިގެން ްެއދެން.ް)ށ(ްއިން ްދަންނަވާލަެދއްވުން ކ(ްއާިއްއޮތްގޮތް

ް)ރ(،ް ް)ނ(، ް)ށ(، ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއް ްއެއްެވސް ދެމެދަކު

 655ް)ބ(،ް)ޅ(ްއެހާހިސާބަށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްް

ް

ް

ްކުރެވިއްެޖ4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްތުހުމަތު ްކޮށްފިކަމުގެ ްކުށެއް ްޖިނާއީ ް)ށ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްަމއްޗަށް ްމީހަކުގެ ްދަުޢާވްކޮންމެ ްކޯެޓްއގައިމެ ކޮންމެ

ް ްބާރު. ް )ނ(އުފުލުމުގެ ްޢަމަލުތަކާްޖިނާއީ ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްކަމަށް  660ކުށެއް

ް ްބަލާބެލުންތަކާއި ްތަޙުޤީޤުތަގުިޅގެން ްހިންގަީންހިންގާ ްއެކަްނކަން ްބަލައި އް

ްބެލުން. ްއެއްގޮތަށްތޯ ްހުށަހެޅުމުގެްް)ރ(ްޤާނޫނާ ްމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް

ްމީހަކު ްެއްއވެސް ްބަންދުޮކށްްަފއިަހއްޔަރުކޮށްްކުރީަގއި ނުވަަތްްފައިނުވަަތ

ްމިނިވަންކަ ްމީހެްއެގ ްގޮތަކުން ްޙާލަތުތަކާިއްްންމިނޫންވެސް ހިފެހެއްޓިފައިާވ

ް ްގެންދިއުން. ްކުރަމުން ްމުރާޖަޢާ ްކުރުމާއި ްމުޠާލިޢާ  665)ބ(ްޝަރުޠުތައް

ްތަޙްޤީޤު ްވަޒަންކޮށް،ްކުރާ ްޤަރީނާ ްހެއްކާއި ްހުށަހަޅާ ްއިދާރާަތކުން އެކިެއކި

ނޑައެޅުން.ދަ ްކަ ްނޫންކަން ްނުވަތަ ްއުފުލަންޖެހޭކަން ްޖިނާއީްްޢުވާއެއް )ޅ(

ްުމގެްއެްއވެސްްފަރާތަކުންްިހންގައިފިކަކުށެއްްކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭްަޢމަލެއްް

ްމިނޫންގޮތަކުން ްނުވަތަ ްހުށަހަޅައިފިނަމަ ްކަމެއްެގްްވެސްޝަކުާވއެއް މިފަދަ

ްލިބިއްޖެ ްހިނދެއްގައިްމަޢުލޫމާތު ްތަޙް، ްނެރުއެކަމެއް ްއަމުރު  670ންްޤީޤުކުރުމުގެ

 .ރަނގަޅުކަމަށްްއޭާނއަށްްފެންނަްކަންކަމުަގއިްެއއަމުރުްނެރުން

 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް675 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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 83ް680ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

03ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް685 

ްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްމާއްާދެގ4ްްއަށްބަލާއިރު،ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަްލގެ ވަނަ

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްޑްރާފްްޓގަިއވާގޮތަްށ ް)ޅ( ް)ބ(، ް)ރ(، ް)ނ(، ްއާއި )ށ(

ް ްދެން ްމާއްދ4ްާއާދެ، ްއިޞްލާުޙްވަނަ ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްއަށް ް)ކ( ގެ

ް.42ދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްަކރުދާސްްނަންބަރުް
ް690 

ް

ްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްހުށަހަޅުއްވާ،ްهللا ނަޞީރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރގެ ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވްهللا ޢަލީ

ްއިޞްލާޙު .4ްް ްއުިނކުރަން. ް)ކ( ްާމއްދާެގ ް)ކ(4ްްވަނަ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް ްފޮނުއްވާަފއިާވގޮތަީކ، ްކޮމިީޓއިން ްަފރާތަކުންވިަޔްސްޑްރާފްޓްކުރާ  695ކޮންމެ

ްކުިރއަށްްށައިފަހިންގަންފަ ްެއކަެމއް ްަޙވާުލވެ ްމައްސަލައަކާ ްޖިނާއީ އިާވ

 ހުށަހަޅުްއވާފަިއވަީންމިބައިްއުނިކުރަން.ްްގެންދިއުން.

 

ް

 700ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 705ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަޞީރު.هللاްތަލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީهللاްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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85ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

 56ް710ްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ،  715އަށް

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުން،ް)ކ(.ް
ް

ް

4ްްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ކ( ްމާއްާދގެ ްފަރާތަކުންވިަޔްސްވަނަ ކޮންމެ

ްކުިރއަށްްށައިފަހިންގަންފަ ްެއކަެމއް ްަޙވާުލވެ ްމައްސަލައަކާ ްޖިނާއީ  720އިާވ

 ގެންދިއުން.

 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް725 

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 84ް730ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް735 

ވަނަްމާއްާދގ4ްްެއަށްްބަލާއިރު،ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްެގްމިވޯޓުގެްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޑްރާ ް)ވ(ް)ކ( ްާއއި ް)އ( ްދެން ްއާދެ، ްފާެހއްނުވި. ފްްޓގަިއާވގޮތް
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ްއިޞްލާޙެްއް ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގިއވާ ްމިމާއްދާގެ ްއެދެން ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްނެތް.
ް740 

ް

ފައިާވްށައިނަމަވެސްްހިންގާންްފަްކޮންެމްފަރާތަކުންވަނަްމާއްާދގެް)އ(.4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމުރާޖަޢާކޮށް ްމައްސަލަެއއް ްޖިނާއީ ްކުރީަގިއް، ްިއްއވުމުގެ ްޙުކުމެްއ ކޯަޓކުން

ް ްމައްސަަލއެއް ްއެ ްގެނައުން. ްތުހުމަތުްް)ވ(އަނބުރާ ކުެށއްކުރިަކމަށް

ްނުއުފުލުމަށްް ްދަޢުވާ ްނުވަތަ ްއުފުލުމަށް ްދަޢުވާ ްމީހަކާމެދު  745ކުރެވިފަިއވާ

ްއެމައިނިން ްމުރާޖަޢާކޮށް ްނިންމުމެއް ްބަދަލުކުރުްފައިވާ މާއި،ްނިންމުން

 ެއއްްއަނބުރާްގެނައުން.ކޮށްފައިވާްދަުޢވާ

 

ް

 750ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް755 

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް760 

ް

ވަނަްމާއްާދގ4ްްެއަށްްބަލާއިރު،ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްެގްމިވޯޓުގެްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެންް ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްގޮްތވެސް ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްވެސް ް)ވ( ްއަދި )އ(

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާުޙ ްއޮތް ްއަށް )މ(

 765ްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްނުކުތާއެްއ،ްހއ.ގެްޢިއްް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

  

ނަޑްށްްތލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްެއއްެސވިނަމަ ްަވކިން ްމިދެއަކުރު ްިތއެްއސެީވ، ްެއއްކޮށް ްވ.

ްފާސްވާނެކަމަށް.ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ވ( ްފާސްނުވެފައި ް)އ( ްޤަބޫލުކުރެވެނީ  770ބޮޑަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްީރްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްއަޅުަގނުޑ ްވިާދޅެއްުނވޭ. ްކުރިައކުން ްމީެގ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްކަމަށްވަންޏާ. ްވިދާޅުވާ ްތިހެން ްއިނގޭތޯ ްހިނގައިދާނަން  775ވޯޓަކަށް

)އ(ްަވކިންްދަންނަވާލަދެއްވުްނާްްއެދެންް)ވ(ްވެސްްވަކިން.ްދެންްމިހާރުް

ްނެރުނީ ްރޫލިްނގެއއް ްމި ްއެހެނެްއްއަޅުަގނޑު ްިއތުރަށް ްއެހެންވީމާ،ްދެން .

ްނުކުރާނަން.ް ްޤަބޫލެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަން ްވިދާޅުިވއަކަސް ނެހެދޭނެއޭ

ްދިނުމަށްޓަކައިް ްބެނެފިޓެްއ ްއެންމެބޮޑު ްއޮތް ްެދވެން ްީމގެއިން އަޅުަގނޑު

ްއެހެންވީމާ،ް ްކޮމްޕްރޮމަިއޒްކުރާނަން. ްއޮތްާހކަމެއް ްކުރެވެްނ  780އަޅުަގނޑަށް

ނޑީ ަގއިްަބއިންދަވާފައިްއިނިއްާޔ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަމީންޢާންމުްއަޅުަގނޑުްިމގޮ

ް)ވ(ް ްވަކިން ް)އ( ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް. ްދަންނަަވން ްއަޅުަގނޑު އަރިހުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްވޯޓިންގއަށް. ްރީ ވަކިން

ްއެފާސްިވް ްފާސްވިަޔސް ްއަކުރެއް ްކޮންމެ ްމީގެއިން ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ްއުޭޅްއެްއޗަކު ްމިގެންނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި ްަރއްޔިތުްނނަށް ްރާއްޖޭގެ  785ން

ްޭއެގް ްއެހެންވީމާ، ްލިއްބައިދޭ. ްފަިއދާތަކެއް ްނިޒާމަށް ޑިމްކްރެޓިކް

ްދެންް ްއެެހންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްމިކުރަނީ ްމިކަން ްއަުޅަގނޑުމެން ބެނެފިޓްގައި

ްނުދޭނަން.ް ްޖާަގއެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކއެއް ްއިތުރު އަޅުަގނޑު

ްނަވާލަދެއްވާ.ްދަން
ް790 

ް

ފައިާވްށައިނަމަވެސްްހިންގާންްފަްކޮންެމްފަރާތަކުންވަނަްމާއްާދގެް)އ(.4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްކުރީަގިއް ްިއްއވުމުގެ ްޙުކުމެްއ ްކޯަޓކުން ްމުރާޖަޢާކޮށް، ްމައްސަލަެއއް ޖިނާއީ

 އަނބުރާްގެަނއުން.ްއެްމައްސަލަެއއްް
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 795 

ް

ްޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް800 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 44ް805ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަނަްމާއްާދގ4ްްެއިރު،ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްެގްއަށްްބަލާމިވޯޓުގެްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ވ(ް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްނެގުނީމަވެސް ްވޯޓަށް ްދެވަނަފަހަރަށް )އ(

ް)ކ(،ް ްުކރީގައި ްހީކުީރ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެން.  810ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްދެްން ްއަށް. ް)ކ( ްފޮނުްއވާފަިއވަނީ ްިއޞްލާޙެއް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

(ްއާއިް)ވ(ްދޭތިްއެއްކޮށްްއިނީމަްއެްދެއަކުރަށްެވްސް)ކ(ްފާސްނުވީމަް)އ

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްފާސްާވނެކަމަށް. ްނެތުނީމަ އިޞްލާޙެއް

ްއެގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންަނމަވެސް، ްކުރެވުނީ. ކަންތައް

ްމިކަންތަްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްބެލުމަށްޓަކައި ްލިބޭތޯ ްބެނެފިޓް ްއެ  815ފާހަގަކުރީމަ

ްރަނީ.ްއާދެ،ް)ވ(ްދަންނަވާަލދެއްވުންްއެދެން.ްކު
ް

ް

4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ވ(. ްމާއްާދގެ ްމީހަކާމެުދްވަނަ ްކުރެވިަފއިވާ ްތުހުމަތު ކުެށއްކުރިކަމަށް

ްނިން ްނުއުފުލުމަށް ްދަޢުވާ ްނުވަތަ ްއުފުލުމަށް ްނިންމުމެްއްމައިދަޢުވާ  820ފަިއވާ

ްއެ ްބަދަލުކުރުްމުރާޖަޢާކޮށް ްކޮނިންމުން ްއަނބުާރްމާއި، ްދަުޢވާެއއް ށްފަިއވާ

 ގެނައުން.
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ް

 825ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް830 

90ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަިކގޮތަކަށް

ް835 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާާާއަށް ްވޯޓުގެ ވަަނ4ްްމި

ްމިހާުރް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ް)ވ( މާއްދާގެ

ްފައިާދް ްއެހެންނޫންތޯ ްބެނެފިޓް ްމީގެ ްއެނިގއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަ ްދޭތި ްބޮޑަށްްދެންމެއަކު ްވަރަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެހުނީމަ.  840ކިްނ

ްއެދެންް ްމަޢާފަށް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްެތރި ޝުކުރުވެިރކަމާއެކު

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްދެންނެވުނީތީ. ްއެހެން ްައޅުަގނަޑށް ްބާރަށް ތަންކޮޅެއް

ްބެނެފިްޓް ްއެ ްމިދެންނެިވގޮތަްށ ްނެރުނީ ްރޫލިންގ ްެއ ނުޑ ްއަުޅގަ ދެން

ްޕްރޮސެސްއަްށްހޯދައިދިނުމަށްޓަކަ ްޑިޮމކްރެޓިކް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އި.

ްހަލުވިކަމެްއް ްއިތުރު ްމަސައްަކތްކުރަމުންމިދާ  845އަޅުަގނޑުމެާެން

ްދެްން ނޑު ްައޅުގަ ްއެއާެއއްކޮށް ްދެން ްާއދެ، ްގޮތުން. ގެނެސްދިނުމުގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ.ް ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ްމިހާރު ްދެން ދަންނަވާލާނަން

ް ްމާއްދ4ްްާއެއީ ްއިޞްލާުޙްވާނަ ްފޮނުްއވާފަިއވާ ްއަށް ް)މ( ެގ

ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް850 

ް
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ްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީރުްهللا

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްތާއީދުކުރައްވާަފއިهللا ްއިޞްލާޙު. ްމާއްާދެގ4ްްވާ ވަނަ

ްޖެނެރަލްގެް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްއިޞްލާުޙކުރުން.  855އަންނަނިވިގޮތަށް

ް ްގުިޅގެްނ4ްްމަސްޢޫލިއްޔަތު، ްމައްސަަލއަކާ ްޖިނާޢީ ް)މ(. ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްއިއްް ްނިންމާްވާަފއިވާކޯޓަކުން ްނުވަތަ ްނިންމުމެއްްޙުުކމެއް ފައިވާ

ްއިސްތިޢުނާފުކުރަންްހުށަހެޅުން.

ް

  860 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 865ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللا.ދުޚަލީލްްޢަބްهللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 65ް870ްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮީތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  875މިވޯޓުެގ

ް)ފ(،)ދ ްއޮްތގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ްވަކިްން(، ްމިދެައކުރު އާެދ،

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
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ް

ްއެންމެހ4ްްާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދަޢުވާކުުރމުގެ ްމައްސަލަތަކާ ްިޖނާޢީ ް)ފ(. ްމާއްާދގެ  880ވަނަ

ްއުސޫލުތައްްަކނަޑއެޅުން.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް885 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 89ް890ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް895 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްބަލާއިރު ެގްވަނަްމާއްދ4ްްާމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށް

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެޭހ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް )ފ(

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

 900ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައްޔިތުންނަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމުހިންމުްް:މަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން ްަވރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޢަދްލުއިންޞާފް

ްކަންކަމުންް ްކުދިކުިދޮކށް ްވަާަރަށް ްަކންކަން ްެއކިެއކި ްމިއީ. ބާބެއް

 905ވަނަްމާއްާދެގ4ްްހަނިކޮށްލެވެމުންްމިދަނީްޑްރާފްޓާްތަފާތުކޮށް.ްދެންމެވެސްް

ްކޯޓުް ްގުިޅގެން ްމައްސަލަާަތަކާ ްޖިނާޢީ ްހަމައެކަނި ްއިއްވާަފއިާވް)މ( ން
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ްމިް ްއިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ްނިންމުމެއް ްނިންމާފައިވާ ްނުވަތަ ޙުކުމެއް

ްޝަކުާވއެްއް ްބޮުޑ ްކިތަންމެ ްރައްޔިތަކު ްގުިޅެގން ްއެހެންކަމަކާ އެންގީާީ.

ްމިހަދަނީ.ް ްނުދޭގޮަތށް ްފުރުޞަތު ްުކރުމުގެ ްދެން ްއެކަން ކުރިޔަސް

ްއަޅުަގނޑު ްނަހައްދަވާށޭ ްއެހެން ްތިބެާެގެން  910ވަރަްށްްމަޑުމަޑުން

ްުހށަހަޅުއްަވއިގެން.ް ްއިޞްލާޙު ްފާޑުފާޑުގެ ްމިދަންނަަވނީ ޢަދަބުވެރިކަމާއެކު

ްބައިންދައިގެްން ްގެނެސްާް ްޕްރޮފެސަާަރްޝްމައިޒަރްތިތަނަށް އެހެންނޫނީ

ްމަނިކުފާނާް ްބަލާށޭ. ްނިންމޭގޮތަކަށް ްކޮންމެވެްސްގޮތަކަށް ްމިކަން ނަމަވެސް

ްޖެހިގެންްފެންނަގޮތަށް.

ް915 

ް

ްބަލައިނުގަްނ.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްތިީއ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްން ްއާދެ، ްނިންމެވީމަ. ްަވކިގޮަތކަށް ްކަމެއް ްވޯޓުދީގެން މެންބަރުން

ްއެާެހެންނޫންތޯ.ް ްއެބައޮތް ްފުރުޞަތު ްދިއުމުގެ ްރީޑްރާފްޓަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްފިކު ްއެާހބޮޑަށް ްއަދި ްއެީއކީ ްމައްސަލަެއްއްއެހެންވީމަ، ްއޮްތ  920ރުފުޅުބޮުޑވާން

ް)ދ(،ް ްޮއތްގޮތް، ްޑްރާފްޓްގައި ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނުޑ ް)ދ( ްއާދެ، ނޫން.

ްމިއަކުރުގެް)ދ(ްދަންނަވާލަެދްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ް925 

ްހަމަތަކާއ4ްްިްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއެންމެހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ދ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފަރުދު ްއެންމެހާ ްމިނިވަންކަްންޤާނޫނުާުތަކާއި ްޙައްާްޤުތަާކިއ ންގެ

 ނެގެހެއްޓުން.ް

ް

ް930 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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 935ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

90ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 01ް940ްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ

ް

ްގޮތުންްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަްމާއްާދެގ4ްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާަގއިވާ

ް ްދެން ްއާދެ، ްާފސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ްމާއްާދ5ްް)ދ( ވަނަ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް945 

ް

ްޙަވާލުކުރުން،ްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްފަރާތަކާއި ްއެހެން ްމާއްދާ.ްޑްރާފްޓްަގިއ5ްްމަސައްކަތް ވަނަ

ްއޭނާައްށް ްއަދާކުުރމާއި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ވާގޮތް.

ްދަށުންް ްއިުރޝާދުގެ ްއޭާނގެ ްހިންގުމުގައި ްކަމެއް ްބާރުގެދަށުން ލިބިދޭ

 950ްތަްއެހެންްބަޔަކާްަޙވާލުުކރެވިދާނެެއވެ.ްއެކަމެއްްހިންގުންްއެހެންމީހަކާްނުވަ

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް955 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް960ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަިކގޮތަކަށް
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ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްގޮތުން ްނަތީޖާގަިއވާ ްމާއްދ5ްްާމިވޯޓުގެ ވަނަ

ް ްއާދެ،ްދެން ްފާްސވެާެްއޖެ. ްމާްއދާ،6ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް  965ަވަނ7ްްވަނަ

ް 8ްްމާއްދާ، ްމާއްދާ، 9ްްވަނަ ްައދި ް)ހ(،)ށ( ްާމއްދާ ވަަނ10ްްވަނަ

ްމެންބަރުންްމާއްދާވެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކުރީަގިއ ްެއއީ ސް.

ްއޮތީމަް ްެއްއގޮތަށް ްއުސޫާލއި ްޮކމިޝަންތަކުގެ ްއެހެން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ

ްއަޅުަގނޑުްއެްއކޮށްްދަންނަވާާލނަން.ް

ް970 

ް

ާަޒުންްިއއްެވވުން: ްްއިާދރީމޭ ްމުއްދަތު ްމަޤާމުގެ ްޖެނެރަލްެގ ްމާއްދާ.6ްްޕްރޮސިކިއުޓަރ ވަނަ

ްކިއުޕްރޮސި ްޖެނެރަލް ްެއްއްޢަާަޓަރ ްދުވަހުގެ ްފަސްއަހަރު އްޔަންކުރާނީ

ްއޭނާެގް ްމުއްދަތަކަށް ްދިގުނޫން ްދުވަހަށްވުރެ ްފަސްއަހަުރ ްއަދި ދައުރަށެވެ.

ްއިތުރުުކރެވިދާނެެއވެ. ްމުއްދަތު ްޖެނެރަލްްްމަޤާމުގެ  975ޕްރޮިސކިއުޓަރ

ް ްދިނުން. 7ްްއިސްތިޢުފާ ްމާއްދާ. ްޖެނެރަލްްޕްރޮސިވަނަ ކިއުަޓރ

ްބަޔާންކޮްށްއިސްތިޢުފާދޭ ްއެކަްނ ްސިޓީއަކުން ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ން

ްއެް ްހުށަހަޅައި ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ސިޓީ

ްވަކިީވެއެވ. ްއެމެޤާމުން ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ މުސާރައާިއްްލިބުމުން

ް 8ްްޢިނާޔަތްތައް. ްމާއްާދ. ްމުސާރައާިއްވަނަ ްޖެނެރަލްެގ  980ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްމަޖިލީހުންނެވެ.ނާޔަޢި ްަރއްޔިތުންެގ ނޑަައޅާނީ ްކަ ޕްރޮސެކިއުޓަރްްތްތައް

ް ްވަކިކުރުން. ްމަޤާމުން 9ްްޖެނެރަލް ްމާއްދާ. ޕްޮރސިކިުއޓަރްޖެނެރަލްްވަނަ

ްމި ްވަކިކުެރވޭނީ ްމަޤާމުން ްަބާޔންކޮށްފައިވާފަަދްްއެ ް)ހ(ގައި މާއްދާގެ

ްގޮުތގެމަތީންނެވެ. ްަގއިވާ ް)ށ( ްމިމާއްާދގެ )ހ(ްްޙާލަތެއްަގއި،

ްކުިރކަމަށް،ްޕް ްކަމެއް ްނުވާފަދަ ްއެކަީށގެން ްަމޤާމާ  985ރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަްލގެ

ްއެ ްއެްނުވަތަ ްުނވަަތ ްނުކުޅެދިއްޖެކަމަށް، ްއަދާކުރުަމށް މަޤާމުްްމަޤާމު

މިމާއްދާގެ  )ށ(ްއަދާކުރުމުގެްޤާބިލުކަންްނެތްަކމަށްްފެނިއްޖެްހިނދެއްގައި؛

ކަމަފް ރައްޔިތުދްގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެދެރަލްގެ މަޤާމުދް  ،މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަފް ފެދިގެދް
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 990ވަކިކުރުމަފް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރުމުދް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ްްޖެދެރަލް އޭދާގެ މަޤާމުދް ވަކިވީއެވެެ. ްމާއްދާ.10ްްުހވާކުރުން. ވަނަ

ްޖެނެރަލްކަމުގެް ްންކުއްޔަޢަްމަޤާމަށްްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމީހަކު ްރާ ްމަޤާމާްއެ

ގައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  1ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިދް މިޤާދޫދުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

 ޖެދެރަލްކަމުގެ ހުވާކޮފް، އެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރާދްވާދެއެވެ.

ް995 

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް1000 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

90ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

89ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް1005ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަނަްމާއްދާ،6ްްމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިުރްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

7ްް ްއަދި ްމާއްދާ 8ްްވަނަ ްމާއްދާ ްމާއްދާ،9ްްވަނަ ްމާއްދާ،10ްްވަނަ  1010ވަނަ

ްއާދެ،ް ްވޯޓެއް. ްއިއްތިފާޤު ްމިއީ ްއާދެ، ްފާސްެވްއޖެ. ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްދެންް ްނިމުނީ. ްވޯޓަށްއަހާ ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމިއީ މިހާހިސާބުން

ްާއއި ް)ކ( ްެއއީ ްފާސްނުެވ. ްމިިދޔައީ ްދެައކުރެއް ްތެރެއިން 4ް)އ(،ްްމީގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްދަންނަވާލަމުން ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީމަ، ްމާއްދާގެ. ވަނަ

ްދެއްނެވުމަށްް ްވޯޓަްށ ްކޮމިޝަންއަށް ްސަރވިސަާަްސ  1015ޖުޑީޝަލް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.ް ްއެދެން. ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެންދެްއވުްނ
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ް ްއޮތްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގައި ްއެދެން ްމާއްދާއަށ1ްްދަންނަވާލަދެއްވުން ްަވނަ

ްނެތް.ް ްމިވަނީ.3ްްއިޞްލާޙެއްާް ްފޮނުްއވާފައި ްއިޞްލާެޙއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްވަނަްމާއްދާްޮއތްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުން.1ްއެހެންވީމާ،ް

ް1020 

ް

ޖުޑީޝަލްްސަރވިސަްސްކޮިމޝަންްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައިްާވގޮތް.ްޖުޑީޝަްލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްކޮމިޝަން، ް)ހ1ްސަރވިސަސް ްމާއްދާގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއްް-(ވަނަ

ް)ށ( ްއޮންނަންވާެނއެެވ. ްސަރވިސަްސްކޮިމޝަނެއް ޖުޑީޝަލްްް-ޖުޑީޝަލް

ްމުސްތަޤިއްުލް ްބުރަނުވާ، ްވަކިފަރާތަކަްށ ްކޮމިޝަނަީކ  1025ސަރވިސަސް

ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއް ްވާޖިބުތަާކއި ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްއަދި މުއައްސަާސއެެކވެ.

ްމަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤާނޫުނއަސާީސއާއި ްފާސްކުާރްއަދާކުރާންވާނީ ޖިލީހުން

ްގޮުތގެމަތީންނެވެ.ްއިންޞާފުްޤާއިމުުކރުމުގެްބާރުަގިއް ޤާނޫނުތަކާްއެްއގޮތްވާ

ްެއގޮތަކަްށް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްމީހުނާއި، ްއެންމެހައި ހިމެނޭ

ްޖުޑީޝަލްް ްމައްަޗށް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްއެނޫންވެްސ ނަޑއަަޅއިފި  1030ކަ

ްހިނގާނެއެވެ ްިއޚްތިޞާޞް ްކޮމިޝަުނގެ ް)ނ(ސަރވިސަސް ޖުޑީޝަލްްް-.

ްކޮމިޝަނުގެް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް ްހިންގާނީ ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ްެއް ްޤާނޫނުގައި، ްއެ ްމަތީންނެވެ. ްގޮތުގެ ްބަޔާްނވެގެްނވާ ޤާނޫނުގައި

ްކޮމިޝަނުގެް ްެއ ްބާރުތަާކއި، ްމަސްއޫލިްއޔަުތތަކާއި، ކޮމިޝަނުގެ

ްކިބަިއގަް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްދާއިރާާއއި،  1035ިއްމަސައްކަުތގެ

ނަޑއަޅާަފިއް ްކަ ްމިންަގނޑުަތއް ްސުލޫކީ ްޝަރުތުތަކާއި، ހުންނަންވާނޭ

ްއޮންނާންވާނެެއވެ.

ް

ް

 1040ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް1045 

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1050 

ް

ވަަނ1ްްމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮިމޝަންގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއްާދް ްދެވަނަ ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްވާގޮަތށް ްޑްރާފްްޓގައި މާއްދާއަށް

ް.ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން

ް1055 

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއެކުލެިވގެްނވާގޮތް. ްކޮމިޝަން ްސަރވިސަސް ްމާއްދާ،2ްްޖުޑީޝަލް ވަނަ

ްއަންނަނިިވް ްއެކުެލިވގެންވަީނ ްކޮމިޝަން ްސަރވިަސސް ޖުޑީޝަލް

ް ްމައްޗަށެވެ. ްމީހަކު.ްް-1މެންބަރުންގެ ްޢައްަޔނުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

2-ްް ްބަްނޑާރަނާއިބު. ްހިމެނޭްސުޕްް-3ދައުލަތުގެ ްކޯުޓގަިއ  1060ރީމް

ނޑިޔާުރް ްފަ ްއިންތިޚާބުކުރާ،ްުއއްތަމަ ްކޯޓުން ްތެެރއިން،ްއެ ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ް ނޑިޔާރަކު. ްފަ ްއެހެން ްަފނޑިޔާރުްނެގްް-4ފިޔަވަިއ ްހިމެނޭ ހައިކޯުޓގައި

ް ނޑިޔާަރކު. ްފަ ްއިންތިާޚބުކުރާ ްކޯޓުން ްއެ ްކޯޓާިއްް-5ތެރެއިން، ސުޕްރީމް

ްކޯޓު ްއެހެނިެހން ްފިޔަަވއި ްތެރެއިންްހައިކޯޓު ނިޑޔާރުްނގެ ްފަ ތަކުގެ

ް ނޑިޔާރަކު. ްފަ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްމަޖިލީހުެގްް-6އެކޯޓުތަކުން  1065ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްއެްމަޖިލީހުންްް-7ރައީސް.ް

ް ްމެންބަރަކު. ނަޑއަޅާ ްމަޖިލީހުންްް-8ކަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްތެރެއިން ޢާންމުންގެ

ްމީހަކު. ނަޑއަޅާ ްކުރުމުގެްް-9ްކަ ްަވކީލުަކން ްޤާނޫނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި

ްޤާނޫނީް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްއެބައިމީހުން ްެތރެއިން ްަވކީލުންގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ

ް ްރައީސް.ް-10ވަކީލަކު. ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް  1070ްސިވިްލ

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1075ް]ްއވުންްވޯޓުދެ[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 77ް1080ްވޯޓުްދެްއވީ:

05ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

07ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

ްދެވަަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަރވިްސްކޮިމޝަންގެ ްބަލާއިުރްޖުޑީޝަލް ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ  1085މި

ވަަންމާއްދާ،ްއާދެ،3ްްޑްރާފްޓްަގއިްާވގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްްމާއްދާއަށް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރިޔާްޟްރަޝީދު.ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1090 

ްދިަޔގޮާތްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިފާސްެވގެން ްމިމާއްާްދާ ްއަުޅަގނޑަށް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަްށްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަންބޮުޑެވއްޖެ. ްވަރަށް ދޭތެރޭގައި

ްމިރާއްޖޭގެް ްނުލިބި ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމިއިޞްލާޙު ފުރުޞަތު

ްދިަޔް ްނިކަމެތިވެގެން ްޙާލަތު ްޙާލަތަށްވުރެން ްއޮތް ްމިހާރު ްނިޒާމް ޝަރުޢީ

ްދިވެހި ްމިއީ ްމާއްދާައކީ. ްމި ްމިކަމާްްމާއްދާއެްއ  1095ަރއްޔިުތން

ްއާޭދްސް ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނަށް ްއެހެންީވމާ، ހިތާމަކުރާނެކަމެއް.

ްމިކަހަލަް ްނޫނީ ްދެއްަވއިގެްނ ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް މިދަންނަވަނީ

ްކަންތައްތައްްކުރިއަށްްނުގެންާދށޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް1100 
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ްކަމަަކށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްކުރިައްށްްނިޒާމާބެހޭ ްާއދެ، ްނުގަންނަން. ބަލައެއް

ް ްމާްއދާގެ ްތިްނވަނަ ްއޮީތ.ްއެހެންވީމާ،2ްްގެންގޮސްެދއްވާ ްއިޞްލާޙެއް އަށް

3ްް ްާމއްދާއާިއ 3ްްވަނަ ްމާއްދާގެ 1ްްަވނަ ްނިޔަލަާަްށ1ްްާއއި ގެ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްނުކުތާއެއް. ްނިާޒމާބެހޭ ްއާދެ، ދަންނަވާލަދެއްވާ.

 1105ްއިަޝތުްއާޒިމާްޝަކޫރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދަންނަާވލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްަވިކްްޢައިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްައއްސަވާލަެދއްާވނެގޮތެއް ްވޯޓަާަށް ްވަިކވަީކން ްމާއްދާތަކަށް  1110ްމިބައިގެ

ްައކުރުަތާކްް:ވާހަާަކަެދއްެކވުން ްަވކި ްމިތާނަގއި ްދެންމެގައިެވސް ްހަމަ ްއެީއ އަކުރުތަކަްށވެސް

ްހަމަް ްފަސޭަހއަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްމަޝްވަާރކުެރވިއްޖެ. ބެހޭގޮތުންވެސް

ްވެދާނެހެންްއަޅުަގނޑަށްްހީވަީނ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ްް

ް1115 

ްއެހެންނަމަވެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫން. ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްތިވިދާޅުިވގޮތަްށްއާދެ، ސް،

ް ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްބަލައިދޭނަން. ްކަންަތއްކުެރވޭޯތ ވަަނ3ްްއަޅުަގނޑަށް

ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްބައި ްފުރަތަާަމަ ްމާއްދާގެ

ްް

ް1120 

ްޢިބާާރތް.ްޖުޑީޝަލ3ްްްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއްބާރުތަްއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްފެށޭ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަދާކުރުމަށްްސަރވި ްމަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ ްއަންނަނިވި ްކޮމިޝަނަށް ސަސް

ްއެް ްބާރު ްއަދާުކރުމުގެ ްއެމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ްއަިދ ްކުރެިވގެންެވެއވެ. ޙަވާލު

ްކޮމިޝަނަށްްލިބިގެންެވއެވެ.ް

ް1125 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1130 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

94ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 1135ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްވާގޮތުން ްނަތީޖާަގއި ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ްޢިބާރާ ްފެށޭ ްމާއްދާގެ ްއާދެ،ްދެން ްފާސްެވއްޖެ. ްވާގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގައި 3ްތް

 1140ްޑްރާފްްޓގައިްއޮތްގޮތަށްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.1ްވަނަްމާއްދާގެް

ްް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރުަތއް. 3ްްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ްމާއްާދގެ ްޤާއިމުްް-1ވަނަ ިއންސާފު

ްކުރުމުގެްކަންތައްަތއްްހިންގުން.

ް1145 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްވާހަާަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1150 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

17ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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 38ް1155ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަާަކަެދއްެކވު ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

 1160)ހ(ްޭއް،1ްމާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްްޓަގއިްާވގޮތްްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ް)ހ(ްގެް

އާދެ،ްޑްރާފްޓްަގިއ1ްްވަނަްމާއްާދގ3ްްެމިދެންނެވުނީްއޮޅުމަކުންްއިނޭގތޯ.ް

ް ްެދން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. 3ްްވާގޮްތ ްމާއްދާެގ ންނަވާލަދެއްުވްންދ2ްަވަނަ

ްއާދެް ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެދެން.

ް 3ްްމަޢާފްކުރައްވާ. ްމާއްދާެގ ްިއޞްލާުޙ2ްްވަަނ ްއޮތް އަށް

 1165ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ްް

ް

ްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްއިބްރާހީްމްހުށަހަޅުއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުުތރުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮުޅ ވާ

ްޢަބްދު ްޙަލީލް ްهللا ްއިޞްލާޙު. 3ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާގެ  2ް1170ވަަނ

ް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް 3ްްއަންނަނިވި ްާމއްދާެގ ްއުއްަތަމ2ްވަނަ .

ްމަޤާމުގެ ްޢައްޔަނުކުުރމާއި، ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެހެނިެހން ްފިޔަަވއި ނޑިޔާރު ްފަ

ްކުރިއެރުންްދިނުމާއި،ްބަދަލުުކރުމާއި،ްަވކިކުރުން.ް

ް

ް1175 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1180ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްޙަލީލްްްބަރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެން ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްهللاޢަބްދު

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 32ް1185ްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްހުށަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްދެްންމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި.  1190ހެޅުން

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.

ްް

ް

3ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްާދގެ ްފިަޔވަިއ2ްްވަނަ ނިޑޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްާވގޮތް. ޑްރާްފޓްގަިއ

ްދިނުމާއި،ް ްކުިރެއރުން ްޢައްޔަނުކުރުމާއި،ްމަޤާމުގެ ނޑިޔާރުން ްފަ  1195އެހެނިހެން

ްޢަްއޔަނުކުރުމުަގިއްބަދަލުކުރުމާ ނޑިޔާރު ްއުްއތަމަފަ އި،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔައަށްްމަްޝވަރާްދިނުން.

ް

ް

 1200ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1205 

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

87ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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06ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1210 

 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ްވާގޮަތށްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،2ްްމާއްދާގެް 3ްވަަންމާއްދާގ3ްްެޑްރާފްޓްަގއި

ްވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްއަށްްއޮތްްިއޞްލާޙުްދަންނަ

ް1215 

ް

ް

ް

ްޢަްބދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެާެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީފްްهللا

ްއިބްރާހީްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުުތރުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮުޅ  1220ހުށަހަޅުއްވާ

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްهللا ްއިޞްލާޙު 3ްްތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާގެ 3ްވަނަ

ްއަންނަ ްބާުރތައް ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ްއިޞްލާޙުކުުރން. ވަަނ3ްްނިވިގޮތަށް

ް ްފަރާތްތަކާްް-3މާއްދާގެ ްމަސްޫއލް ްޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާާާފު

ްއަޅާންޖެހޭް ްއެފަރާތްތަކާެމދު ްބެލުމާއި، ްޝަކުވާަތއް ްއުފުލާ ބެހޭގޮތުން

 1225ްފިޔަވަޅުަތއްްއެޅުން.ް

ް

ް

ްިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްފެާެނިވަޑަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1230ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޚަލީލްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

 1235ްهللاޢަބްދު
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ް

97ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

09ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 42ް1240ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެާެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ް ްއެދ3ްެމާއްދާގެ ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއޮތްގޮތް ްން.ޑްރާފްޓްަގިއ

ްް1245 

ް

3ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްާދގެ ްޤާއިމުކުރުމުެގ3ްްވަނަ ްއިންސާުފ ްވާގޮތް. ޑްާރފްޓްގައި

ްބެލުމާއި،ް ްޝަކުވާަތްއ ްއުފުލާ ްބެހޭގޮތުން ްފަރާތްތަކާ މަސްއޫލް

ްވަކިކުރާްން ްމަޤާމުން ްއެޅުމާިއ، ްފިޔަވަޅުަތއް ްއަޅާންޖެހޭ އެފަރާތްތަކާމެދު

ްހުށަހަ ްވަކިކުރުމަށް ްމީހުން ްމީހުންްޖެހޭ ްއެފަދަ ްފަރާތްތަކަށް  1250ޅާންޖެހޭ

ްމަޤާމުންްވަކިްކުރުމަށްްހުށަހެޅުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.......ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1255 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 97ް1260ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:



 47 

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްް1265 

ްޖުޑީމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ވަަނ3ްްޝަލް

ް 3ްްމާއްދާގެ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމާއްދ4ްްާޑްރާފްޓްަގިއވާޮގތަށް ވަނަ

ްއިޞްލާޙެ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ް)ހ(،4ްްއްނެތް. ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއިނގޭތޯ.4ްގ3ްްެވަނަްމާއްާދގެްފެށޭްޢިބާރާތް.4ްް)ށ(.ް

ް1270 

ް

ތިރީަގިއްބަޔާންެވގެންވާްކަންތައްަތކާބެހޭްޤަވާޢިދުތަްއްް-4ވަނަްމާއްދާެގ3ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއެންމެހަިއް ްުގޅޭ ްޢައްޔަންކުރުމާ ްހޯދުމާއި ނޑިޔާރުން ްފަ ް)ހ(، ހެދުން:

ް ްރަނގަަޅްށްކަންކަން. ްވާޖިުބތައް ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ްކޮމިޝަނުެގ )ށ(،

 1275ްއަދާކުރުމަށްޓަަކއިްހަމަޖައްސަންްބޭނުންވާްކަންތައްތައް.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1280ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

97ްްންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްމެް

 96ް1285ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް  1290ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ވޯެޓއް.ްްޑްރާފްްޓގަިއވާގޮތަްށްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްމިއީްިއްއތިފާގ4ްުމާއްދާގެް

ްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.5ްްގ3ްްެވަނަްމާއްދާ.5ްްއާދެ،ްދެންް

ް

ް

ް1295 

ް

ް

3ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްދާގެ ްކަންތައްތަްއްް-5ވަނަ ްޤާއިމުކުރުމުެގ އިންސާފު

ްކަންތައްތަުކގަިއް ްއެހެނިހެން ްގުޭޅ ްކޯޓުތަާކިއ ހިންގުމުގަްއޔާިއ

 1300ްގެްމަޖިލީހަށްްލަފާްދިނުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަާށއިްަރއްޔިތުން

 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1305ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 91ް1310ްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

04ްްްްްް:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް  1315ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ް 5ްްމާއްދާގެ ްއާެދ، ްފާސްެވއްޖެ. 3ްްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަށް 6ްގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

3ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމާއްާދގެ ްބަޔާންކޮށްފަް-6ވަނަ ްއިތުރުންވެްސްމަތީގަިއ ްކަންކަމުގެ  1320އިވާ

ްއެންމެހަިއް ްކުެރވޭ ްޙަވާލު ްކޮމިޝަނާ ްޤާނޫުނތަކުން ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި މި

ްކަންކަން.

 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1325 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 97ް1330ްގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުން

96ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1335 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ް 6ްްމާއްދާގެ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމާއްދ4ްްާޑްރާފްޓްަގިއވާޮގތަށް ވަނަ

ްލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްނެތް.ްދަންނަވާ

ް

ް1340 
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ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުއްދަތު؛ ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސަސް ވަަނ4ްްޖުޑީޝަލް

ްމެންބަރުކަމަށްް ްކޮމިޝަނުެގ ްަސރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް މާއްދާ.

ްބަޔާންެވގެްނާވް ްތިރީަގއި ްހުންނާނީ ްއެމަޤާމުގައި ްމީހަކު ޢައްޔަންކުެރވޭ

ްމުއްދަތަށެ ްމާއްދާެގ1ްވެ. ްދެަވނަ( ް)ޑްރާފްޓްެގ ...ް ްައސާސީގެ ްމިޤާނޫނު .

(1(ް ،)3(ް ،)4(ް ،)5(ް ،)7(ް ،)8(ް ްނުވަތަ ްޢައްޔަނ9ްު( ްަދށުން ްގެ )1345 

ް ްހުރެޭވނީ ްއަށް ްއޭނާ ްކޮމިޝަނުގައި ްނަމަ، ްމީހަކު އަހަރުެގ5ްްކުރެވޭ

އެއްަދއުރަށެވެ.ްއަދިްއެްދައުުރްހަމަވުމުން،ްއެމީހަކުްއަލުންްއެކޮމިޝަނަްށް

ްޢައް ްނުކުެރވޭނެެއވެ. ްމާއްދާެގ2ްޔަނެއް ްވަނަ ...ް ްއަސާސީގެ ްމިޤާނޫނު .

(ް ްދެވަނަ(ްމާއްާދގެ ް)6(،ް)2)ޑްރާފްޓްގެ ްދަށުން،ްވަިކ10ް(ްނުވަތަ (ްގެ

ްއޭނާައްށް ްނަމަ، ްމީހަކު ްހިމެނޭ ްކޮމިޝަނުގައި ްޙައިިޘއްޔަތުން  1350މަޤާމެއްގެ

ްހަކުެއވެ.ކޮމިޝަނުގައިްހުެރވޭނީްއެްަމޤާމެއްަގއިްއޭނާްދެމިހުރިހައިްދުވަ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1355 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 97ް1360ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

90ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

04ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1365 

ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން ވަަނ4ްްމިވޯޓުގެ

ް ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓަގއިާވގޮަތށް ްމާއްާދ5ްްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް
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ް

ް1370 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިްސތިއުފާ ްމެންބަރުކަމުން ްކޮިމޝަނުގެ ްސަރވިަސސް ދިނުން؛ްޖުޑީޝަލް

ްމެންބަރަކ5ްްު ްކޮމިޝަުނެގ ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަްލ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްެއކަންް ްސިީޓއަކުން ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ްއިސްތިޢުފާދޭން މެންބަރުކަމުން

ްސިޓީް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ބަޔާންކޮށް

ްވަކިީވއެ ްމެންބަރުކަމުން ްއެމެންބަރަކު ްލިބުމުން  1375ެވ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްދެވޭނީ،ް ްއިސްތިޢުފާ ްމެންބަރުކަމުން ްދަށުން ްމިމާއްާދގެ އެހެންނަމަވެސް،

(ްައިދ6ް(،ް)2ވަނަ(ްމާއްާދގެް)2ް}މިްޤާނޫނުއަސާސީގެް....ް)ްޑރާފްޓްގެް

ްއެހެްނ10ް) ްފިޔަވަިއ ްމީހުން ްތިޭބ ްމަޤާމުތަކުގައި ްބުނެފައިާވ ްގަިއ }ް )

ްމީހުންނަށެވެ.

ް1380 

ް

ްޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1385 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް1390ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބަލާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ވަަނ5ްްއިރު

 1395ްވަނަްމާއްާދ.6ްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްދެންް
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ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވޯޓުދިނުން؛ ްޢަދަދާއި ްސަރވިސަްސ6ްްޤާނޫނީ ްޖުޑީޝަްލ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްދެބަިއކު ްމެންބަރުންގެ ްެއކޮމިޝަނުެގ ްޭބްއވޭނީ ްޖަލްާސއެއް ަޅްކޮމިޝަނުގެ

 1400އެއްބަޔަްށވުރެްގިނަްމެންބަރުންްހާޒިރުވެްތިބެގެންެނވެ.ްއަދިްއެކޮމިޝަނުންް

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދިން ްހާޒިރުވެ ްޖަލްސާއަށް ްނިންމޭނީ ްކަެމއް އެްއވެސް

ްއަޣުލަބިއްޔަތުްއެކަމަކަށްްލިބިެގންނެވެ.

ް

ްން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1405 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 94ް1410ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

03ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

05ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1415 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ަންވ6ްަމިވޯޓުގެ

ވަނަްާމއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުްނ7ްްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްާފސްވެއްޖެ.ް

ްއެދެން.

ް

ް1420 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިނާޔަތްަތއް. ްސަރވިސަްސ7ްްމުސާރައާއި ްުޖޑީޝަްލ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްފަރާތުގެް ްހިންގާ ްވެރިކަން ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްކުރެވޭ ްޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް
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ޤާއިމުްުކރުމުގެްބާރުގެްނުވަތަްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްްނުވަތަްްއިންސާފު

ނޑަައާޅް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމީހަކަށް، ްކޮންމެ ްނެތް މަޤާމެއްގައި

 1425ްގޮތެްއގެްމަތީންްމުސާރައާއިްިޢނާޔަތްތައްްދެވިދާނެެއވެ.

ް

ް

ް.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1430 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1435 

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

02ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1440 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ަންވ7ްަމިވޯޓުގެ

ް ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަްށ ްމާއްދ8ްްާމާއްދާ ވަނަ

ްޭމޒުކޮޅުމަްއޗަްށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްފަހުން ދަންނަވާލާއިރު

ްއޮންނާނެް)ނ(ްެއއްެގްގޮުތގަިއްއިތުުރކުރަންް  1445ވަނަްާމއްާދެގ8ްްފޮނުވިފައި

ް ްމިހާރު ްއެއީ ްއިތުރުކުރަނ8ްްފަހަތަށް. ް)ނ( ްއަދި ް)ށ( ް)ހ(، އޮތްްްގެ

ްއޮތްްލިޔުން.ްއެިލޔުމާްއެްއކޮްށް ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންްފަހުންްފޮނުއްވާފައި

ްއަޅުަގނޑުމެންްދަންނަވާލާނަން.ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
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ް1450 

ްވަކިކުރުން.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: 8ްްްާްމެންބަރުކަމުން ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްމާއްދާ. ވަނަ

ްއެަމޤާމު ްމެންބަރަކު ްގަިއްކޮމިޝަނުގެ ް)ހ( ްމިމާއްާދގެ ްވަކިކުރެވޭނީ ން

ްގޮުތެގްބަޔާން ްެއވާ ްގަިއ ް)ށ( ްމިމާއްދާެގ ްޙާލަތެްއގަިއ، ކޮށްފައިެއވާފަދަ

ްމެންބަރުކަމުެގް ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސަސްާް ް)ހ(،ްޖުޑީޝަލް މަތީންނެވެ.

ްމަޤާމުް ްއެާެ ްނުވަަތ ްކުރިކަމަށް، ްކަމެއް ްނުވާފަދަ ްއެކަށީގެން  1455މަޤާމާ

ްޙާލަތެއްްމެދުވެރިެވއްޖެކަމަށް،ްނުވަތަ މަޤާމުްްއަދާކުރުމަށްްުއޛުރުވެިރވާފަދަ

ްއަދާކުރުމުގެްޤާބިލުކަންްނެތްަކމަށްްފެނިއްޖެްހިނދެއްގައި؛......

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކޫރު.ޢާޒިމާްޝައިޝަތުްޢާ

ް1460 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނޫންކަމަށްްޝުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުރިއްޔާ

ްމިއުޅެީންްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްދަންނަވާލަން ްެއކަމަކު ްރޫލްކުަރއްވާނީ. ް)ހ(،8ްްކަންނޭނގެ ްގެ

ނުޑްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްެއީއ ްައއްސަވާލަެދއްވާތޯ. ްޯވޓަށް ްވަކިްނ ްއަށް ް)ނ(  1465)ށ(،

ް ް)ށ( ނުޑްހަމަގައިމުވެސް ްއަޅުގަ ްއެކަމާހެދިެގން ްކަމަކުނުދޭ. މިއޮތްޮގތެއް

ްބޭނުމެއްނޫންް)ހ(ްއާއިް)ށ(ްއަށްްވޯޓުނުލާްހުންނާކަށް.ްުޝކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަާވލާނަން. ްވަިކވަކިން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރު  1470އާދެ،

ްރީޑްރާފްޓަ ްދެން ްދާންޖެހިއްޖިއްާޔ ްނިޒާމާބެހޭްރީޑްރާފްޓަށް ްއާދެ، ށްދާން.

ްނުކުތާއެްއ،ްޢަދްނާންްޙަލީމްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1475 

ްމާއްދާެގ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ްރަީއސް. ް)ހ(،8ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ްވަނަ
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ްވަިކވަކިންްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަަމްް)ށ( ްއަކީ ް)ށ( ްާއއި ް)ހ( ްމި ްކަމަކު ްޮއތް ިލޔެފައި

ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްޖުމްލަެއއް. ްއޮތް ގުޅިފައި

ްވޯަޓްށް ްެއކީަގއި ްކަމަކަށް. ްދެވިދާނެ ްވޯޓަްށ ްމިއަށް ވަިކވަކިން

ނޑަްށްފެންނަނީްމިއަށް.ްޝުކުރިއްާޔ.  1480ްއަހަންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ް

ް

ް

 1485ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް

ނޑުްދަންަނވަންްބޭނުންވަނީް)ށ(ްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްދޭތެރޭަގއި ްނުތަނަވަްސްއާިއ ްހިތްޕުޅު ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްބަެއއް

ލާަގއި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެވަނީްމަޖިލީހުންްފާސްވާްއަްޣލަބިއްޔަތުގެްަމއްސަްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1490އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބައެއްްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާްވާހަކަދައްކާލިއިުރަގއިް

މިހާރުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްބައެއްްމާއްާދގައިްަރއްޔިތުްންމަޖިލީހާއިބެހޭް

ްއެބަހުރި.ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޑްާރފްޓިންގްކޮމިީޓގައި ްމާއްދާަތއް ްބަެއއް ބާބުގެ

ްދެބަިއެގްބޭނުންކަމަ ްތިންބައިކުޅަ ްފާސްވުމަކީ ްމިބުނާ ްމިމާއްދާގަިއ ށްވަންޏާ

ްއަްޣލަބިއްޔަތަކުްން ްރަނގަޅު ްއެޔަްށވުރެ ްނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްމިމާއްދާއާިއް ްއެހެންވީމާ، ްހެދިދާނެ. ްއެއްެޗއްކަުމަގއި  1495ފާސްކުރަންޖެހޭ

ިވްދޭތެރޭގައިްމިހާރުް)ހ(،ް)ށ(ްއަދިްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީންްެދންމެްފޮނުއް

ްފާސްކޮށްދެްއވުމަީކް ްއެކުއެީކަގއި ްލިޔުމާއި ްޮއތް ްސޮއިކުރަްއވާފައި ބޭފުޅުން

ްހަމަްރަނގަޅުކަމެއް.ްޝުކުިރްއޔާ.

ް

ް1500 

ްއަޣްލަބިއްޔަތުންޭންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއްަބއި ްދެއްަބޔަށް،ްދެބަިއކުޅަ ްތިންބައިުކޅަ ތިވިދާޅުީވ

ްބަދަލުކޮ ް)ށ( ްދެަބަޔށް ްތިންބައިކުޅަ ްޙަމްޒާ،ްއޮތްތަން ްާއދެ، ށްގެން.

ްފ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް
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 1505ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުގަންނަވަންޏާްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ްކަމަކާ ްމެންބަރު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯޓުންްއެކަންްެދއްކީމާްރަނަގޅުވާނެ.ްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1510 

ްއާދެ،ްއަނިލް،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 8ްްޝުކުރިއްޔާ

ްމާއްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ް)ހ(،ްވަނަ ްއަްއަސވާފައި ްވަިކވަކިން ް)ނ( ްއަދި ް)ށ(، ް)ހ(،  1515ދާގެ

ްމައްސަލަތަެކއްް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްާފސްނުވެއްެޖއްޔާ ް)ނ( ްފާސްވެފަިއ )ށ(

ްއެކަންވަީން ްމުޤައްރިރުވެސް ްކުރިން ްއޭެގ ނުކުންނާނެކަމަށް.

ްއެބައުޭޅކަމަށް.ް ްމަްއސަލަެއއް ްމިމާއްާދގައި ފާހަގަކުރަްއވާފައި

(ް ް)ހ(، ްފާސްނުވެގެްންއެހެންވެއްެޖއްޔާ ް)ނ( ްފާްސވެއްޖެްއޔާ ްއެކަނި ށ(

 1520ްނިކުމެދާނެްވަރަށްްނޭދެވޭްނަތީޖާތަކެއްްހުންނާނެ.ް

ް

  

ްއާދެ،ްަވޒީރުންްމަޖިލިސްްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1525ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދަނިކޮށްވެްސްްއާދެ، ްމިޖަލްސާ

ްގޮތެްއްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްވިދާޅުެވގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދުމަކީ،ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނުޑެގ ްސަާލމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްަވގުތު 8ްހައްދަވައިެދއްިވ.

ްެއކުލަވާ ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓިން ްއަދި ް)ށ(، ް)ނ(ް)ހ(، ްއޮތް  1530ަލއްވާަފިއާި

އާއިްއެުކގައިްއަްއސަަވއިދެްއަވންވީްނޫންތޯއޭ.ްފެއިްލވެއްެޖއްާޔމު،ްއެްއކަލަ،ް
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ްކޮމްްޕރޮމައިޒްކުރަން.ް ްދެްއވަން ްބެނެފިޓް ްޑިމޮކްރަީސގެ ވިދާޅުވީެމއްނޫންތޯ

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްވަޑައިގެންެނވިދާނެ ްފަހުން ްަވިކވަިކން ްެއގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ްރައުންޑްްހަމަްއެްއކޮށްްައއްސަވާަލްއވަންވީ.އެކަމުްފުރަތަމަް

ް1535 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާުޅވީ ްމިޖެހެނީ.8ްްއާދެ، ްމައްސަލަ ްއިންތޯ ް)ށ( ް)ށ(. ް)ހ(، ގެ

ް ްގެ ް)ހ( ްދާނެ ްރީޑްރާފްޓިންގއަށް ް)ށ( ްމިހާރު 1ްއެހެންވީމާ، ،2ް

ްމިހާ ްދެން ްއާެދ، ްކޮބާތޯ. ްގޮތެއް ްއެހެން ްއެނޫން ްދެން ރުްފާސްކޮށްފައި.

 1540އަޅުަގނޑުްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތްއަރުަވއިގެްން

ްކަމަކަްށް ްޖަންގަްއޔެއް ްކޮްނކަހަލަ ްއަުޅަގނޑަށް ްނޭނގޭ އަޅުަގނޑަްށ

ްނިމޭނެހެންނެއް.ް ްމިކަމެއް ްހިޔެއްުނވޭ ނޑަކަށް ވަދެވެނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނ ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުވެސް ްމިހާރު ްިމއިނީ 4ްޑު

ްމިް ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްއެހެންވީމާ. ޖަހަނީ

ްދެްން ްައރުވާފައި ްހުސްަވގުތުކޮޅު ްސައިފޮދު، ްމެންބަރުންނަށް  1545ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީާމ،ް ްރަނގަޅުވާނީ. ްއެންމެ ްގެންދިުޔންހެން ްކުރިޔަްށ އަޅުަގނުޑ

ނުޑ،ްބައިަގޑިއި ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްމިހާރު ްމާނައަކީ ްތެރޭަގއި،ްޭއގެ 4220ްރު

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްއެދި ްވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އަށް

ްއަރުަވއިފިން.ް

ް1550 

ްް]ށ4:20ްްނ3:50ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ްއިށިނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޅ.އަ ްޢަބްދުއެދެން. ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްޮތޅުގެ ޢަލީ.ްهللا

ް ްިމހާތަނަށް ްއާދެ، ްވަަޑއިގަތީ.57ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމި  1555މެންބަރުން

ްވަރަށްް ްަމޑުކޮށްލަނީ.ްދެްނމެއަކު ްމި ނުޑްކުޑަކޮށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،ްދެން

ްއޮެވގެންްިމދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންް ރަނގަޅުްކޯރަެމއް

ްބަލައިލަންޖެހެނީްބޭ ްކުަޑކޮށް ްަވޑަިއގަންނަވަންދެން ްތިއްެބވީމަ ރުގައި

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިނގޭތޯ.
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ްެއް ްއަދި ްއެެދން. ްޖައްސަވާލަެދއްވުން ްކާޑުކޮޅުަތއް  1560އިށިނދެވަަޑިއގެން

ްފެންނަންހުރީ ްްސކްރީނުން ްމައިކުގެ ްނަންތޯ ްމެންބަރެއްެގ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްދަންނަާވލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްއެދެން. ބައްލަވާލަދެްއވުްނވެސް

ްޖުޑިޝަލްް ްިމަވނީ ްގެންދެވިފައި ްއަހަމުން ްވޯޓަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޑްރާފްޓަށް. ްމި ްކޮމިޝަްނގެ ވަަނ7ްްސަރވިސް

ް ްމިހާރު ްނިމިފައި.ްދެން ްފާސްވެ ްދަންނަވާ ްވޯޓަށް ްވަނީ  1565ވަނ8ްްަމާއްދާއަށް

ް ްމިއޮތީ.ްދެން ް)ހ(،ް)ށ(ްއަިދް)ނ(ްވެްސ8ްްމާއްދާއަށް ްމާއްދާގެ ަވނަ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްފޮނުއްވާފައި، ްމިއަދު ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ފަހުން

ްދެންް ްޮއންނާނެ. ްމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ލިބިފައި

ްުބއްދިވެ ްމީގެ ްގެންދިޔުންކަންނޭނގެ ްވަިކވަކިން ްމިހާުރްމިއާއެކު ރީ

ްދިމާވާް ްަމއްސަލަ ްބޮޑަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތަށް ްއެހެންވީމަ،  1570މިއޮތްގޮތުން.

ްވިދާުޅޭވ.ް ްއެބަ ްގެންދަން.ްމިވެސް ްގެންދަން،ްއެްއކޮށް ްަވކިަވކިން އެްއޗިހި

ނޑުްހަމަްވަގުތުްސަލާމަތްކުރުމުގެްގޮތުންްމީގަިއްޢިއްޒަތްތެިރް ދެންްއަޅުގަ

ްވިސްނިވަަޑއިގަ ްބޮޑަށް ްެއއްކޮްށްމެންބަރުންނަށް ްައޅުަގނޑު ންަނވާގޮތަށް

ްދަންނަވާލާނަންްއެހެންވީމަ.ްާއދެ،ްއެްއކޮށްްދަންނަވާލާގޮތަށް.ް

ް1575 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަކިކުރުން؛ ްސަރވިސަްސ8ްްމެންބަރުކަމުން ްޖުޑީޝަލްާް ްމާއްދާ. ވަނަ

ްގަިއް ް)ހ( ްމިމާއްާދގެ ްވަކިކުރެވޭނީ ްއެަމޤާމުން ްމެންބަރަކު ކޮމިޝަނުގެ

ްގޮުތެގްބަޔާންކޮ ްެއވާ ްގަިއ ް)ށ( ްމިމާއްދާެގ ްޙާލަތެްއގަިއ، ށްފައިެއވާފަދަ

ްމެންބަރުކަމުގެް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސަސް ް)ހ(،ްޖުޑީޝަލްާް  1580މަތީންނެވެ.

ްމަޤާމުް ްއެާެ ްނުވަަތ ްކުރިކަމަށް، ްކަމެއް ްނުވާފަދަ ްއެކަށީގެން މަޤާމާ

ްމެދުވެރިވެއްޖެކަމަްށ،ްނުވަތަ ްޙާލަތެއް ްއުޒުުރވެރިވާފަދަ މަޤާމުްްއަދާކުރުމަށް

ް)ށ(،ް ްހިނދެއްގަިއ؛ ްފެނިއްޖެ ްެނތްކަމަށް ްޤާބިލުކަން އަދާކުރުމުގެ

ްމެދުެވރިވެއްޖެކަމަްށް ްޙާލަތެއް ްބަާޔންކޮށްފައިވާ ްގައި ް)ހ( މިމާއްދާގެ

 1585ރައްޔިތުންގެްމަޖިލިހުގެްކޮމިީޓއަކަށްްފެނިގެން،ްއެމެންބަރަުކްއެކޮމިޝަނުންް

ްފާސްކުރު ްމަޖިލިހުާުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއެމެންބަރަކުްވަކިކުރުމަށް މުން
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ްއެހެންް ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ނ(، ްވަކިވީެއވެ. މެންބަރުކަމުން

ްާމއްދާެގް ްދެވަނަ ްޑްރާފްްޓގެ ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ އަިދ2ް،6ްްއޮތްނަމަވެސް

ްސަރވިސަްސ10ްް ްޖުޑީޝަލް ްމީހުން ްތިބޭ ްމަޤާމުަތކުަގއި ްބުނެފައިވާ ަގއި

ްމަޤާ ްއެހުރި ްއެމީހަކު ްވަކިކުެރވޭީނ ްވަކިެވއްެޖްކޮމިޝަނުން  1590މުން

ްހުރިް ްއެމީހަކު ްމީހަކު، ްއެއިން ްަސބަބަކާހުރެ ްެއްއވެސް ހާލަތެއްގަެއވެ.

ްކޮމިޝަނުންް ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްއެމީހަކު ްވަކިވެއްޖެނަމަ މަޤާމުން

ްވަިކވީެއވެ.ް

ް

ް1595 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1600ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 23ް1605ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން ްވޯޓުގެ ވަަނ8ްްމި

ް)ށ( ް)ހ(، ްފާހެއްނުވި.ްްމާއްދާގެ ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮަތށް ްވެސް ް)ނ( އަދި

ްސަރވިްސް ްޖުޑީޝަލް ްދެން ްމިހާރު ްިމވީގޮުތން ްއެހެންވީމަ،  1610އާދެ،

ްއަދިް ްމިނިމުނީ. ްވަކިނުކުެރވޭނެގޮތަށް ްމެންބަރަކު ކޮމިޝަންގެ

ްފަހުް ްއެންމެ ްއާދެ،ްދެން ްދެއްތޯ. ްދާނެތާ ްރީޑްރާފްޓަށް ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްެދްއވުންްއެދެންްޑްރާފްްޓގައިްއޮްތގޮތް.ްދަންނަވާލ9ްަވަނަްމާއްދާް

ް
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ް1615 

ްކޮމިޝަނަށ9ްްްްހުވާކުރުން.ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް ްމާއްާދ. ވަނަ

ްޔަންޢައް ްމީހަުކ ްކުރާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގްްމަޤާމްއޭާނގެ ފުރަންފަށަންވާނީ

ް ްސޮިއ1ްްޖަދުވަލު ްއިޤްާރރުގައި ްުހވަިއގެ ްއެ ްުހާވކޮށް ަގއިވާ

ްށްފަހުގައެެވ.ކުރުމަ

ް1620 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1625 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް1630ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން ްވޯޓުގެ ވަަނ9ްްމި

ްއަޅުަގނުޑް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްާފސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް  1635މާއްދާ

ްއޮްތް ްކޮިމޝަންގައި ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްނިމުނީ ްމި ދެން

ްއިޞްލާޙުތަކަ ްއަހަިއ، ްވޯޓަށް ްފާސްނުވިްޑްރާފްޓަށްވެސް ްމިހާރު ްށވެސް.

ްއެަބޙުސްކުރުމަށްް ްހުުޅވާލަން. ްވަގުތު ްބަޙުސްުކރުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ބައިތަކަށް

ްމިޖެހުނީ.ް ްހުޅުވާލަްނ ްމިހާރު ްމަތީްނ ގަާވއިދުަގިއވާގޮުތގެ

ް ްކޮމިޝަންގައި ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްފަދައިން  8ް1640އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޢިބާރާތާިއް)ހ(،ް)ށ(ްއަ ްފެށޭ ްމާއްދާގެ ްޭއެގްވަނަ ް)ނ(ްެވސް،ްއަދި ދި
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ް ްމިބާބުގެ ްޖެނެރަލުގެ ްޕްރޮސިކިއުަޓރ ްމިހާރު ްމާއްދާެގ4ްްއިތުރަށް ވަނަ

5ް)ކ(ްއާއިް)އ(.ްދެންްމިއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްބަޙުސްކުރަންްމިއޮތީ.ްމިް

ް ނަޑއަޅަނީ ްކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، 20ްްޕޮއިންޓަށް. 5ްމިނެޓްއިރު.

ްޢިއްޒަތް ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ްވަގުތަްށްޖަހަންދެން. ްމެންބަރުން  1645ތެރި

ްއެދިަވޑަިއގަތުންްއެދެން.ްތ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް.

ް

ްޖެނެރަލްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްޕްރޮސިކިުއޓަރ ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްމިބައިގެ ް)ކ(،4ްމިބާބުގެ، ްމާއްދާގެ ްމިދިޔައީ.ްްވަނަ ްފާސްުނވެ )އ(

ްމިނިވަްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވސްނާލަންވާނެ ްައޅުަގނޑުމެން  1650އާދެ،

ްބަެއްއް ްއޭގެެތރެއިން ްޤާއިމްކުާރއިުރގައި ްކޮމިޝަންތަކެއް މުޢައްސަސާތަކެއް

ްއަިދް ްކޮމިޝަން ްހިޔުމަންރައިޓްސް ްމިސާލަކަްށ ކޮމިޝަންތަކަކީ،

ްއެންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަން.ްމިތަންތަނަކީ...

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްބ.އަތޮުޅެގ ްއަދި ްމަުޑކޮށްލަދެއްވާ. ްމެންބަރު،  1655ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިތ ްއެދެން ްވެދެވަަޑއިގަތުން ްއަދި ްޢަފީފް މެންބަރު

ނުޑްކުރީގަިއވެްސް މެންބަރުންވެސް.ްއަޅުަގނޑުްަދންނަވާލަންްބޭނުންްއަޅުގަ

ފްޓިންގްކޮމިޓީއަށްްަވގުތުކޮެޅއްްދޭންބޭނުމޭ.ްދަންނަވާލިން،ްއަޅުަގނޑުްޑްރާް

ްޑްރާފްޓިންގް ްތިއްބަވާފައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީމަ، ދެން

ް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން  1660ވަންދެން،ްބަިއަގނޑިެއއްހާއިުރ5:30ްްކޮމިޓީގެ

ްއެރުވުމަީކް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްފުރުޞަތު ްމަސައްކަްތކޮށްލެްއުވމުގެ ނަމަވެސް

ް ްއެގޮތަްށްވަރަށް ްެފނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، މުހިންމުކަމެއް.

ްވަރަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހައްދަވައިެދއްވުން. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޯރަމްް ްެއދެން ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ އަދަބުވެރިކަާމއެކު

ްއަިދް ްބާއްވާަލދެއްވުން. ްމިކަން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ  1665އޮންނާނެގޮތަކަށް

ްރައްޔިތުންެގްޑް ްމިހާރު ްވަޑަިއގެންދެްއވާ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ރާފްޓިންގ

ްހަމަް ްއެްއޗިހި ްދިޔަ ްފެއިލްވަމުން ްިމހާރުވެސް ްއަދި ްބާބުގައާއި މަޖިލީހުގެ

ްކޮށްދެވުން.ް ްމަސަްއކަތެްއ ްދެއްވުނު، ްނަަމވެްސ ކުޑަަވގުުތކޮޅެއް
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ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ޖަހަންދެނ6ްްްޑްރާފްޓިންގ

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލަން. ްއެދޭވާހަަކ ްއަުޅަގނޑު  1670ގެންގޮސްެދއްވުްނވެްސ

ްކުރިއަްށގެންދަވާ.ްް

ް

ްމިފާސްކުިރްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަާވލީ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްކޮމިޝަން،ްެއންޓިކޮރަްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްތެޭރގަިއްހިުޔމަންރައިޓްސް ޕްޝަންްކޮމިޝަންތަކުގެ

ްބަލަންޖެހޭް ްމައްސަލަތައް ްޖިނާޢީ ްމިދެކޮމިޝަނަކީވެސް  1675ކޮމިޝަން.

ްއަމިއްލައަްށް ްކޮމިޝަނަކުން ްމިއިން ްއެހެންވީމާ، ދެކޮމިޝަން.

ްއެމައްސަލަތަްއް ްހުށަހަޅަންވެއްޖެނަމަ ްޝަރީޢަތަްށ އެމައްސަލަތަްއ

ްމިދެއަކުރުަގއިް ްއެހެންކަމުން ްބާވަންޖެހޭނެ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅޭގޮތަށް

ްބޮޑުވެގެްން ްހަލަބޮލިކަން ްތަންކޮޅެއް ްކުރިއަށްގެންަދންވީތޯ. ްވާހަކަ މިބުނާ،

 1680ްއުޅޭހެން...

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ހަމަްކުރިއަށްްގެންަދވަންވީ.ްްޑރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެްބޭފުޅުންނަށްްއަުޅގަ

ްެއް ްމަަސްއކަތްފުޅަށް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއެބޭފުޅުން ދަންނަވާލީމަ

ްަޑއިގަންަނވާކަމަށްްައޅުަގނުޑްމިްއުއްމީދުކުރަނީ.ްވަ

ް1685 

ްސީާދްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްދެކޮމިަޝންވެސް ްއާދެ،ްމި ްއިނގޭތޯ. ްކުިރއަށްގެންދަނީ ްއާދެ،ްދެން

ްެއްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްެއހެންވީމަ، ްާބއްވަންޖެހޭނީ. ްޮފނުވޭގޮތަށް ްޝަރީޢަތަށް މައްސަލަތައް

ްފޮނުވާ ްއެީއްްދެތަނުންވެސް ްެޖނެރަލަށް ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ަމްއސަލަތައް

ްފެނިއްޖެް ްނެތްަކމަށް ްގެންދެވެން ްއެގޮތަށް ްއެަމއްސަލަތައް ޤާނޫނުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެމައްސަލަަތއްްައނބުރާްގެނެވޭކަހަލަްގޮތަކަށް  1690ހާލަތެއްގައި

ްބަެއއްް ްއެހެންނަަމވެސް ްމިއޮތީ. ްޑްރާފްޓްކުެރވިފައި ްދެއަކުރު މި

ްޖިނާޢީްްމެންބަރުންނަށް ްފަރާތަުކންވެސް ްއަމިއްަލ ްމިއޮތީ ހީފުޅުވެފައި

ްދެމާއްދާް ްމި ްކަންނޭނގެ ްއެހެންވެ ްހުށަހެޅިދާނެކަމަށް. މައްސަލަތައް

ްދެައކުރާް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެވާހަކަ ްއެހެްނވީމަ، ްމިދިޔައީ. ފާސްނުވެ

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑިޝަްލ ްދެން ްއާެދ، ްބޭނުންވީ. ްދަންނަވާލަން  1695ބެހޭގޮތުން
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ްމެ ްެއއްވެްސްކޮމިޝަންގެ ްދެޭކގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްވަިކކުރުން. ންބަރުން

ކޮމިޝަނެއްްނޫނީްެއްއވެސްްމަޤާމެއްގައިްހުންނަްމީހަކުްަވކިނުކުރެޭވގޮތަްށް

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުބެހެއްޭޓނެ.ްއެހެންވީމަ،ްދެންްއޭގައިްވޯޓުްނުދެއްިވް

ނޑަކަްށްނޭ ނގެ.ްދެންްމެންބަރުންްއެްވޯޓުްނުދެއްކީްކީްއވެގެްނކަމެއްްއަުޅގަ

ްެއއޮންަން ްފާްސކުރުމުގަިއ ްއެފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި  1700އެހެންނަމަވެސް

ްެއއަށްވުެރް ްކަަމކަށްެވއްޖިއްާޔްއަދި ްޤަޫބލުނުކުރެވޭ ްއެއީ ްމެޖޯރިޓީ ސިންޕަލް

ް ްމެޖޯރިޓީއެއް، ްެއމަޤާމުތަކުގަިއ3/2ްްބޮޑު ްވޯޓުދީގެން ްމެޖޯރިޓީންވެސް ގެ

ްއެކަީށގެންނު ްމަޤާމު ްބޭފުޅުްނގެ ްކަހަލަްތިއްބަވާ ްަވިކކުރެވޭ ވާކަމަްށވަންޏާ

ްެއް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަްށ ްގެނައުމުން ްރީޑްރާފްޓްކޮްށެގން ްއެ ގޮތަކަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލަން ްމިދެވާހަކަ ްހިނަގއިދާނެހެން.  1705ފާސްވެގެން

ްބޭނުންވަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްމެންބަރަކީވެްސްއާދެ، އްޒަތްތެރި

ްއެދެްންޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރެއްކަމަށްވާތީ ޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓގެ

ްފެޭން ްއެބަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް.  1710މެންބަރު

ްމެންބަރުން.ް ްބަެއއް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއެހެްނ ްއެނޫންވެސް އަދިވެސް

ްޢިއްޒަތް ްެއ ްއެދެން ްވަަޑއިގެްންއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންވެްސ ތެރި

ްމާލެއަތޮޅުެގް ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމަރިޔާ ްކޮށްެދއްވުމަށް. އެމަސައްކަތް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް1715 

ްމިވާހަކަްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖުޑިޝަލްްްދަންނަވާލާފަްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއެީއ ްމިމަޑުކޮށްލީ. ްނުދާންވެގެން ނޫނިއްޔާ

ް ްކޮމިޝަންގެ ްއަޅުަގނުޑ8ްްސަރވިސަސް ްފާސްނުވެދިޔުުމން ްމާއްދާ ވަނަ

ްޖުިޑޝަލްް ްއެއީ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްކަންބޮުޑވާ ވަރަށް

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދިޔައިރު ްމި ްިމބާބު ްކޮމިޝަންގެ  1720ސަރވިސަސް

ްއުއް ްފަނޑިޔާރުންެވްސްނިންމީ ްހުރިހާ ްއެހެން ނޑިޔާުރނޫން ްފަ ތަމަ

ްޢައްޔަްނުކރާނީވެސް.ކޮމިޝަ ްމިކަންތަްއްްނުންކަން ްިމގޮތަށް ދެން
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ްއެްނިމިގެންދިއުމާ ްކޮމިޝަންގަްްގުިޅގެން ްބޭފުޅުންެގްިތއްބައި ާވ

ްއެްްއެްއވެސްކަހަލަާަ ްެއބޭފުޅުންގެ ްްކަމެްއ، ްހޮޭވ ްއަހަރުދުަވސ5ްްްއެ

ްމަޤާމުގެ ްުނވަތަ ްއެްއވެސްކަހަަލްްތެރޭގައި ްޮހވުނަސް  1725ހައިސިއްޔަތުން

ްަކންބޮޑުވާކަެމއް.ް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްނިމުމަކީ ްނޭޅޭނެގޮަތކަށް ފިޔަވަެޅއް

ްކޮންމެވެްސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންެޖހޭ އަޅުަގނޑު

ްވަިކކުރެވޭނެޢަމު ްއެމީހުން ްަވިކްްއްސަސާއަކުން ްމިދެންނެވި ގޮތެްއ،

ް ްމިޤާނޫނުަގއި ްމިޙާލަތްތަކެއް ްއެަބއޮތް ޑްރާފްޓްަގއި.ްްލިޔެވިފަިއ

ްކުެރވޭނެ ްދިއުމަީކ،ްްއެޙާލަތްތަކުަގއި ްހަމަޖެހިގެން ްކަންތައްތައް  1730ޮގތަކަށް

ްކުެރވޭނެ ްކަންތައް ްއުސޫލުން ނުޑްްޑިމޮކްރެޓިކް ްއަުޅގަ ްެއގޮުތން ގޮތެއް.

ްވަިކގޮތަކަްށް ްއެކަންތަްއ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްތާއީދުކުރަން ހަމަ

ްނިންމަވާނީްފާސްކުރާގޮތަށް. ްމަޖިީލހުން ްނުވަތަްްއެކަން އަޣްލަބިއްަޔތުންތޯ

3ްް ްމައްަސލަޖައްސާކަމެއ2ްްްބައިުކޅަ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްބައިތޯ.

ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެކަހަަލް، ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމާ ްމާއްދާއެއް  1735ިމކަހަލަ

ްޤަބޫލުކުރެ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްވަިކކުެރވެންޖެހޭނެކަމަށް ްތެރެއިން ވޭ.ްމާއްދާއެްއގެ

ްޚުދުމުޚް ްާވނީ ްކޮމިޝަން ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ތާރުްއެހެންނޫނިއްޔާ

ްކޮންމެގޮތަކަްށް ްއެމީހުން ްއޮންނަވަރުންގޮސް ްވަކިވެފަިއ ްއެމީހުން ބާރަކަށް.

ްނުކުިރއަްސްްކަންތައް ްއެކަންަތއް ްއެމީހުން ްތެރޭަގއި ްއެމުއްދަުތގެ ކުިރއަސް

ް ްދެން ްބަޔަކަށް ްނޯންއެހެން ްއެޅޭނެގޮެތއް ްއެހެންވީމާ،ްފިަޔަވޅެއް  1740ނާނެ.

ްކަންބޮޑުވާ ްައޅުަގނޑު ްހަމައެހެންމެްްއެކަމާ ްދެން ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ވާހަކަ

ކުރުުމެގްއިމްޤާްފުސާދިޔަްއެއްްާމއްދާކަމަށްާވްއިންންގެވެްމިބާބުގެްމިްފާސްނު

ްފާސްނުވުމާ ްމިހާރު ްދެން ްއަުޅަގނޑަކަށް ްހިންގުން. ގުިޅގެންްްކަންތައްތައް

ްއުނިކަމެްއެ ްމާބޮޑު ްނުއެއްނެތަސް ްއަންނާނެކަމަކަށް ފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްްއް

 1745އަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭްދެންްިއތުރަށްްޑްރާފްޓްކޮށްގެންްިމކޮަޅށްްގެންނާކަށް.ް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްއުނިކުރިއަްސ ްއެބައި ްދެން ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްއެވާަހަކް ްއެހެން ްހިނގާނެކަމަށް. ްމިކަންތަްއތައް މިބޭނުންވާގޮތަށް

ްމަސައްކަތަްްދަންނަވާލާފައި ްތިވިދާުޅވި ނޑު ްއަޅުގަ ެގްންއިދެން

ްކުރިއަށްދާނަން.ްޝުކުރިްއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްތިދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް
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ް1750 

ްއެއްެޗްއްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޕްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނީ ްމިރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ވަަނ4ްްބާބުގެ،ްމިބަިއެގ

ނޑަްށްއިްމާއްދާގެް)ކ(ްއަދިް)އ(ްގެްވާހަކައާް ބެހޭގޮތުން.ްދެންްއަޅުގަ

ްމިދެއަކުރަްށްް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްޢިއްޒަްތތެރި ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ްޢިބާރާތްކުރެވިފަިއވާް ްމިދެއަކުރު ްއެވަީނ،  1755ގޮތުން.ްްވޯޓުނުދެްއވާ

ްތެރެް ްވަކިްންމިދެއަކުރުގެ ްފާހަަގކޮށްލާނަން ްއަޅުަގނޑު ް)ކ( އިން

ްިމް ްވާަހކަ، ްއޮންނަ ްމިދައްކާފައި ްގަިއ ް)ކ( ޚާއްޞަގޮެތްއގައި.

ގޮަތކަށްްލިޔެަފއިްއޮްތްއެްއޗެއް.ްްވަރަށްގިނަްގޮްތގޮތުންްމާނަކުެރވިދާނެ

ްދަންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިއްބާވާ ްއަޑުއައްަސވަން ތިބޭފުޅުން

ްފަރާތަކުންވިޔަސް" ްމައްސަލަައާކްްކޮންމެ ްޖިނާޢީ ްފަށާފައިވާ  1760ިހންގަން

ްެގންދިއުން ްކުިރއަށް ްއެކަެމއް ްޙަވާލުވެ ްކީކޭޯތް". ްކީކޭޯތްމިބުނަނީ. މި

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަްށ ްދިވެހިބަހުން ްސާފުކޮށް ްމިވަރަށް ްމިއުޅެނީ. ބުނަން

ްހިނގަމުންދާ ްކޯުޓގައި ްކަމަކީ ްއެބަޖެހޭ ކަމެއްކަާމިއްއެކަުމެގްްއެނގެން

ވެްއެކަްންކުިރއަށްްގެންދާންކަންްމިއުޅެނީ.ްެއހެންވީމާ،ްތެރެއަށްްޙަވާލުް

ްގެނެިވއްޖީިވްއާޔް ްލިޔެިވގެން ްރީތިކޮށް ްބުނެިވގެން  1765ސާފުކޮށް

ް)އ(ް ްއެހެން ްޯވުޓްލިބިގެންދާނެކަމަށް.ްހަމަ ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްއުޭޅް ްމިަދއްާކން ްރީތިކޮށް ްަތންކޮޅެއް ްއެޢިބާރާތްތައް ގަިއވެސް

ްމީހުންނަ ްފަވާހަކަެއއް ްވަރަްށްްމްވާކަހަލަޙުށް ްިލޔުްއވުްނ ގޮތަކަށް

ްލިޔުްއވަްން ްކުރުކޮށް ްމާ ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްދެން ބޭނުންތެރި.

ްކުރެވިަފިއް ްއެކަން ްއެހެންގޮތަކަށް ްނުަވތަ ްއޮތީކަމެއް  1770އުޅުްއވާފައި

ްމިތަނުގަިއް ްކަންބޮޑުޭވ، ްވަރަށްބޮޑަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، އޮތީކަމެއް.

ްވަރަށްގި ްދާއިރާގެ ްހައިިސއްަޔތްތަކުްންޝަރުޢީ ްއެކިއެކި ްބޭބޭފުޅުން ނަ

ްުކއްލިއަަކްށް ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްިތއްބަާވ. ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

ްޖުޑީޝަްލް ްފަށްޓައިފީވިްއޔާ ްޢަމަލުކުރަން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްަވރަށްގިަން ްބެލެވޭ ްއާދެވިދާނެކަމަށް ްތެރެައށް ްކޮމިޝަްނގެ  1775ސަރވިސް

ްސަ ްމި ްތިއްބެވިއިރު، ްމިތާ މިޮކމިޝަންގެްްިއ،ތެރޭގަްރވިސްބޭފުޅުން

ްވަކިކުެރވޭނެ ްމެންބަރުން ްމިހިމެނޭ ްފާްސނުކުރުން.ްްތެރޭގައި ގޮތަކަށް

ް ްމިހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއްސަސާތަކެއްްޢަމުމިނިވަން މީހުން،ްެގ

ްލިޔެް ްއެއްގޮތަކަށް ްދާދި ްވާހަކަ ްވަކިކުރާ ްމިއޮތީ.ްވިމެންބަރުން ފަިއ
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ްޖެހިލުންވެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިްއޮތްއިރު ްކަންބޮޑުެވއްޖެ  1780ޖެ،

ްވަކިކުރުމާ ްމެންބަރުން ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް ްގަިއ.ދޭތެރޭްޖުޑީޝަލް

ްއަުޅަގނޑުމެްން ްއެބަހީވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިތަނުން އެހެންވީމާ،

ް..ްއެތާްއެބަތިބިހެންްއެކޮމިޝަްނެގްމިހާރު

ް

 1785ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކޮންމެްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްނުުކރެވޭގޮަތްށް،ްކޮމިޝަނެއްަގިއވިޔަސްްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ކޮންެމްތަނެއްަގިއވިޔަްސްަވކި

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްބާރެއްވެްސ ްހުރިހާ ްނުވާނެ. އޮެވގެން

 1790ްޝުކުިރއްޔާ.ްއަތުަގއި.ް

ް

ްފުރުޞަުތްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްދެން ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްަމނިކުފާނުްްއްާބސްްިއބްރާީހމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއެންމެފުރަތަމަ ްލިބުނީމަ

ްގެންދެް ްކުރިައށް ްމަސައްކަތް ްޑްރާފްޓިވުމަޖިލީހުގެ ްކޮމިީޓެގްމަށް ންގ

ްމިހާރުް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްފޮނުއްވާެލއްވީމަ ްބޭރަށް ްމިތަނުން  1795ބޭފުޅުން

ްވޯުޓް ްައޅުަގނޑުެމން ްމިއަށް ްީކއްެވެގންކަން ްވާަހކަތައް، މިދައްކާ

ްމިއުެޅނީ ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ްކޮންކަމެއްކަްނ ްއަދި ްމިް.ނުދިނީ

ްނުިތއްބަވާެނ.ް ްއެބޭފުޅުންނެއް ްއަުޑއައްަސވާަކށް ވާހަކަދަްއކާ

ްވޯޓަްށް ްޑްރާފްޓަަކށް ްއޮތް ްުހށަހަޅުއްވާަފއި ްއެބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތިއްބެވުމަށްވުެރވެސް ްއެބޭފުޅުން  1800އައްަސާވއިރު

ްއެވާހަަކް ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްތިއްެބވުން. ްމިވަގުތު މުހިންމުހެން

ްަދންނަވަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްހުްއޓާލީ. ްއެހިސާބުން އަޅުަގނޑު

ްމިއުޅެނީ ްޙަލީްމް، ްއަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގއ.ެގ ދެންމެ

ްިމްްއެވިދާުޅވި ްމާނައެއް ްއެހެން ްވަރަށް ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ ފަދައިން،

ް ްޖެނެރަލްގެ 4ްްޕްރޮސިކިއުޓަރ ް)ކ( ްމާއްދާގެ ްއޮްތްވަނަ  1805ަގއި

ް ްމިވަނީ ްއެްއޗަކުން ްޖިނާޢީކަމެއް ްކޮންމެެވސްކަހަލަ ކުރަްންމީހަކު

ްއެަވގު ްފެނުނަސް ްކުރިއަްށްްންްތުހުއްޓާ ްދެްނ ްަޙވާލުެވގެން އެކަމަކާ

ިމވަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްއިްގެންދަންޖެހެނީްއެބޭފުޅެކޭްހީާވކަހަލަގޮތެއްްީމގަ

ްކޯޓެްއަގިއް ްހިނގަމުންދާ ްމައްސަލަެއއް ްޖިނާޢީ ްހަމަ ްބަދަލުަގއި އޭެގ
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ްމިކަންް ްގޮތަަކށް ްއެކަހަލަކޮންމެވެސް ްމައްސަލައެްއ  1810ހިނގަމުންދާ

ްއަ ްިމްއޮންނަންވާނެކަމަށް ްދަޢުާވ،ްއެއީ ްއެކަމެްއގެ ްހީވަނީ. ުޅަގނަޑށް

ްއެކަ ްއެބަޮއތް ްއެނގެން ްކަފެށޭތަނުން ްދަހަލަ ވާކުރުާމިއްޢުންތައް

ް ްއެހެންވީމާ، ްމިަހއްދަވަނީ. ްަގވާއިދުކަން ްއެކަމާބެހޭ އެކަހަަލްހަމަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއޮތީ. ްވެްސ ް)އ( ްއޭެގ ްނިކުންަނގޮތަށް މާނައެއް

ްއެހެްނވެގެ ްނުދެވުނީ ްެއންމެބޮޑަށްްވޯޓު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން  1815ން.

ްުޖޑީ ްވަިކވުުމެގްމިކަންބޮޑުވާ ްމެންބަރުން ްަކއުންސިލްެގ ޝަލް

ްދަންނަވާނަަމް ްތެދަށް ްހަމަ ްޙަީޤޤަތުގައި ްމީގެ މައްސަލަިއގަިއ،

ްުކއްލިއަކަްށް ްެއއީ ްނޭގުނީ. ްހަމަ ްނޭނުގނީ. ްވޯޓުދޭން އަޅުަގނޑަްށ

ް ްފަހުން ްައނެއްކާ ްޮއއްވާ ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްެޓްއްކުރިން ކުއްލިއަކަށް

ްޭއގަ ްމިއޮތީ. ްައިއސް ްމިތަނަށް ްތައްޔާުރވެގެން ނޑުމެންނަށްްއި  1820އަުޅގަ

ްއެްއެވސްގޮެތްއް ްވަކިކުެރވޭނެ ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ ްމަޤާމެއްަގއި ވަކި

ްޖުޑީޝަލްް ްއެބޭފުޅުންވެސް ްނުވާނެ. ްވެގެެންއ ްއެހެންވެސް ނެތް.

ްއެކަށީގެންނުް ްުހންނަން ްމެންބަރަކަށް ކަމެްއްްކަހަލަްްވާކައުންސިްލގެ

ްމަޤާމުގެ ްއެތިއްެބވި ްްއެބޭފުޅުން ްއާޔްވިްކުރަްއަވއިފީގޮތުންެވސް

ްސަބަބަކަށްވާ ްަވކިވާންޖެހޭނެ ްމަޤާމުންވެސް  1825ަކމަށްވަންޏާްްއެބޭފުޅުންގެ

ްެއހެންވީމާ،ް ްއޮންނަންވާނެ. ްގޮްތތަކެްއވެސް ްވަިކެވވޭނެ މަޤާމުންވެސް

ްނުކުރުމެއް ްއެކަމަކުްވަކި ްބޭނުމަކީ. ޅަްށްރަނގަް،ނޫްނ

ްއަލުްން ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތުން. ނަޑއެިޅފައި ްކަ ވަކިކުެރވޭެނގޮތެއް

ިވގެންްއެމާއްދާްއައުްނވެސްްބޭނުން.ްއަެނއްކާްމިތަނުން،ްކުރެާެޑްރާފްޓް

 1830ްކޮށްގެން...ްމަޖިލީހުންްވަކިްމާއްދާއެއްްާފސް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެނުގެންަނގޮތްެވްސްްުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަ ްިކޔާފައި ްރަނގަޅޭ ްއެންމެ ްނެތީމަ ްއެމާއްދަެއއް

ްވާނެގޮެތއްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއްާބސްްިއބްރާީހމްޢަ ްވިސްާނވަަޑއިގެން ްކޮމިީޓއިްނ ްޑްރާފްޓް  1835ނޫން.ްްއެވެްސ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ްވަރަށްއައްސަލާމްޢަލަިއކުްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްއަޅުަގނުޑެވސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްމް

ްގޮްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރީިތކޮށް ްއެހާ ްމިއަދު ްމާއްދާތަްއްްސްފައިދެރަވޭ ަބއެއް

ްއެހެންަނމަވެސް ްެދކޭގޮުތގަިއްް،ފާސްނުވެދިއުމުން. ނޑު އަުޅގަ
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ްޯވޓުދެއްވަްން ްއެބޭފުޅުންނަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްެއއީ  1840ފާސްނުވީވެސް

ްއެކަަމީކްޖެހިވަ ްނަޒަުރގަިއ ްއެބޭފުޅުްނގެ ްދަތިފުުޅވަނީ ޑަިއގަންނަވަން

ްެއީއް ނޑުްދެޭކގޮުތގައި ްކަމަކަށްނުވާތީ.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ވޯޓުދެވޭފަދަ

ްހިތުންްްމައްސަލަެއއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކީވެސް ްކޮންމެ ނޫން.

ްދެންް ްރަނގަޅުގޮތުަގއި. ްއެންމެ ްހަމަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަނީ

ްއެ ްސްޕީޑެްއަގިއްއަޅުަގނޑު ްބާރު ްމިހާ ްކަްނބޮޑުވާކަަމކީ،  1845ންމެބޮޑަށް

ްައތްދަށުންް ްފަހަރެްއގައި ްގެންދާއިރުަގއި، ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހެން

ްނެއްިޓގެން ްއަޅުަގނަޑްށްްގޮސްފައިްކަންތަާައްތަެކއް ހުރެދާނެކަން

ްއެހެންނަމަވެސް ްޮގްސްް،ޔަޤީންވޭ. ްނެްއޓިެގން ްމިގޮތަށް ދެން

ްއަނެއްް ްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްހުރިކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ްއަނބުރާ ކާ

ްއެްއޗެްއ.ް ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމިއީ  1850ގެނެވޭނެާބވައޭ.

ާަޅުަގނޑުްވަރަށްބޮޑަށްްފާަހގަކޮށްްަދންނަވާލަންް އެހެންވީމާ،ްއެކަންްއަ

ްމިދާގޮތަްށް ްމިހާރު ްޔަޤީން ްސަމާލުކަމަށްޓަކައި.ްހަމަ ްބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ

ްއެން ްޤާނޫނުއަާސސީ ްނިމިގެްންދާކަމުގަިއވާނަމަ ްއަާޅ ްއަކުރު މެފަހު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަކަށްްނަމަވެސް ްރަފް ްކުރީގައި ޕްރިންޓަށްްދިއުމުގެ

ްހުްނނާނެކަން.ް ްތަޢާރުޟު ްަބއެއް ްބަލާލައިިފއްޔާ ްނަގާފައި  1855ކަރުދާހަށް

ްެއވާހަކަެވްސް ްހިތަށްއެރީ ްއަޅުަގނުޑ ްހީވާތީއާެއކީަގއި މިހެން

ްމިމައްސަ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްލައާްދަންނަވާލާނީއޭ. ބެހޭގޮތަކުްންމާބޮޑުްއި

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމު. ްދަްއކާކަށް ވާހަކަެއއް

ް ްމާދަމާރޭގެ ްރައީސާެއކުަގއި ްހަމަ ްމިހިރީ ިއްއ12200ްްާއެއްބާރުލުން

ްއެކަމަކު ްވާނެގޮތަީކ،ްް،ހަމައަށް. ްދެން ްއެކޮޅުން  1860ޭއެގ

ްވަަރކަށްްކުރިއަށްދާންޖެހޭކަމަށް ްކޮންމެވެސް ނަޑްށްްވެއްޖެަނމަ އަުޅގަ

ްބަލަ ްބަޖެޓްެގްއިޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ލަން.

ްވަޒީާފެގް ްބޮޑެތި ްތަފާތު ްވަރަށް ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްމިއީ. ދުވަސްވަރު

ްމާދަމާބިލު ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްކަންތައް ްކަހަލަ ްްތަކާ 12200ްރޭގެ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްފަހުން ްހީަވނީގެ 3ްްްށް ްބޭްއވުމުެގ  1865ބަދަލުގަިއްޖަލްސާ

ްއަޅުަގނޑު ްގިނަމެން ްރެއަކާްިވޔަސްއެންމެ ްބާއްވަންޖެހޭނީ ދުވާލަްށްިއ

ްުޝކުރިްއާޔ2ްް ްގޮތުން. ްދަންނަވާލުމުގެ ްެއވާހަކަ ޖަލްސާހެން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ނޑުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް  1870ްކަންބޮެޑއްުނވޭްޙަޤީޤަތުގަިއވެސްްަބއެއްްާމއްދާތަކެްއްްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއޭގަްފާސްނުވީމަކާްޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަ .ް ްއި ްއެބައެނޭގ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ބައެްއްހަަމ

މާއްދާތައްްހުރިގޮތުންްބޭފުޅުންްވޯޓުނުދެއްވީްީކއްެވގެންކަން.ްއެހެނަސްް

ްކަންބޮޑުވި ްޑްރާފްްޓކޮށްގެްނ8ްްްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތަށް ްމާއްދާ ަވނަ

ްގެނައިމަ ްއޮތްގޮތުންފުރަތަމަވެސް ްޭއގައި ްބޭފުޅުންްް. ބަެއއް

ްވަކިކުެރވޭ ްއެބޭފުޅުން ްކުރެްއވިައސް ްނެތް.ްްކޮންމެކަމެއް  1875ގޮެތްއ

ްއެ ްދިރާސާކޮްށްްއަނެްއގޮތުން ްފަހުން ްމި ވަކިކުުރމަށްޓަކައި

ްނުކުން ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްެއގެްނނެވި ްކޮމިޓީއިން ނަްޑްރާފްޓްކުރާ

ްޭބފުާުޅުންް ްަބއެއް ްއެއީ ްއެބައުޅޭ. ްމައްސަލައެްއވެސް އެހެން

ްއެބޭފުޅުްންދު ނިޑޔާރުންނާއި ްފަ ްޭއގެތެޭރގައި ރުކުރުމަށްޓަކައި،

ްވަަޑއިެގްން ްއެބޭފުޅުން ްފަހުން ްފާސްކުރީމަ ްމަޖިލީހުން  1880ތިބުމަށްޓަކައި

ްފެންވަރަްށް ްއެކަީށގެންނުވާ ްއަދާކުރުމަށް ްވަޒީފާ އެބޭފުޅުންގެ

ްޝަޚް ްލިބިވަަޑއިަގންނަވާތީ.ްސިްއެބޭފުޅުންގެ ްގެއްލުން އްޔަަތށް

ްއަ ްާޚއްޞަކޮްށްއެހެންވީމާ، ްމިމާއްދާ، ްއެދެން ްވަަރށްބޮޑަށް ޅުަގނޑު

މަށްްދިާރސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުާރްކޮމިޓީއިްންކުރެްއިވްޗެޕްޓަރްއެކުަލވާލުމި

ްބަލައިފިންް ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްހައްަދވަިއދެއްވުން. ްލިބޭނެގޮތް  1885ދިރާސާ

ްބަލަމުންް ްމޮޑްލްތައްވެސް ްއެހެން ްއަދި ްމޮޑްލްެވސް ސައުތުއެފްރިާކގެ

ނޑަްްމިދަނީ. ްއެހެންްކައަޅުގަ ްފެޭތ ނޑަށް ްމިތަްއގަ ްހަމަގައިމުވެސް ށް

ް ްދިމަލެއްުނވޭ. ްމޮޑްލްއެއް ްމިއީ ްބޭފުޅުެއހެންވީމާ، ންްކޮމިޓީގެ

ްހަމަް ްުބނާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރިނަމަ ްމާއްދާތަކެއް ްެކއްެކވި އަމިއްލައަށް

ްއެް ްބޭނުމޭ ނޑު ްއިނގޭތޯ.ްެއހެންވީމާ،ްްއެހެން.ްއަުޅގަ ްހޯދަން  1890ރެސިޕީ

ްއަޅު ްޑްރާފްޓްކުާރްމިކަން ްދިރާސާކޮށް ްއަދި ްފާހަގަުކރަމޭ. ަގނޑު

ްދިރާސާް ްކުަރއްވާަފއިކޮމިޓީއިން ްއެދިރާާސއެްއވެްސްްއެއް އޮތްނަމަ

ްމިކަމާ ްހަމަ ްބޭުނމޭ ްވަރަށްބޮޑަށް ނޑު ްއެްކސްޕަްއަާަުޅގަ ރޓްްގުޅިގެން

ްއޮޕީިނައންއާ ްއޮްތ ްދެއްވާފަިއ ްލިއި ްއޮްތްޔުްއޭނަ ްއވާފަިއ

 1895ވަނަފަހަރަށްްވޯޓަށްްއެއްސެވުުމެގްކުރިންްކޮމެންޓްރީވެސްްމިކަމާމެދުްދެ

ްއާ ްވާހަކަ ްއެދޭ ނުޑްލިބުން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްރިޔާސަތަށް ދޭހާެއުކ

ްމިކުރާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްހުއްޓާލާނަން. ވާހަކަ

ްަރއްިޔތުންނަށްް ްދިވެހި ްމިާޤނޫނުއަސާސީން ްއަވަހަށްނިމި މަސައްކަތް

ްހަށްްލިބުން.ްވަރަށްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްބޮޑުްފައިދާްައވަވީްއެންމެލިބެން
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ް1900 

ްއެދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށްބޮަޑށް ްައޅުަގނޑު ްެމންބަރުންްްއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާހިސާބަްވާހަކަފުޅު ްއެުކވެރިކަްންްށްދަްއަކވާއިުރ، މިއޮތް

ްވާަހކަފުޅުްްދެމެހެއްޓޭނެ ްކަމަށްވަންޏާްއެހެންްގެންދެވުން.ގޮތަކަށް ްނޫން

ްމަޝްރަުޙް ްމުޅި ްމަޖިލީހުގެ ްއަނެއްާކވެސް ްދެރަގޮތަކަށް ްވަރަށް މި

 1905ބަދަލުވެގެންްހިނަގއިދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއވެސް،ްމީެގްކުީރގަިއްޮއްތް

ްކޮންމެހެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަތުރުކުރުމަކީ ްދިމާއަށް ރޫޙާ

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްއެއީ ްނޫންކަން މުހިންމުކަމެއް

ްކޮށްގެްނވާނެކަމެއްް ްދަްނނަވަމުންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ،ްޫނންކަމަށް

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުްޙުއަްއޑުއަތޮުޅގެ ސްނުއްސުޢޫދުއަށް

 1910ްއަރުވަން.ް

ް

ްފާހަގަކޮށްލަްންްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިބައިގެްސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ޙު ްޖެނެރަލް، ނުޑްްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްައޅުގަ ް)އ(. )ކ(،

ްހީވަީން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްާފސްނުވެދިއުމަީކ ްމިެދއަކުރު ދެކޭގޮުތގައި

ްލިބިދާނެ ްއުނިކަެމްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1915ްކަމެއްހެން.ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ްއެްއެޗއްްް،އެހެންނަމަވެސް ްހުރިހާ ްމުޅިން ނުޑމެންނަކަށް އަުޅގަ

ްނުދެކެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެއްލުނީކަަމކަށް ްމިދެ. އަކުުރްއާދެ،

ްއެހެންނަމަވެސް ްދެކޭގޮުތަގިއްް،ފާސްނުވިނަމަވެސް. ައޅުަގނޑު

ްތަފާތުް ްމަސައްކަްތކުާރނެ ްދަށުގައި ްޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްޑީސެންޓްރެ ްއުސޫއަތޮޅުތަުކގައި ްއަތޮުޅތަކުަގިއްލުލަިއޒް ްއެކި  1920ން

ްނޫނީ ްސ.އަތޮުޅަގއި ްލ.އަތޮޅުަގއި، ްޕްރޮސިިކއުޓަރުން. ްތިއްބަވާނެ

ްހުރި ްޕްރޮސިިކއުޓަރުްންރާއްޖޭގެ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދިމާލެއްގައި ހާ

ްމަސައްކަތްކުރަން.ް ްދަށުން ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިުއޓަރ ތިއްބަވާނެ

ް ްބޭފުޅަކު ްޖިނާޢީްްފަށްޓަވަިއގެންއެހެންވީމާ،ްެއއިން ްގެންަދވާ ކުރިއަށް

ްޖެނެރަލްއަށް ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ްބާރު ްހުއްޓާލުުމެގ  1925ްމައްސަލަެއއް

ް ްަމފްއޮންނަންވާނެއޭ. ްއޭގެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ މަކީ.ްޙޫއެއީހެން

ްފާސް ްއޭތި ްއެހެންވީމާ، ްދިއުމަކީ ްހީވަީންުނވެ ނޑަްށ އަުޅގަ

މިހާރުްް،ކޮންމެވެްސވަރެްއގެްއުނިކަެމްއްއަންނާނެހެން.ްއެހެންނަމަވެސް

ްއޮްތގޮތު ްްންޢިބާރާތްކުރައްވާަފއި ްއެނގޭ އޭެގއިްންއަޅުަގނޑަްށވެސް
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ްޕްރޮސިިކއު ްމާނަކުރެވިދާނެޖާގަދެނީްޝަަނށްޕްރައިވެޓް  1930.ްކަމަށް

ްްއެހެންކަމަށް ްްއަމިްއލަވެއްެޖއްޔާ ްޖިނާޢީްފަރާތަކުން ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

އަިދްދޭ.ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްއަށްްލިބިމައްސަލަްހުއްޓާލުމުގެްބާރުް

ްމައްސަލައަކާ ްްއެފަދަ ްއަިމއްަލއަށް ްއެބަލިބޭޙަވާލުވުުމގެ ް.ބާރުވެސް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީެގްއެހެންވީމާ، ްޑްރާފްޓިންގ ްޙަޤީޤަތުގައި ން

ްޕްރައިވެްޓްްހަމަްވިސްނުމަކީ ްމައްސަލަތަކުގައި  1935ކްރިމިނަލް

ްޮޕލިސީއަީކް ްއެއީތޯ ްނޫންތޯ، ްނުވަތަ ްޖާގަދިނުްނތޯ ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް

ްޑްރާފްޓްކުެރްއވީ ނޑުް.އެބޭފުޅުން ްއަުޅގަ ސާފުވާްންްމެންނަށްއެާެެއއް

ްސާފުނުވާކަމަށް ްޙަްއެބަޖެހޭ. އެއްެޗްއްްއިްޭއގަްްއިޤީޤަުތގަެވއްޖެއްޔާ

ްނޭ ްޖުޑީނދަންނަވާކަށް ްހަމައެއާއެްއކޮްށ ްދެން ލްްޝަގޭނެ.

ްއެައކުރު ްާފސްނުވެދިޔަ ްކޮމިޝަންގެ ް،ްސަރވިސަސް  8ް1940މާއްާދަކމަށްވާ

ްުޖޑީ ްދެކޭގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްމާއްދާ، ްަސރވިަސްސްވަނަ ޝަލް

ްއެަބް ްއުސޫލެއް ްވަކިކުެރވެންޖެހޭނެ ްމެންބަރުންވެްސ ކޮމިޝަންގެ

ްާތއީދުކުރަން.ްއިމްޤާ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްއެއަްށ ކުރަންޖެހޭ.

ުނވަތަްަވޒީފާެގްހައިިސއްޔަތުްނ،ްްއެކްްސްއޮީފޝިއޯް،އެހެންނަމަވެސް

ްކޮ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްނުވަަތްްމިޝަްނގެމިސާލަކަށް  1945ރަީއްސ

ްތިއްބަާވކަމަށްތުރައްޔި ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ އެބޭފުޅުްންްވެއްިޖއްޔާްްންގެ

ްކޮމިޝަނުވަކިކުެރިވގެންވާނެހެ ްހިެއއްނުވޭ ނޑަށް ްައުޅގަ ްއެއްްްންންނެއް

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވާލީ. ްެއވާހަކަ ްއެހެްނވީމާ، އުސޫލަކުންނެއް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް1950 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްވާހަކަެއއްްދަންނަވާލަްންްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްްެކވުން:މުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއް ް)ކ(ްާއިއ4ްްބޭނުންވަނީ،ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއާ ް)އ( ްއަދި ްމިއި ްދެމާއްދާއާްބެހޭގޮތުން. ްްޑރާފްޓްކޮްށްއި ގުޅޭގޮތުން

ްވިދާުޅވެއްޖެ ްމެންބަރަކު ްކޮމިީޓގެ ާދްއްދެމާްމިްް،ދިރާސާކުރަްއވާ

 1955ސާސީެގްޤާނޫނުއަމިމަކީްޙޫބޭނުމަކީ،ްއަދިްމަފްްގެންނެވުމުގެްއެންމެބޮޑު

ް ްމިއެކުލަވާލެޭވ ްދަށުން ްމުސްތަޤިއްލުްބައެއް އެހެން

ްކޮމިޝަންފަދަްޢަމު ްރައިޓްސް ްިހއުމަން އްސަސާތައްކަމަްށވާ

ްއެ ްއެބޭފުުޅން ތަޙްީޤގުކުެރްއވުމަށްފަހުްްކޮމިޝަންތަކުން

ްދަޕްރޮސިކިއުޓްް ްނުވަތަ ްާޙލަތެއްަގިއްޢުކުރަން ްބޭނުންވެއްޖެ ވާކުރަން
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ްއަމިއްލައަްށވެސްް ްއަޅުަގނުޑްޢުދަްއެފަރާތުން  1960ވާކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް.

ްެއއްބަހެއް ްމިޤާނޫނުައސާސީަގިއްްމިކަމަކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫން.

ްބޭނުމަކު.ް ްމިއުފައްދަީނ ްޖެނެރަލްއެއް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ މުސްތަޤިއްލު

ް ްހުރިހާ ްުކރާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުމަކީ، ކުރާނީްްއްވާތަޢުދަޖިނާޢީ

ވަނީނަަމްްތެރިްރައީސް،ްއެހެންކަމުަގއިވުން.ްޢިއްޒަތްްމިފަރާތުންކަމަށް

ްޖިނާޢީް ްބާރުތަކެއް ްމިފަދަ ްކޮމިޝަންސްތަކަްށ  1965އެހެން

ްމައްސަލަތަކުަގއި ްއެްއވެްސް، ްދިނުމުގެ ްބާރުތަކެއް ދަޢުާވކުުރމުގެ

ްެއހެންވީމާ،ް ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންކަމަށް ްއޮތްކަމެއް ބޭނުމެއް

ނޫން.ްްނޑުްއެދޭޮގތެއްމާްއދާްއޮތުމަކީްއަުޅގަްދެްއެމާނަްދޭހަވާގޮތަށްްމި

ްމީގަް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްެއަބްއި ްއެހެންކަމެއްވެސް ްމުހިންމު ވަަރށް

ްމި ްމިހާރު ްޮއތްގޮތުްންްފާހަގަކުރެވޭ. ްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި  1970ދެމާއްދާ

ޕްރައިވެޓްްޕްރޮިސކިުއޝަންްނުވަތަްއަިމއްލަްފަރުދުންނަށްވެްސްޖިނާޢީް

ްއެ ްފުރުޞަތު ްދަޢުވާކުރުުމގެ ްއަިދްމައްސަލަތަކުަގއި ްއަުޅަގނޑު ބަދޭ.

ް ްއެއްފަހަރު ްބޭނުންނުމިހަމަ ްސްޓްރެްސކޮށްލަްނ .ްކުތާގައި

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެނެރަލްއެްއްމުސްތަޤިްއލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްއެްއފަރާތެްއް ްދަޢުާވކުރަން ްމައްސަލަތަކުގައި ްޖިނާޢީ  1975މިއުފައްދަނީ

ނަޑއެޅު ްއެހެްނވީމާކަ ްމަށްޓަަކއޭ. ްައޅުަގނޑުމެންް، ްއެފަރާތަށް

ްމެންބަރުްއެއިތު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްދެން ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ބާރު

ްޖެނެރަލްްޙު ްޕްރޮސިިކއުޓަރ ްނުކުތާއެްއ ްފާހަގަކުެރއްިވ ސްނުއްސުޢޫދު

ް ްބޭފުޅުންވެސް ްއެތިބޭ ްތިބޭނެއޭ. ްއެކިތަންތާ ވަަނ5ްްރާއްޖެތެރޭ

ް ްދަށުން، ްމާއްދާގެ ްމިބާބުގެ ްއ5ްްެމިބައިގެ ްަދށުން ްމާއްދާގެ  1980ވަނަ

ްނަމުގަިއްވާކުރާޢުދަ ްޖެނެރަލްއެްއެގ ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްއެއް ްހަމަ ނީ

ް...ްްޓކޮށްފައިްއޮތްްަޕވަރެއއްިލގޭއޭނަގެްފަރާތުން.ްއޭނަްޑެ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1985 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް
ްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:މުޙަްނމަދުް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތިރްމެންބަރު. ފުވައްމުލަކުގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދީދީ. ްއިބްރާހީމް ްމުޙަންމަދު  1990މެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްްވަަޑއިގެން ނެތް.ްއާދެ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމާްޝަކޫރު.ޒިޢާްއިޝަތުޢާ

ް

ްދެންމެްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަނިްލްްޒިމާްޝަކޫރުްޢާއިޝަތުްޢާ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި  1995ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްތާީއދުކުރަމުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅަށް ްްއެވާހަކަް،ދެއްކެވި ރަށްްއިތުެދން

ްބޭނުމެއް ްވާހަަކްްރިޕީޓްކުރާކަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ޫނން.

ްބާބުގަްމިްކޮންސެންޓްރޭޓްކުރާނީ ްކޮމިޝަންެގ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް މިްއި

ްދެމާއްދާއާް ްފެއިލްެވގެންދިޔަ ްފުރަތަމަްިއ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ބެހޭގޮތުން.

ްކޮމިޝަންގަ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްފެއިލްެވގެންދިޔަ  2000މަސައްކަުތެގްިއ

ްކ.އަތޮޅުފު ްދެންމެ ްއޮތްގޮތުން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމާއްދާ ެގްރަތަމަ

ްމެންއްޒަތްތެޢި ްވިދާުޅވުހިބަރި ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިާޔ ްރު ްމީގަިއްން ދެން

ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކުރިއަށްދިއުންހެން ްވާނީ.ްނުހިމެނި ްގޮަތާަކަށް

ް ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދިވެހިްއިނިގރޭސި ްެއއްަޗކާ ްއޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި

ްމަފް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެްއޗަކާ ްއޮތް ްއުޅޭީތްޙޫޑްރާފްޓްަގއި ްތަފާތެއް  2005މްގެ

ް ްފާސްނުވި ްދެން ްމާއްދާއ8ްްާފެއިލްެވގެންދިޔައީ. ްވަނަ ްހަމަްއި ބެހޭގޮތުން

ްކޮމިޝަންެއްއް ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްޙަޤީަޤތުގައި ްދަންނަވާލަން. އެްއޗެއް

ްއަޅުަގނޑު ްމުސްތަޤިއްލުކަން ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ މެްންމިއުފައްދަނީ،

ްކޮމިޝަންގަ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްއެހެންީވމާ، ިއްޔަޤީންކުރަންެވގެން.

ްއެބޭފުޅުންގެ ްމާނައަކީ ްހިމެނުމުގެ ނޑިޔާރުން ްއޮފީްސްްފަ ްއޮފް  2010ޓެްނޔަރ

ްގޮތަކަށްް ްގެންދެވޭަކހަލަ ްމެޖޯރިޓީއަކުން ްސިްމޕަލް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ކޮމިޝަންގެްމުިޅްއޮންނަކަމަށްވަންޏާްޙަޤީޤަތުގަިއްޖުޑީޝަލްްސަރވިސަސްް

ްދެންް ްޯވޓުނުދިނީ. ްމާއްާދއަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަޖެހޭތީ މަޤްޞަދަށް

ްއެކްްސް ްޑްރާފްޓްަގިއވެސް ްގެންނެވި ްޮކމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެ ފަހުން

ްކޮމިޝަންގެް ްިސވިލްސަރިވްސ ްިތއްބެވީ ްގޮުތގައި  2015އޮފީޝިޯއގެ

ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައެއާުކ، ްބަންޑާރަަނިއބާއި މަޖިލީހުގެްްޗެއަރމަންާއއި،
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ްަފނޑިޔާރުްނެގް ްއޮތަސް ްވަކިނުުކރެއްވޭނެކަމަށް ްެއގޮތަށް ރައީސް

ްވާހަަކއަީކް ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްނުލިބޭ. ްޓެންޔޯެއްއ ްއޮފް ސެކިއުރިޓީ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްމަޤްޞަދަީކ ްމުޅި ްޮކމިޝަނުގެ ްސަރވިަސސް ޖުޑީޝަލް

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންެގ ްކަމުގަިއވަންޏާ  2020ހުެގްމިނިވަންކުރުންކަމުަގއިވަނީ

ސިމްޕަލްްމެޖޯރިޓީއަކުންްޕާޓީްޕޮލިޓިކްސްގެްތެރެއިންްއެބޭފުުޅންްޖުޑީޝަލްް

ްނޫޭން ްއެޕްރޮޕްރިއޭޓެއް ްދެން ްތިބެން ްކޮމިޝަްނގަިއ ސަރވިސަސް

ްއެހެންވީަމ،ް ްނުތިެބވޭނެޭއ. ނިޑޔާރުންނަކަށްވެސް ްފަ ްމާނަައކީ ވިދާޅުވުުމގެ

ްފުރަ ްވޯޓުނުލާން ްހަމަ ްއޮެވގެން ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްކޮންސަރން ތަމަވެސްްއެ

ްޖުޑީޝަްލްސަރވިަސސްް ްއެކަމުން، ްހަމަ ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްދެން  2025ދެންނެވީ.

ްވަކިކުެރވޭނެް ްއެބޭފުޅުންެވްސ ްތިއްބެިވޔަސް ްމެންބަރުން ކޮމިޝަން

ްއެހެންވީމަ،ް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ގޮތްތަެކއް

ްދެން ްކަންނޭނގޭ. ްއައުން ްފޮމިއުލޭޝަނެްއ ްއެހެން ްއޮތިްއޔާްްއެއަށް ވަގުތު

ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެވެްސް ްބޭނުން.ްމި ްދަންނަވާލަން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

 2030ވަނަްމާއްާދގެް)ކ(ްއާއިް)އ(ްގެްހަމަްމަްއސަލައެއްްޖެހުނ4ްްީ)ކ(ްގެ،ް

ްފާހަގަކުރެޭވީތް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްޖާގަދެވޭކަމަށް ްޕްރޮެސކިުއޝަނަށް ޕްރައިވެޓް

ްހިޔުމަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކަހަލަްއެހެންވީމަ. ްކޮމިޝަން ްރައިޓްސް ން

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތްަތއް ްމި ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ތަންތަނުން

ްމުޢައްސަސާތަކަްށްެއްމާނަވާގޮތަްށް ްޤާނޫނުަގިއްޖާގަދޭ ގެންދަވާނެކަމަްށވާތީ

 2035ްޑްރާފްޓްކޮށްލަްއވާނެ..ް

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް
ްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް

 2040ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޮތްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްފުރަތަމަ ްމިމާއްދާ ްއަޅުަގނަޑކީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިއަދުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްފާޑުކިޔާ ްަވރަށް ްދޭތެރޭގަިއވެސް ްފާސްވިްްޑްރާފްޓާ މި

ްދޭތެރޭގަިއވެްސް ްމާއްދާތަާކ ްާފސްނުވެފަިއވާ ްއަދި މާއްދާތައްެވސް
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ްކަމުނުދާް ްމީތި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްމީހެއް.  2045ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދެންެނވިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރޭގައި ްސަބަބުަތއް ްގިނަ ވަރަށް

ްދެް ްތަކުރާރުކޮށް ްެއާވހަކަތަކެއް ްކޮންމެހެން ްމާބޮޑުްއަޅުަގނޑު ްއކުމުގެ

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްހަމައެާއކު، ްނުެދކެން. ްއަޅުަގނޑެއް ްއޮްތކަމަކަށް މާނައެއް

ްމިދެންނެވީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއުނިކަްނތައްތަުކގެ ްއެހެން ފާހަގަކުރެވޭ

ްމެންބަރަުކް ްެއއްެވސް ްދެއްކުުމގައި ްމިވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ  2050އެހެންނަމަވެސް،

ްދެއްކު ްމިވާހަަކ ްމިތާނގައި ްއޮތްކަމަކަްށްމިގަީޑގައި ްމިވަގުުތ ްމާނައެއް މުގެ

ްިމް ްާވހަކައަކުން ްމިދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއީއ ްނުދެކެން. އަޅުަގނެޑއް

ްއަލީަގިއް ްބަޙުްސގެ ްނޫންނަމަ ްފައިދާތައް ްލިބެންޖެހޭ ބަޙުސްއިން

ްިމް ްމެންބަރުންގެ ްމި ްލިބިގެން ްމަޢުލޫމާތު ްމި ްކޮމިީޓއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްއެ ްމަޝްވަާރގެމަތީން ްކަމެްއްޚިޔާލާއި ްެއއްވެސް ްކުރެވޭނެ  2055ބައިމީހުންނަށް

ްވަީން ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓް ްމުޅި ްނުދެކެން. ްއަާަޅުަގނޑު ްއޮތްކަމަކަށް މިހާރު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހީާވކަހަލަ ްއެހެންވީމަ، ްގޮސްފައި. ްނުކުމެގެން މިތަނުން

ްފެންނަގޮތަށޭް ްތިމަންނަމެންނަށް ްދެން ްކުރާޭށ. ްކުރާންއޮތްކަން ދެން

ްމިކަން ްގޮތަާަކަްށްްތިމަންނަމެން ްއެަކހަލަ ްދަނީއޭ. ްތިމަންނަމެން ކުރާނީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްޮކންމެއަކަސް. ްވަަޑއިގެންފި  2060އެބޭފުޅުން

ްމިރާްއޖޭގެްޝަރުޢީް ްމިުއޅެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާަހކަައކީ ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުޅޭއިުރަގއި ްރަނގަޅުކުރަްނވެގެން. ނިޒާމު

ްއޮތްގޮްތްއަޅުަގނޑުމެ ްނިޒާމް ްޝަރުޢީ ްމިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ންނަށް

ްދިވެހިް ްމި ްއަދި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްމިމަޖިލީހުގެ މަނިކުފާނަށާއި

ްރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކަިއް ްއެކަން ްވާަހކަދައްކަމުން. ްމިދަނީ  2065ރައްޔިތުންެވސް

ްދުވަސްކުރިްން ްދެއަހަރެއްހާ ްމީެގ ްެއނގޭނެ ްިމއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ޔާްވަނީްޖުޑީޝަލްްކޮމިޝަނެއްްއުފައްަދާވފައި.ްއެތަނަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަްއް ްއެބޭފުޅުންގެ ްޢައްޔަންކުރަްއވާަފއި. ބޭފުޅުން

ްއައިއިަރކުެވްސްނުދޭ.ްއެއީް ްއަދާކުރަމުންނެްއްމިއަދާހަމައަށް އެބޭފުޅުންނަށް

ްއަނެއްކާް ްދެން ްނޭނގޭ. ްދަންނަވާކަށެއް ނަޑަކށް ްއަުޅގަ  2070ްކީްއވެގެްނކަމެއް

ްލިޔަނީް ްމި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްމިހަދަނީ އަޅުަގނޑުމެން
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ްމިލަނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދަށުން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްލިާޔއިރު މިވާހަކަ.

މިތަނަށްްބަޔަކު.ްލާއިރުަގއިްިމމީހުންނަކީްމިއީްމުސްތަޤިއްލުްބައެްއގޮތުަގިއް

ްދިވެހިރައްޔިތު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބައެއްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްތިބެންޖެހޭނެ ްނ

ްނޫންނަމަް ްއޮތްޮގތުން ްމިއަތުރާލެވިފައި ްމިހާރު  2075އެހެންނަމަވެސް،

ްނާދޭ.ް ްމިއަކަށް ްމުސްތަޤިއްލުކަން ްމިދެންނެވި ްއޮްތގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި

ްއެކަްން ްމިދަންނަަވނީ. ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާކު، ްނުލިބޭ. ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނަވާނީ

ްއެތަނަށްް ްއެީމހުން ްބައެއް. ްދިމަދިމާލު ްަވކި ްއެބަހުރި ޝަރުތުކޮށްފައި

ްކޮްނކަމަކުކަންެވްސް ްކާުކ، ްކޮންބަޔަުކ، ްހޮވާނީ ްއެމީހުން  2080ޢައްޔަންކުރާނީ،

ްއެންމެކުަޑވެގެންްމީެގއިންްނޭނގޭ.ްއަދިްއެކަމަށް..

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވުގތު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ހަމަވެއްޖެ.

ްއެންމެފަހުް ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ މެންބަރު.

 2085ްފުރުޞަތު.ް

ް

ްހަމަްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނަޑށްވެސް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްބޭފުޅުންވެސްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެން ްމާއްދާއަށް.ްްފާހަގަކޮށްލެވެނީ ްދެިތން މިވާހަކަެދއްެކވި

ްފަށާފައިާވ4ްް ްހިންގަން ްފަރާތަކުންވިޔަސް ްޮކންމެ ް)ކ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގެންދާންވާެނޭއް ްކުރިއަށް ްެއކަމެއް ްޙަާވލުވެ ްމައްސަލައަކާިއ  2090ޖިނާޢީ

ްއަދިް ްިއބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްގދ.ގެ މިއޮންނަތަން.

ް ްމެންބަރު ްގޮތަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަުކރެއްވި ްއެ ްޙަލީމްވެސް ޢަދްނާން

ްފަށާފައިާވް ްަބލަން ްފަރާތަކުންވިޔަސް ްކަންނޭނޭގްކޮންމެ ްބުެނވިދާނެ މީގައި

ްގޮތަކަްށްހަދާލައިގެންހެްން ްަފށާފައިވާ،ްެއކަހަލަ ްހިންގަން ްކޯެޓއްަގއި ނުވަތަ

ްދެންް ްއަންނާނީ. ްޙައްެލއް ްމިަމއްސަލައަްށ ްހީވަނީ  2095އަޅުަގނޑަްށ

ވަނަްމާއްދާ.ްމަޢާފްކުާުރައްާވ10ްްށްލަންްބޭނުންވޭްއަޅުަގނޑުެވސްްފާހަގަކޮ

ނޑަށ8ްްް ްއަުޅގަ ްކޮމިޝަްނގެ. ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަްލ ްމާއްދާ، ވަނަ

ްނުހިމަނާް ްބައިަތއް ްއިސްތިސްނާކުރާ ްމި ްމިމާއްދާގަިއ ްފެންނަނީ މިހާރު
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ްބޭފުޅުްން ްމިހޮވާ ްކޮމިޝަނަށް ްމި ްައޅުަގނޑުެމން މަޤާމުގެގޮތުން

ްރައީސްފަދަްްމިސާލަާަކަށް، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ  2100ބަންޑާރަނައިބު

ބޭފުޅުން.ްއެފަދަްބޭފުޅުންނާމެދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިފަދަްފާސްވުމެްއް

ްަވކިކުރެޭވކަހަަލް ްމަޤާމުންވެްސ ްއެތިއްެބވި ްއެބޭފުޅުން ފާސްވެއްެޖއްޔާ

ްީއސް.ްގޮތަކަށްްމާއްދާްޑްރާފްްޓކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަ

ް

ނޑުްމިނިންމާލީ.ްބައެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  2105އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ.ްއާދެ،ްމިިހސާބުންްދެންްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތެއްް ްތިއްެބިވ، ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްިމް ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްގަޑިހަމަވީމާ ްަކނޑަެއޅި ްއެހެންނަމަވެްސ، ނޭރުވުނު.

ްއެހެ ްޕްރޮސިކިއުަޓރްނިންމާލީ. ްފާސްނުވި ްމި ްމިއޮތީ ްދެން ްމިހާރު ންވީމަ،

ްސަރވިސްް ްޖުޑީަޝލް ްއަދި ް)އ( ްއާއި ް)ކ( ްމިބާބުގެ ޖެނެރަލްގެ،

ް ްފާސްުނވެގެްނދިޔަ ްމި ްއަިދ8ްްކޮމިޝަންގެ ްޢިބާރާތާއި ްާމއްދާެގްފެށޭ  2110ވަނަ

ްދެންް ްަކނޑަައޅާ ްފޮނުވުމަށް ްީރްޑރާފްޓިންގއަށް ްއަލުން )ހ(،)ށ(،)ނ(

ްއިްނިމުނީ.ްމިހިސާބުންްމިބަ

ް

ްއަލުންްް-3ް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރުންް ްބާބުތަކަށް ްފޮނުއްވާފައިވާ  2115ޑްރާފްޓްކުރައްވާ

ްހުށަހެޅުންް ފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާޙުތައްް

ް

ްއައިޓަމް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިންަވނަ ްއެޖެންޑާގެ ްމި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

އެޖެންޑާެގްތިންވަނަްއައިޓަމަީކްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްްޓކުރާްކޮމިޓީްންމިއަދުގެް

ްމެންބަރުންް ްބާބުަތކަްށ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފިއ  2120އަލުން

ްމިހެްން ްއާދެ، ްހުށަހެޅުން. ްފްލޯރއަށް ްއިޞްލާޙުތަްއ ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުނަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވާއިރުެވސް

ްމިފަހަރަުކްއެނިގވަާަ ްައޅުަގނޑު ްބައްދަލުވުމެއް ްނުާުރަސްމީ ަޑއިގަންަނވާނެ

ްއަންަން ްރީޑްރާޓިްނގއިން ްގަާވއިދުަގއި ްމިހާރު ްެއއީ ްނުާބއްވަން. މިކަމުގައި

ްއެގޮތަށްް ްއޮތީމާ ްބުނެފައި ް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަދަން ްވަިކގޮތަކަށް  2125އެްއޗެހި
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ްއެހެންީވމަ، ްގެންދިޔައީ. ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު އެވާަހަކްްއަޅުަގނޑު

ް ްމިހިމެނެނީ ްޭއގަިއ ްމާީލްް-1ދަންނަވާލަމުން، ްމިލްކުެވރިކަމާއި ދަޢުލަތުގެ

ްިމއޮީތް ްެދވަނައަށް ްއެަކއްަޗކަށް. ްމިބާބުބ ްދަުޢވާތަްއ ްއެ ޒިންމާތަކާއި

ްމިއޮީތް ްތިންަވނައަށް ްދެންާް ްިމނިވަންކަން. ްަޙއްާްޤުތަާކއި އަސާސީ

ްމިހާހި ްއާދެ، ްބާރު. ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްންޢަދްލުއިންޞާފު  2130ސާބަށް

ްހުށަހެޅުއްިވްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،ްމިބައި ްދެން މިއޮތީ.

ްހުންނާނެ.ް ްލިިބވަަޑއިގެންަފއި ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްމިހާރު މެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްއަރު ްފުރުޞަތު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްމެންބަރުންނަށް ްގެންދާނަން. ވަމުން

ްދަޢުލަތުގެް ްމިދަންނަވާަލނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރަތަމަކަމަާަކަށް  2135އާދެ،

މިލްކުވެރިކަމާއިްމާލީްޒިންމާތަކާއިްދަޢުވާތައްްމިބާބުްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީންް

ް ްޭއގެ ްފޮނުވާފައިާވގޮްތ4ްްފޮނުއްވާފަިއވާ ްރީޑްރާފްޓްކޮށްގެން ްމާއްދާ ވަަނ

ްލަދެއްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާ

ް

ް2140 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދަޢުވާތަްއ. ްޒިންމާތަކާިއ ްާމލީ ްމިލްކުވެިރކަމާއި ްާމއްދ4ްްާދަޢުލަތުގެ ވަނަ

ްހިންާގް ްގުޭޅގޮތުން ްމުދަލާއި ްދަޢުލަތުގެ ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްކުރި އަލުން

ް ްދޭންވާީނ4ްްމުޢާމަލާތްތައް. ްމުދަލެއް ްދައުލަތުގެ ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދޫކޮށްލާންވާނީްނުވަ ްނުވަަތ ްދޭްނވާނީ ްކުއްޔަށް ްނުވަަތ ްިވއްކާްނވާނީ  2145ތަ

ްމިނޫންވެސްް ްުނވަަތ ްނައްތާލާންވާނީ ްުނވަތަ ްރަހުނުކުރާންވާނީ ނުވަތަ

ްޤާނޫނުގައިާވް ްސޮއިކުރާްނވާީނ ްއެއްަބސްުވމެއްަގއި މިފަދަކަމަކާގުޅޭ

ް)ށ( ްގޮުތގައިްް-ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ްިރޒަރވްގެ ްމާލިއްާޔގައި ްދަޢުލަތުގެ

ްއެފައިާސެއއްް ްޚަރަދުކުރާްނވާީނ ްަފއިސާެއއް ްެއއްެވސް ބަހައްޓާފައިާވ

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ  2150ޚަރަދުކުރުމަށް

ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްފާސްކޮްށގެްނނެވެ.ް

ް

ް
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ްއަޅުަގނޑުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއަމީންޢާންމު. ްޝުކުރިއްާޔ ްމިދަންނަވާލެވުނީ. ްއާދެ،

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފޮނުއްވާ، ްއިޞްލާޙުތައް  2155މިބަޔަށްހުރި

ްއަރުވާނީ.ް ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ްުހށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ފޮނުއްވާފައިހުރި

ްސުވާލެްއް ްފަހުން ްދެން ްދަންނަވާލަން. ްގޮްތ ްރީޑްރާފްޓްކުރެއްވި މި

ްޑްރާފްޓިންގ ްމިވަގުތު ްދަންނަވާލާނަން. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއަތުެވއްޖެއްޔާ

ްމެންބަރުންވެްސް ްއެހެން ްއަދި ްވަޑައިގެންނެތުމާއި ްމިތާ ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްފުރަތަމަް ްމިގޮުތން ްއާދެ، ްތިްއބެވުމާއެީކަގއި. ްމަސައްކަތްޕުުޅަގއި  2160އެ

އިޞްލާޙެއްްފޮނުްއވާފައިްމިޮއތީްއިބްރާހީމްްސަލީމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްހުށަހެ ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާ ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ޅުމަށް

ް ްއަރުވަން ްޢަބްދ4ްްުފުރުޞަތު ް)ށ(ްށް.ްްއާދެ،ްީމގައި ްމާއްދާގެ هللاްވަނަ

ްއާެދ،ް ްެއބައޮތް. ްނަންފުޅުވެސް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހދ.ގެ ނަޞީރު،

ްކޮންެމް ްތެެރއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެ ްމި  2165މީގެތެރެއިން،

ްޢަބްދު ްވަރިހަމަ. ްމެންބަރަކުވިަޔްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެްهللا ނަޞީރު،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްދަޢުލަތުގެްް-4އާދެ، ްއިޞްލާުޙ. ްހުށަހަޅާ ނޑު ްައޅުގަ ްއަށް ް)ށ(

ްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްދަޢުވާތަްއ، ްޒިންމާތަކާއި ްމާލީ ްހުށަހަޅ4ްްާމިލްކުވެރިކަމާއި ްށް. ް)ށ(  2170ގެ

ްއިޞް ްގޮުތަގިއ4ްްލާޙަކީ ްފަިއސާގެ ްބޭރު ްމާލިއްޔަތާއި ްދަޢުލަތުގެ )ށ(.

ްަޚރަދުކުރާންވާީން ްފައިާސެއއް ްެއއްެވސް ްބަަހއްޓާފައިާވ ްގޮތުަގއި ރިޒަރްވގެ

ްމެންބަރުންް ްޖުްމލަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޚަރަދުކުރުމަށް އެފައިާސއެާެްއ

ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްފާސްކޮްށގެްނނޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް2175 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްމިއަށް އާދެ،

ްއަރުވަން.ްއާދެ،ްމިއަްށްތާއީދުކުރަްއާވް ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަާަރަށް

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރަކަށްވަނީ ްމެންބަރަށްްهللا. ޢިއްޒަތްެތރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް2180 
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ްތާއީދުކުރަން.ްްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅު ްއެހުށަހެޅުމަށް ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރިްއޔާ. .`

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ްهللاްއިްބރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2185 

ނޑުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްދެން ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއޮތްް ްދަންނަވާލަން ްފޮނުއްާވ،ްްދެން ްަޝކޫރު ްޢާޒިމާ ޢާއިޝަތު

ްއިޞްލާުޙް ްފޮނުއްވާ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2190 

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ް)ށ(ްްށ4ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމާްއދާގެ ްވަނަ

ްބަހަްއާޓްހުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްރިޒަރްވގެޮގތުގައި ްމާލިއްާޔގެ ްދަޢުލަތުގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ްށަހަޅާ

ްއެއްެޗްއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެނޫންެވސް ްނުވަތަ ްމުދަލެއް ްފައިާސއެއް އެްއވެސް

ްމެންބަރުންގެް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަމަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ

ްއަޅުް ްފާްސކޮށްގެންނޭ. ްދެަބއިން ްހުށަހަޅާްތިންބައިކުޅަ ްމިހެން ނުޑ  2195ގަ

ްެވއްޖެއްާޔްިރޒަރްވގައިހުިރް ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ސަބަބަކީ

ްއަޣްލަބިއްޔަތުްން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ފައިސާެއއް

ްކަމަާަކަްށް ްހޭދަކުރެިވގެންާވނެ ްނިސްބަތްވާގޮަތކަށް ާަކަށް ްޕާޓީއަ ްވަކި ނޫނީ

ްުނކު ްޤަބޫލެއް ްދެބައިެގްއަޅުަގނޑު ްތިންބައިުކޅަ ްއެހެންވީމަ، ަރން.

ްނޫީން ްޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއަދި ްލާފައި  2200އަޣްލަބިއްޔަތު

ްބެސްޓްް ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްެވއްޖެްއޔާ ްއޮްތޮގތުގައި ްއެނގިފައި އަޅުަގނޑަށް

ްއިޞްލާޙުް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްއެެހންވީމަ، ޕްރެކްޓިސްައކީވެްސްމިއީ.

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްްހުށަހަޅަނީ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްިއއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ  2205އާދެ،

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންޙިލްމީ.ް

ް
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ްހުށަހެޅުމަށްްްގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

 2210ްާތީއދުކުރަން.ްްޙުަސއިންްޙިްލމީްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމިއަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.ައތޮޅުގެ ްއަާަޙްމަދު، އަނީސާ

ްދެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިއޮތީ. ްނެތްްތާއީދުކުރަްއވާފައިާި ްމައްސަލައެއް ން

ްއާދެ،ް ްތާއީދުކުރެްއވިޔަސް. ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއަސާީސް ްމިހާރު ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެާެރި  2215ޝުކުރިއްާޔ

ްގެންނަޮގްތް ްރީޑްރާފްޓްކުރަްއަވއިގެްނ ްބާބުެގ ޙައްާްޤުތަކާބެހޭ

ްއަރި ްއަމީންޢާންމު ްއެދެން. ްއެދެންްދަންނަވާލަދެއްވުން ހުން

ްދަންނަވާދެއްވުން.ް

ް

ް2220 

ް

ްޑްރާފްޓްކުރުމަށްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަލުން ްތެރެއިން ްާބބުގެ ްޙައްޤުތަކާބެހޭ އަސާސީ

ްއަލުްން ްާމއްާދތައް ްފޮނުވާފަިއވާ ްޮކމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓްކުާރ ދިރާސާކޮށް

ްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާްގޮތްްިއްއވެިވެއވެ.ް

ް2225 

ް

ްމ.އަތޮުޅެގްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްާއދެ، ްއަމީންޢާންމު. ޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް

 2230ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއގެްގޮތުަގިއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްއާދެ،ްިޢއްޒަތްތެާެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްްވުްނ:ޝަފީޤްްވާަހާަކަެދއްކެ ްފާސްނުވެދިޔަ ްމިމަޖިލީހުން ްބޭނުންވަީނ ވަަނ12ްްފާހަގަކޮށްލަން

މާއްާްދާގައިްޮއވޭްެއއްވެްުއޅުމުގެްމިނިވަންކަންްމިހާރުްމިއަިއްޑްރާފްޓްގަިއް

 2235އެައކުރުވެްސްއެމާއްާދވެސްްެއކަމުގެްއެާެްއވެސްްވާހަަކއެއްްނެތް.ްއަނެްއާކް

ްއަޅު ްނުވަތަ ްބިނާކޮށް ްެވއްެޓއް ްޑިމޮކްރެޓިކް ްމިގޮތްްމިއީ ނުޑމެން ަާ ގަ
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ްނުލިބިް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިަޙއްޤު ްމަަސއްކަުތގައި ްމިކުރާ އިޞްލާޙުކުރަން

ްމިރާއްޖޭެގް ްެއއީ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްެވއްޖިްއާޔ ހިނގައްޖެކަމަށް

ްއަދިް ްވާނެ. ްކަމަކަށް ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުަރން ްއެގޮތް ރައްޔިތުން

ްފަ ްމިޑްރާފްޓްގައި ްހީާވގޮުތގަިއ ްރީޑްރާފްޓްވެެގްންއަޅުަގނޑަށް  2240ހުން

ްމިފެންނަނީ.ް ްއޮތްކަމަްށ ްއުިނވެފައު ްއެ ްގޮަތކުން ްކޮންެމވެސް އަިއއިރުަގއި

ްއެާެއްް ްެއއްެވސް ްރިޔާސަތަށް ްމަިނކުފާނަށް ްމިކަުމގައި ެޗްއްއެހެންވީމާ،

ްއޮތްކަމަށްް ްއެދެން.އޮޅުންފިލާފައި ްވިދާުޅވެދެްއުވން ްއެއްެޗއް ްވަންޏާ

ްް

ް2245 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަްތތެރި ްނުކުތާެއއް އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2250 

ްބޭނުންވަނީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްސާފުކޮށްލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާުޅވަމުނ40ްްްނިކުންނާތީވެ.ްެއީއްދެމާނައެއްްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާަހާަކަެދއްކެވުްނ: ް)ށ(ްދެންމެ ގެ

ް ްަޙއްޤު ްއެއީ ްަޙްއޤު ްމާނަކުރުމުގެ ްއެންމ2ްްެގެންދެިވއިރު ްފޮުޅވަތުގެ ވަނަ

ްއޮީތް ްިމލިޔެފައި ްޙަޤީޤަުތގައި ްމައްޗަށް. ްޭއގެ ްޖެހިގެން ްފޮޅުވަތާއި ތިރީ

ްފަހަރެއްގައިް ްއެއްެޗއް، ްނުކުންނަ ްދެމާނައެއް ްމިއީ ްޙައްޤު.  2255ްމަނާކުރުމުގެ

ްނުވަަތް ްޮއތީތޯ ްކުެށއް ްކަރުދާހުގަިއ ްޮއތް ްއަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަންނާތީ.ް ްެރކޯްޑވަމުން ްއެއީ ްސާފުޮކށްލަންވެގެން ްގޮތްތޯ ވިދާޅުެވވުނު

ްޙައްޤޭ.ް ްމަނާުކރުމުގެ ްއޮތީ ްލިޔެވިަފއި ްަޙއްޤޭ ްމާނަކުރުމުގެ ވިދާޅުެވވުނީ

ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްސާފުކޮށްލުމަށްޓަކައި.

ް2260 

ް

ްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

ް
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ްތިފާހަގަކުރެވުީނ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގޅަށް ްއާދެ، ްިއނގޭތޯ. ްއަޅަިއގަތް އަޅުަގނުޑވެސް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްވިސްނުނުވެސްމެ. ްހަމަ ްއެތަންޮކޅު  2265އަޅުަގނުޑވެސް

ްއެތަންކޮުޅް ްއެހެންވީާމ، ްއިނގޭތޯ. ްެއއީ ްމަނާކުރެވޭ ްދެން އަޅުަގނުޑވެސް

ްނަޢީމް.ްރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވަް ްމުޙަންމަދު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އިފި.

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 2270ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްމިއިޞްލާޙުކުެރިވގެންްއައިބަޔަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑުްމިދަންނަވާލީްއަޅުގަ ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމީްނަޢީމްްވާހަާަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅި ްލިޔުުމގެްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުމުގައި ްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ހެއް.

ްއެުކވެިރް ްތިގެންދަވާ ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު ްެއތަން ްއޮތީމަ ްކުށެއް ދެތަނެއްގައި

ްއިްޞލާޙުކޮށްދެއްވާޯތ.ް ްއެްއގޮތަށް ްއުސޫލާިއ  2275އެއްަބއިވަންތަ

ްކުށްތައްް ްޮއންނަ ްމިހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭނެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވަން

ރަނަގޅުކުރުމަްށްއޮންނަްފުރުޞަތަކީްނުރަސްމީްޖަލްސާތައް.ްްއިޞްލާޙުކޮށް

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްބަޔަކަްށ ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަާސސީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ް ްެއއީ ްއިޞްލާޙަާކިއ12ްްދެއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ްާމއްދާއަށް ވަާަނ12ްްަވަނަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ރ(  2280މާއްދާގެ

ްހެޑް ްިމްމި ްޤާއިމްކުރުން ްޢަދުލުއިންޞާފު ްމިއިންނަނީ ްޖެހިފައި ލައިންަގއި

ްޙައްޤުތަްއް ްއަާސސީ ްރަނގަުޅގޮތަކީ ްއޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ދެބައިަގއިވެްސ.

ނުޑްމިދަންނަވަނީ.ް އެހެންްެއގޮތަށްްެއކަންްބަދަލުކޮށްލަދެއްވަންްއެދިްއަުޅގަ

ްމަނިކުފާނަށް ްނުލިޭބތީ ްފުރުޞަތުވެސް ްެއ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްދަށުން. ްިއޚްތިޔާރުގެ  2285ްލިބިވައިަޑިއގަންނަވާ

ް

ް

ްވާހަާަކަފުޅެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުހިންމު ްވާހަާަކަފުުޅގައި ްތިވިދާޅުވި ްވަރަށް ްދެން މިހާރު

ްމައްސަލަެއްއް ްދިމާވާ ްއެހެން ްނުބާއްވާތީ ްބައްދަުލުވން ްނުރަސްމީ އެބައިން.

ްއެފުރުޞަ ްލިބޭ ްއެީއްރަނގަޅުކުރުމަށް ްގެނައުން ްނުދީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2290ތެއް
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ްވިދާޅުވުމަްށް ްވިދާޅުިވ ްލިބެންވާނެކަމަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ތިމަންނައަށް

ްއެކޮމަޭޑްޓް ްއެ ްއެގޮތުްނ ްއެހެންވީމާ، ްކިަޔންޖެހޭ. ްމަރުޙަބާ އަޅުަގނުޑވެސް

ކުރެވޭނެްވާަހކަްދަންނަވާލަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތިރް

ްބަލާަލނީ.ްބަލާލާފައިްްމެންބަރުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުސާވލަށް ާެްއވު އެކުރެ

ްއިނގޭޯތް ްއެރީ ްއޮޅުެމއް ްއެކަހަލަ ްީކއްެވގެންތޯ ްއުޅޭކަެމއްތޯ  2295ކިހިނެއްެވގެން

ްއެކަންް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްސާފުކޮށްލާފައި ސާފުކޮށްލާނަން.

ްއެހެންވީމާ،ް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްގެންނާނަން ްއަނބުރާ ނޑުމެން އަާަުޅގަ

ްފުރަތަމަްއަޅުގަް ްފުރުޞަތުއަުރަވން. ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙުތަްއ ނޑު

ްޝަކޫުރް ްއާޒިމާ ްއައިޝަތު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ްއިޞްލާުޙ  2300ްފޮނުއްވާފަިއވާ

ް

ްަރީއސް.ްއަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ް)ށ(ްއަްށްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްާދގެ ްދެވަނަ ނޑު ްުޅގަ

ްނިކަމެތިކަންްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްޙާލަތަށްވުރެްނ ްޢާންމު ްމުޖުަތމަޢުގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ

ްޚާއްަޞްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީ ްނުވަތަ ްބަޔަކަށް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ް ލިބިފައިވާ

ްއެ ްބަޔަކަށް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްުނވަތަްރައްކާތެާެރިކަެމއް  2305ހީތެރިވެދިނުމަްށޓަކައި

ް)ހ(ް ްމާއްދާގެ ްމި ްކަންތައްތަތަކީ ްކުރާ ްލިބިދިނުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިާިކަން

ްގައިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްފަދަްތަފާތުކުރުމެއްްނޫނޭ.ް

ް

އާދެ،ްާތއީދުކުރަްއވާްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްއަީނާސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2310ްމަދު.ްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްއަޙް

ް

ްއަށްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ް)ށ( ްމާއްާދެގ ްެދވަނަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްޝަކޫުރްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއާޒިމާ ްއައިޝަތު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރަން.ްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްާތއީދުކު

ް2315 
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްއިބްރާހީމް ްއިޞްލާުޙ4ްްޢައްބާސް ްފޮނުްއވާފަިއވާ ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްރައީްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޢިއްޒަތްތެާެިރ ްޝުކުރިއްާޔ ްައޅުަގނޑު ްމާއްާދ4ްްސް.  2320ްވަނަ

ްދަންނަވާލާނަން.ްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާުޙކުަރން ްއަންނަނިވިގޮތަށް

ްމަނާކޮށްފަިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްނުަވތަ ްޝަރީއަުތަގއި އިސްލާމީ

ްދިވެ ްކޮންމެ ްމިނިވަންކަން ްކުރުމުގެ ްކޮންމެކަމެއް ްރައްޔިތަކަށްެމްނުވާ ހި

ްމީހަކުކުާރް ްއެްއެވސް ްމެނުވީ ްޤާނޫނަކުްންހުއްދަލިބިގެން ލިބިގެންެވއޭ.ްއަދި

 2325އެްއވެސްްކަމަކަށްްހަމަްއެކަުކވިޔަސްްހުރަސްައޅާްހުއްޓުަވިއގެންްނުވާނެއޭ.ް

ްފޮނުއްިވއިރުެވްސް ްޑްރާފްޓްކުރައްވާފައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމިއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއިް ްމިދެންނެވީ ްއިސްލާމީްއަޅުަގނުޑ ްިމޮއތް ްކުރީަގއި ްއެންމެ ްޞލާޙުގެ

ްޤާނޫނަކުންް ްހަމަ ްގޮަތކަށް ްއެނޫން ްއެަބސް ްނުވަތަ ޝަރީއަތުަގއި

ްމިނިވަންކަްން ްކުރުމުެގ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްނުވާ ްމަނާކޮށްފައި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްއޮީތ.ް ްފޮނުއްވާަފއި ްެއގޮތަށް ްލިބިގެންެވއޭ. ްރައްޔިތަކަާަްށ ްދިވެހި  2330ކޮންމެ

ްމި ްތަންކޮުޅްއެހެންނަމަވެސް، ްޝަރީއަތުގެ ްއިސްލާމީ ްއެދުވަހު ތާނގަިއ

ްހުށަހަޅައިގެންް ނޑު ްއަާަުޅގަ 56ްްއިތުރުކުރަން ްލިބިފައި ނުެވގެްނ57ްްވޯޓު

ްއެހާް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިޔައީ. ްއެނބުރި ފާސްނުވެގެން

ްލިބުނީމަވެްސް ްވޯޓެްއ ްމަތީ ްއެހާ ްލިުބނީމަވެސް ްއަޣްލަބިްއޔަތެއް މަތިވެރި

ްދެންްއެކަންވެް ްނެތް. ްވިސްނާވަަޑިއގެންފައެްއ ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓް  2335ސް

ްމިހުށަހަޅަނީް ްމިކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަުދ އެހެންނަމަވެސް،

ްޕާޓީތަކުެގް ްސިޔާސީ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްސިޓީއެްއަގިއް ްފޮނުިވ ްވެރިޔާ ްވިލަރެސް ްމަޝްވަރާތަުކގެ ްކުެރވޭ މެދުގައި

ްރާއްޖޭަގިއްމިދޭތެރެއި ްމިާހރު ްހަާަމަ ްތެެރއިން ްާޕޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ން

 2340ސިޔާސީްޕާީޓްބަްއދަލުވެްދެްއިކ4ްްހިނގާްފަސްްސިޔާީސްޕާޓީގެްތެރެއިންް

ވާހަާަކަތަުކގަިއްއެްހުރިހާްޕާީޓތަކުންވެސްްއެއްބަްސެވވަަޑއިެގންްމަޖިލީހުގެް

ްއެ ްބަޔާންކުރަްއވާފައި ްމިކަން ްސިޓީއެއްަގއި ްފޮނުވި ބައޮްތ.ްމެންބަރުންނަށް
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ްކުރުމުެގްމިނިވަންކަންް ްކަމެއް ްމަނާކޮށްފައިވާ އެއީްއިސްލާމީްޝަރީއަުތގައި

ްަބާޔންކުރައްވާަފިއް ްމާއްާދގައި ްއެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްނުލިބޭކަން ްމާއްދާއިން އެ

ްމިހާރުް ްއެާމއްދާގެ ްެއގޮތުން ްޮއންނަންވާނެއޭ. ްއެކަން ްނެތީމަ  2345އޮތްގޮތުން

ްޝަރީއަތު ްިއސްލާމީ ްފެށުމަށް ްޢިބާރާތްްޑްރާފްޓްގެ ްމި ްުނވަާަަތ ަގއި

ްފަރާތުންވެސްް ްއެޕާޓީތަުކެގ ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްފެނެއޭ. އިތުރުކުރަން

ްއެގޮތަށްް ްޒަމީުރެވސް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދި ްއޮތުމާއި ލިޔުާުްއވާފައި

ްމިގޮތަްށް ްމެންބަރުންތަެކއްެވސް ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ހަމަޖެހޭތީ

ނަޑށް ްއަުޅގަ ްގެންނަން.ްްޤަބޫލުކުރައްާވކަމަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްހަމަ  2350ފެންނާތީ

ްހަާަމަް ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާލާއިރުގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަ އާދެ،

ްގުިޅގެްން ްފާސްނުުވމާއި ްމާއްދާެއއް ްދެ ްމިދޭތެރެއިން ްބޭނުންވޭ ދަންނަވަން

ްނުބޭއްވުޭމް ްމާްއދާ ްއެ ްދެން ްގެންދެވީ ްވިދާުޅވަމުން ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް

ް ްއެގޮތަށް ްދެން ްއެހެންެވްސްފެންނަނީ. ްދޭތެރޭަގއި ްމާއްދާއާއި މި

ްމާއްދާވެްސް ްމި ްހަމަ ްބޭނުމަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެކަމަުކ،  2355ހީފުޅުކުރައްވަފާނެ.

ްއަިދް ްއޮތުން. ްލިބިފަިއ ްރައްޔިތުންނަށްވެްސ ްމިނިވަންކަން ްމި އޮތުން.

ްހުރިހާް ްމި ްއޮތުްނ. ްއެނގިަފއި ްސަބަބުތައްވެސް ްއަދަބުލިބޭ އެމީހުންނަށް

ްއަުޅަގނ ނޑުމެްންގޮތެްއވެސް ްއަާަޅުގަ ްމިހާރު ްއަނެއްކާ ްހަމަ ޑުމެންެގ

ބިރުގަންނާނެކަމެއްނެތްްރާއްޭޖެގްކޮންމެްރަްއޔިތަކީްމުސްލިމަުކކަމުގަިއވުމަްށް

ްމާއްދާތަކުަގިއް ްއެހެން ްއަދި ްފާސްކޮށްާްގެން. ްމިތިބީ  2360އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންް ްައާަޅުގަ ްނެހެދޭނެކަމަށް ްގޮތުަގއި ްރަނަގޅު ްހަާަމަ ޤާނޫނުތައްވެސް

ްއެްއވެްސްނިންމަ ްލުމުގައި ްމިތަންކޮޅު ްމިތަނަށް ްއެހެންީވމާ، ްމިތިބީ. އިގެން

ްނުފެނޭ.ް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަކަށް ްކަމެއް ްވަަޑިއގަންނަވާެނ ބިރުފުޅުގެން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްހުށަހަޅަން ްމިއިޞްލާޙު ާަޅުަގނުޑ ްއަ ްއެހެންވީމާ،

ް2365 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްފ.އަތޮޅުެގ މެންބަރު.

ްމެންބަރަށްް ްިޢއްޒަތްެތރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްއިބްރާހީމް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް
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ްހުށަހެޅުއްިވްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2370ްގދ.އަތޮުޅގެ

ްހުށަހެޅުންްވަނީްއަޅުަގނުޑގެްތާއީދާއެކު.ްްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިްބރާހީމް
ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްެތާެރިްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޙައްޤުތަކާބެޭހް ްއަސާީސ ްއެީއ ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފައިވާ ްނަޢީމް  2375މުޙަންމަދު

ްލިޔެވިފައިް ްއެހެން ްއެހެންނޫންތޯ.ްބާބު ާަޅު ްރަނގަ ްެއއީ ްއޮޅުމަކުން. ެއވަނީ

އާދެ،ްމިއީްރަނގަޅަށްްފޮނުވިފައިްއޮތްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުް

ްވަނަްމާއްދާ.4ްްއަރުވަން.ް

ް

ްބާބަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޙައްުޤތަކުގެ ްއަސާސީ ްމިައއި ްކުެރވިގެން ްރީޑްރާފްޓް ްއަލުން  2380ްއާދެ،

ނޑުްުކޑަްބަދަލެއްްގެންނަނ8ްްްއަޅުަގނޑުްްހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްްވާ ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއަޅުގަ

ްރަނގަުޅް ްމިބުނަނީ ްމިހާރު ް)ހ(ްގައި ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ބޭނުންމިވަނީ

ްހުށަހަޅާލާް ނުޑްމި ްލިބުން.ްއަާަޅުގަ ްމިންވަރަށް ްފުދޭ ްފެން ްސާފު ކާނާއާއި

ް……ށްްލިބުންއިޞްލާޙަކީްރަނަގޅުްކާނާްފުދޭްމިންވަރަ

ް2385 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙ4ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްއޮްތ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްުއސޫލެްއް ްެއއް ްމި ްައޅުަގނޑު ްިއނގޭތޯ. ްރަނގަީޅ ވިދާޅުވެެދްއވުން

ް ްއެބައޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްމާއްދާއަށް.4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަަނ

ް

ނުޑްމިބަލާލަނީ.ްއާދެ،ްުކޑަުކޑަްމިްސޓޭކެއްްޖެހުީންްމުަޙންަމދުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްއަުޅގަ  2390ްމަޢާފްކުރައްވާތި

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: 4ްްއިނގޭތޯ ްއިޞްާލޙަކީ ްމިހުށަހަޅާލާ ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްދާެގ ވަަނ4ްްވަނަ

ްއެްއެވްސް ްމެނުވީ ްހުއްދަލިބިގެން ްޤާނޫނަކުން ްމިއޮންނަނީ ްމިހާރު މާއްދާ

ްެއއް ްކުރާ ްހުރަސްއަާޅްމީހަކު ްއެކަުކވިަޔްސ ްހަމަ ްަކމަކަާަށް ެވސް

ްހަމަް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެންމެއަކުވެސް ްދާދި ްނުވާެނއޭ. ހުއްޓުަވއިގެން

ްމިވާހަާަކަފުުޅް ްބޭފުޅަކުވެސް ްއެހެން ްހުރި ްކަންބޮޑުވުން  2395މިކަމުގެ

ްވާހަކައެްއް ްގިނަ ްމާ ްއެމޭރުމުން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ދައްކަަވއިފިހެން.

ްނުވަަތްނުދައްކާނަން ްޝަރީއަތުން ްއިސްލާމީ ްމިހުށަހަޅާލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ .
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ޤާނޫނަކުންްހުއްދަލިބިގެންްމެނުވީްެއއްވެސްްމީހަކުްކުރާްއެްއވެސްްކަމަަކްށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްނުވާނެއޭ. ްހުއްޓުވަިއގެން ްހުރަސްއަާޅ ްއެކަކުވެސް ްހަމަ

ް2400 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެާެިރްޝުކުރިއްާޔ ތާއީދުކުރަްއވާ

ްޢިއްޒަތްތެާެިރް ްގދ.ގެ ްއަުރވަން. ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު މެންބަރަށް

ްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމް.ް

ް

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  2405ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަާަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއޔާ.ްނަޢީމް ްާތއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެުޅމަށް ްހުށަހެޅުއްވި

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްމާއްާދައށްްހުށަހެޅުމުގ8ްްެރިޔާޟްްރަޝީދުްފޮނުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުް

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް2410 

ްްލުްެމންަބރުްރިޔާޟްްކޮޅުމަޑު ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ 8ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ް)ޅ(.ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއިުތރުކުރަން. ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމިންވަުރެގް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެރަށަކާ ްރަށެއްގަިއވެސް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ މީހުން

ްބޭފުޅުްންނަ ްބައެއް ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމި ްޤާއިމްކުުރން. ްނިޒާމެއް ރުދަމާ

ްހަދާފާނެް ްޖޯކަކަްށެވސް ްޮބޑު ްވަރަށް ްިމއީ ްނޫނީ ްކަންބޮުޑވޭ  2415ވަރަށް

ްޑްރާފްޓިންގް ްމިމާއްދާގަިއ ްމިޖެހުނީ ްމިހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ މިކަންތައް.

ްސާ ްކާާނ ްރަނގަާަޅު ްއެބައޮތް ްޑްރާފްޓްކުރެްއވިއިުރަގއި ްފެންްކޮމިޓީން ފު

ްރަނގަުޅް ްހިާޔވަިހކަން. ްފޭރާމާއި ްހުންނަންވާނެއޭ. ްލިބެން ްމިންވަރަށް ފުދޭ

ްކަންތައްތަެކްއް ްގިަނ ްވަރަްށ ްމިހެންގޮސް ްޚިދުމަތް. ްިސއްޙީ ފެންވަރުގެ

ްކޮމިީޓެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައާަޅުގަ ްމީގެތެރެއިން  2420ހުރިއިރުގަިއ

ްއަުޅަގނ ްއޮތީހެން. ްގޮސްަފިއ ްމިކަން ްމިއުޭޅްއަތްދަށުން ްދަްނނަވަން ޑު

ްމުހިންުމް ްދިރިތިބުމުގައި ްމީހުންނަށް ްސިއްޙަެތއްަގއި ްރަނަގޅު ވާހަކަައކީ

ްަތޖުރިބާކުރެވިފަިއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްެއއީ. ްކަމެޭކ ްމިހިންމު ްނޫނީ ރޯލެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަންދުތެރޭގައި ްއީދު ްމިދިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހުން ްވަރަށް ހުރި
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ްބުރުންޏަށް.ް ްތ.އަތޮޅު ނާޑްމިމަޖިލީހުގެްދިޔައިން ްއަުޅގަ ްކުރިން ްއޭގެ  2425ހަމަ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެާެރި

ްފެނިގެންދިޔަް ނޑަާަްށ ްއަުޅގަ ްަދތުރެއްަގއިެވސް ްކުރި ނޑާ ްއަުޅގަ އަޙްމަދާއި

ްހޮޅިް ްފާޙާނާ ްސަރަަޙއްދެްއަގއި ްއުޅޭ ްކުޅެ ްޅަދަރިން ްކުދި ްހަމަ ބުރުނީގައި

ްދެމީހުންްފަޅައިގެްނގޮ ނުޑމެން ްފެން.ްއަުޅގަ ްނަޖިސް ްރަށުތެޭރގައި ްމުޅި ސް

ްއެކަމާބެހޭގޮތުްން ްދެން ްފެނުނު. ްއެތަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބެލިން.  2430އެތަން

ނޑަީކް ްއަޅުގަ ްދެން ްކުޑަކޮށް. ްބަލައިލިން ްކަންތައްތަެކްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއް ްެއކަހަލަ ްރައްޔިތަކަާަށް ްާޢންމު ްއެހެން ެވގެްންްއެހެންްނޫނަސްވެސް

ްޙަޤީޤަތުގަިއވެްސް ްހަމަ ްބަލާލަން ްެވގެްނއުޅޭގޮެތއް ްއެކަމެއް އުޅެންޏާމުން

ްއެރަަށީކް ާެއީ ްއެ ްބެލުމުަގއި ްބެލި ްއަުޅަގނޑު ްވާމީހެއް. ބޭނުންވެސް

ްއެތަނަށްް ްެއތިބީ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްވިލުުފށީގެ ްފަހުގައި  2435ސުނާމީއަށް

ްނިް ްރަނގަޅު ްއެކަހަލަ ްއެތާނގަިއ ްއެހެންކަމުން ްނެތުމުެގްބަދަލުވެ. ާޒމެއް

ްބިމުްން ްެއރަށުގެ ްކުރަމުން. ްއަސަރުދަނީ ްޭއގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ސަބަބުން

ްއެމީހުންް ްޙާލުގައި ްދަތި ްވަރަށް ްނުކުރެވޭ. ްބޭނުމެއް ްއެމީހުންނަކަށް ފެނެއް

ްމިހެންް ްނޫން. ްމިރަށެއް ްހަމައެކަނި ްުއޅުނީ. ްތެރޭަގއި އެކަންތައްަތކުގެ

 2440މިކަންްއެބަހުރި.ްައޅުަގނޑަށްްއެނޭގްރާއްޖޭގެްވަރަށްްގިނަްތަންތަނެއްަގއިް

ްދެްއާވް ްއެބަ ްއަހަންމިްއޔަތުކަމެްއ ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމިހާރު ސަރުކާރުން

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްރޭޑިޯއިއން ްއެހިން ނޑު ްއަާަުޅގަ މިކަންތަކަށް.ްކުރީދުވަުހވެސް

ްރުފިާޔެގް ްމިލިޔަން ްއެތަްށ ްީދގެން ްިއސްކަމެއް ްބޮުޑ ްވަރަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް

ްފެށުމަށް ނުޑްްޕްރޮޖެކްޓެއް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއިޢުލާންކުރި ްނޫނީ ބިޑްކޮށް

ްެއއްަޗކީ ްއެނގޭ ްމީެގންވެސް ްއެހެންވީމާ،  2445ސަރުކާރުންެވްސްްއަުޑއެހިން.

ްސިއްޙަތެއްަގިއް ްފުރިހަމަ ްއެހެންވީމަ، ްވިސްނައޭ. ްވަރަށްބޮޑަށް މިކަމާދޭތެރޭ

ްރަނގަޅުް ްނަރުދަމާ ްމިދެންނެިވގޮތަށް ްއެތަންތަނުގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި

ްފުރިހަމަްނިޒާމެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނަމަކަ ްޤާއިމްނުކުެރވޭ އް

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްލިބޭނެކަމަކަށް ްފުރުޞަތު ްދެމިތިބުމުެގ ޞިއްޙަތެްއގައި

ްމިީއް ްިއތުރުކުރީ. ްިމއަށް ްމިޕޮއިންޓް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވެގެން  2450ނުފެނޭ.

ްއަޅު ްކަމަކަށް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްތެެރިއން ްޙައްޤުަތކުގެ ަގނޑަްށްއަސާސީ
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހއ.ެގ ްޚާއްޞަކޮށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ްއަދި ފެނޭ.

ްކުރީަގިއް ްމީގެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްމިކަން ްސަމީރުވެސް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްދިމާވެފައި،ްހަމަް ްއެރަށަށްވެސް ްހަމަ ްތެރޭަގއި.ްއެއީ ްޙައްޤުތަުކގެ އަސާސީ

ްވަރަށްބޮ ްއޮތީ ްމިކަން ްތަނަކަށްެވސް ްހުރިހާ ްދިމާވެފައި.ްރާއްޖޭގެ  2455ަޑށް

ްިމގޮތަށްް ްޤާނޫނުއަާސީސގައި ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ނުޑމެންްދޫކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏާްމާދަމާްއަންނަް ނަޑއަަޅއިްއަުޅގަ ކަމެއްްކަ

ްިމް ްރައްޔިތުންގެ ްވިސްނާ ްވަރަށްބޮޑަށް ްދެތޭރޭ ްމިކަމާ ސަރުކާރަކުން

ްވަރަ ްއަާސސީ ްމިކަމަކީ ްމިކަާމްބޭނުންތެރިކަން. ްޙައްަޤަކށްވާތީ ްމުހިންމު ށް

 2460ްދޭތެރޭގައިްވިސްނާްމިކަމުަގއިްހައްލެއް......

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތ.އަތޮުޅެގް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްދެންްޢިއްޒަ ްނެތް. ްވަަޑިއގެން ްމިވަގުތު ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ތްތެރި

ތާއީދުކުރަްއވާްއެހެންްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުައރުވަން.ްހއ.ެގް

 2465ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ްހުށަހެޅުއްވިްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދެންމެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްްްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ނޑުްއަދިްއެއްފުުރޞަތު.ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  2470އާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްނަޢީމް ް)ހ(8ްމުޙަންމަދު ްމާއްދާގެ ްފޮނުވާްްވަނަ އަށް

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޢަދުލްއިންޞާފުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނުޑ، ްއަުޅގަ ްމިއީ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

 2475ްޤާއިމްކުރުމުގެްބާރު،ްމިްކޮންާމއްދާއެކޭތޯ.ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް
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ްއާެދ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއޮތީ. ްފޮނުްއވިފައި ްމި ްބާބަށް ްޙައްޤުތަކާބެޭހ ްއަސާީސ އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްއިޞްލާޙުކޮށްލީޭއ ްމިހާރު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެ އެހެންވީމަ

ްމިދެންނެވީ،ްމިހާރުްއަސާސީްޙައްޤުތަކާބެހޭްބާބުްކަމަށް.ްް

ް2480 

ްއިޞްލާޙުތަްއ،ްއޮޅުންޮބޅުންވެ....މިބާބުގެްކޮންމާއްދާައކަށްތޯ.ްބައިވަރުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: 8ްްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއާދެ،8ްްވަނަ ް)ހ(. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްއެބަހުރި ްއިޞްލާޙެއް ްކިތަންމެ ްމެންބަރު ްމާއްދާއަްށ8ްްޢިއްޒަތްތެރި  2485ަވނަ

ްިތވިދާުޅވީ.ްްފޮނުއްވާފައި.ްިތއީްރަނގަޅުްާވހަކައެއް

ް

ްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(.ްެއއީ....8ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް2490 

ްރަނގަޅުްކާނާްފުދޭްމިންވަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިދަންނަވާލަނީްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްްއަޅުަގނޑު

ްފެންްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސާފު ްކާނާއާިއ ްރަނގަޅު ްހަމަެއކަނި ްއޮތީ މިޑްރާފްޓްގައި

ްވާހަކަެއއްނާދޭ.ް ްކަރަންްޓގެ ްއޭގެތެޭރގަިއ ްއާދެ، ްލިބުން.  2495ފުދޭމިންވަރަށް

ްރާއްޭޖެގް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކަަރންޓަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޙައްޤެ ްއަާސސީ ްބަލާއިރު ްއަސާީސްކަންތައްތަކަށް ްއެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ އް.

ްމިއޮތީ،ް ްޑްރާފްްޓކުރެިވފައި ްއެމާއްދާ ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްނިގުޅޭ ޙައްޤު

ްދާދިފަހުންވެސްް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްނަޒަުރގައި. އަޅުަގނުޑގެ

ްގެންދިަޔް ްހިންަގމުން ްމަސައްކަތުން ްބަރު ްރަްއޔިތުން  2500އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއުިވ، ްވަނީ ްމިހާރު ްދަށަށްްްއިންޖީނުގެތަްއވެސް ްސަުރކާރުގެ މިހާރުގެ

ްއެކަްނކަންް ްބޮުޑެވ ްައގު ްކަރަންޓުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް އައިްސ

ްވާހަަކް ްަޙއްުޤތަކުގެ ްއަސާސީ ްއެހެންވީމަ، ްޖެހިފައި. ތަހަންމަލްކުރަން

ްޤަބޫލުކުެރވޭޮގތުގަިއވެއްިޖްއާޔް ްއަޅުަގނޑަށް ްދަްއކާއިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން
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ްޙައްޤުތަ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ްލިބުމަކީވެްސްއިޤްތިޞާދީ ްކަރަންްޓ ްތެރެއަށް  2505ުކގެ

ްރަނގަުޅް ްެއގޮުތން ްފާހަަގކޮށްލަން. ްއަުޅަގނޑު މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ކާނާއާއިްފުދޭްމިންވަރަށްްލިުބން.ްއެއީްއޭގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙު.ް

ްއިތުރުކުރުމޭް ް ްވިޔަންެޏްއ ްގޮތުން ްބަހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްއޭގެ ދެން

ްއަކުރެްއެގްްއެހެންޖަހާފައި ްިއތުރު ްއިތުރުކުރުން. ްއަކުރެއް ްއެއަްށ އެއޮތީ

ްިއޞްލާޙަކީ.ް ނުޑގެ ްލިބުން.ްއެީއްއަުޅގަ ްބޯފެނާިއްކަަރންޓް  2510ގޮތުަގއިްސާފު

ްތާއީދުކޮށްދެްއިވް ްއިޞްލާޙަްށ ްމި ނޑުެގ ްައޅުގަ ްުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނުޑ

ްިމް ްއަދި ްތާއީދުކޮށްދެްއވާނެކަަމށް. ްއާދަމް ްޒާހިރު ްމެންބަރު ގދ.ގެ

ްދިނުމަކީް ްަކރަންޓް ްިދވެހިރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅުންެވސް، ްއެހެން މަޖިލީހުގެ

ްބަިއް ްމިާވ ްހިމެނިފައި ްވާހަަކ ްކަރަންްޓގެ ްބަަލއި ްަޙއްޤެްއކަމުަގއި އަސާސީ

 2515ްފާސްކޮށްދެއްވާެނކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާ.

ް

ޭއގެްމާނައަކީް)ހ(ްެގް،ްއާދެ،ްތިވިދާުޅވީްމިހާރުްވިޔަންޏެއްްއިތުރުކުރުމަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެުކެވގެންް ްާއއި ް)ހ( ްނޫނީވިްއޔާ ްވާހަކަތޯ. ްއިތުރުކުރާ ްއަކުރެއް ފަހަތަށް

ްދާގޮތަށްތޯ.ް

ް2520 

ްއަކުެރްއެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްވަިކ ްހަމަ ްެއއީ ްބޭނުންވަނީ. ްައޅުަގނޑު ްއިތުރުކޮްށ ...ް

ްްނޓްގެްވާހަކަްއޮތުން.ްޝުކުިރްއޔާ.ގޮތުަގއިްސާފުްބޯފެނާއިްކަރަްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ނޑުްުފރުޞަތުއަރުވަން.ްާތއީދުކުރަްއާވްމެންބަރު.ް  2525ްޒާހިރުްއާދަމަށްްއަުޅގަ

ް

ްޢިއްޒަތްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރުްޝުކުރިއްާޔ ްިޢއްޒަތްެތރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްަރއީސް. ްތެރި

ްތާއީދުކުާރްްޒާހިރުްާއދަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްއެ ްނަޢީމް މުޙަންމަދު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްލ.އަތޮޅުގެ ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވާލަން. ވާހަކަ

 2530ްަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްނަޢީމްްއެހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާަޙށްްއަޅު

ް
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ްޖަލްސާްނިންމެވުންް-4

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާލާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާ  2535މިއަދުގެ

ްއަ ްދެްނ ްގެންދަވަނީ. ްއިންތިޒާރުުކރައްވަމުން ްތި ނުޑްވަރަށްބޮޑަށް ޅުގަ

ްއޮންނާނީް ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވާލާނަން.ްދެން ނިންމާލުމުގެކުރިން

ްވާިއރު.8:30ްްވާްބުާރސްފަތިްދުވަހުގެރ2007ްްޭޮނވެމްބަރ29ްްު

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް2540 


