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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ްއަލުންްް-2 ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމެންބަރުންް ްބާބުތަކަށް ްފޮނުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓްކުރައްވާ

ްއެހުންްފޮނު ްވޯޓަށް ްޑްރާފްޓަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށާއި އްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްްގެންދެވުންް

ް10 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ232ްްްޖަލްސާ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ްމިހާތަނަ ްއާދެ، ްމިރޭެގ62ްްށް ްވަޑަިއގެންްްދެްއވަިއފި. ެމންބަރުން

ްއަލުންް ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިާރސާކޮށް ްމިއޮތީ އެޖެންޑާަގއި

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްމެންބަރުން ްބާބުތަކަށް ްފޮނުއްާވ  15ޑްރާފްޓްކުރަްއވާ

ްއާދެ،ް ްގެްނދެވުން. ްކުރިއަށް ްއެހުން ްވޯޓަށް ްޑްްްރާފްޓަށް ޑްރާފްޓްތަކަށާއި

ް ްމިހާރު ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންމިގޮތުން ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްެތރި

ްބާބު.ް ްަޙއްުޤތަކާބެހޭ ްއަހަުމންްމިގެންދަނީްއަސާސީ ްވޯޓަށް ްމިހާރު ފަދައިން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެްެރި ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް މިބައި

ްތަްއޔާރުެވވަަޑިއގެންދެއްް ްވޯޓަްށ ްަޖއްަސވާލަދެްއުވން،  20ވުމަށް.ްކާޑުކޮޅުަތއް

ްރ.އަތޮުޅެގް ްވަީޙދު ްޢަލީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްޢިއްޒަތްތެްެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް25 

ްބާރަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކުރުން ްމިކަން ްހަމަ ްމިނެގީ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު
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ްއެްއވެްސްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހީވެދިނުމުގެޮގތުން ްމަނިކުފާނަށް ްގެންދިއުމުެގގޮތުން އަވަހަށް

ްމީހުންކޮޅެއްް ްމަދު ްމިހާ ްއެދެން. ްނުހީކުރެްއވުން ްނުބައިކޮށް ޙާލެްެއްަގއި

ްބޭރުވެްސް ްއެހެންވީާމ، ްކިހިނެއްޯތއޭ ްނަްނގަަވިއގެން ްވަގުެތްއގައި ތިބި

ްމި ްައޅުަގނޑު ްަވއްދާލާ. ްމީހުންކޮޅެްއ ްއިތުރު ްތައްޔާރަްށްބަލާލާ ްަހމަ  30ހިރީ

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލީްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް35 

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްނުކުާތއެްއ އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްރިޔާޟް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް40 

ްިޢއްޒަތްތެްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްނަގަމުންދިަޔްޝުކުރިއްޔާ ްހަވީުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްރި

ްހައްދުންމަތީްްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްްމެންަބރު ްެއީއ ްމައްސަލަތަކެއްޖެހުނު. ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވޯޓުަގއި

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންްްމަދު ްމެންބަރު ް)ހ(ްއަްށ8ްްޢިއްޒަތްތެްެރި ްާމއްާދގެ ވަނަ

ްއެީއްރަނގަޅު ްހުށަހެޅީ ްމިންވަަރކަްށްލިބުން.ްއަިދްްއިޞްލާޙެއް ްފުދޭ ކާނާ

ްގިަން ްރަީއސް،ްމީަގިއްވަރަށް ްލިބުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރަންޓް ްބޯފެން  45ސާފު

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއެނގުނީ ނޑަްަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން މެންބަރުންގެ

ްއޮިޅގެްން ްދެވަނަފަހަރަށްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިީއ ްވާހަްަކަ. ވިޔަންޏެްއގެ

ްމެންބަރުން ްގިނަ ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްފާހަގަކުރަްނ. ްނުދެވޭކަމަށް ްވޯޓު ނަށް

ްދާން.ް ްީރޯވޓަކަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑަށް

ް50 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ް
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ްޢަދުނާންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަްަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގއ.ެގ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢި ްޅ.އަތޮްަޅުގެ ްއެއަށްފަހު ްޙުސައިންްޙަލީމް. ްމެންބަރު  55އްޒަތްތެރި

ްއިބްރާހީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރިޔާސަތުގެްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ  60ްޝުކުރިއްޔާ

ްލ.އަތޮޅުެގްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ އިޒުަނއާއެުކަގއި

ްޚިދުމަތްްޢިއްޒަ ްކަރަްނޓްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާްއޖޭގެ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްޙައްޤުތަުކެގް ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްއިޤްތިޞާީދ ްެއއީ ްބެހޭގޮތުން. ފޯރުކޮށްދިނުމާ

ްފުރިހަމަް ްއެންމެ ްހުށަހެޅުން. ްހުށަހަޅުއްވާ ްހިމަނުއްވަްނ ްތެްެރޭަގއި ބައިގެ

ްޚިޔާލުތައްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއޮތީ ްހުށަނޭޅި  65އެްއގޮތްކޮްށްްގޮތުަގއި

ްނުބޭއްވުުމެގް ްބައްދަުލވުްނ ްއޮންނަ ްހަމަޖެހިފައި ްބާްއވަން ނުރަސްމީގޮތުން

ްޢިނާޔަތެއްެގް ްޚާއްްްަޞ ްމަނިކުފާނުގެ ްމިަކމަށް ްއެހެންވީމާ، ސަބަބުން.

ްފާސްކޮށްް ްމިކަން ްހިމަނާ ްއެއިޞްލާޙު ްރަނގަޅުކޮށް ްއެޢިބާރާތް ދަށުން

ްަރއްޔިތުންނަށް ްރަށްަރށުގެ ްއެިކއެިކ ހަމަހަްަމަގޮތެއްަގިއްްރާއްޖޭގެ

ްވަރަްށް ްކޮށްދެްއވުމަށް ްމަސައްކަތް ްފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ްޚިދުމަތް  70ކަރަންޓްގެ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުރިހާ ްއަދި ްދަންނަަވން. އަދަބުވެރިކަާމއެުކގަިއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެިދވެްސ ްތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް ްމިކަމަށް ފަރާތުންވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްދަންނަވަން.

ް

ް75 

ްމެންބަރުްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޅ.އަތޮުޅގެ ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ްސަލީމް.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް80 
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ްއެވާހަަކ.ްް.`ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއުޅުނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއާދެ،

ްވަރަްށްްހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާ ްއަދަބުވެރިކަާމއެކު ްވަރަށް ްައރިހުން ްމަނިކުފާނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެޭދް ްދެއްވުން ްއެފުރުޞަތު ްުނވަތަ ްކޮށްލަެދއްވުން ްެއކަން ދީލަތިކަމާއެކު

ްއިށީންނާނަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރުކޮށްލާފައި ްެދން ްދަންނަވާލަން. ްހަމަ ވާހަކަ

 85ްއިނގޭތޯ.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް90 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީެގްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިއަދު ްމިތިބީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނަރުދަމާްނިޒާމްވެސްްހަމަްެއޚިދުމަތެއްގެްގޮތުަގއިްބަލަިއެގންފައި.ްްެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާަހްަކަ

ްނުހިންގާނެް ްނިޒާމެްއ ްނަރުދަމާގެ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ  95މަނިކުފާނަށް

ްުމހިންމުކަމަކަށްް ްވަރަށް ްެއއީ ްކަރަންޓް ްއެހެންވީާމ، ްނުލަެއއް. ކަރަންޓާ

ްލ.އަތޮޅު ްެފންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއިޞްލާޙަްށްްވާތީާއއެީކގައި މެންބަރުގެ

ްޖަލްސާަގިއް ްމިއަދުގެ ްއެނގޭ ްދެވޭެނގޮތްވުްނ.ްއަޅުަގނޑަށް ްވޯޓަކަށް އަލުން

ްައއީަމް ްޮގތުގައި ްހުށަހެޅުމެއްެގ ްއެްއ ްއެއީ ްފެނާއި ްކަރަންާޓއި ވީގޮަތކީ

ްނުދިޔައީ.ް ްއެފާްސެވެގން ްޝޯޓްާވގޮތަށް ްއެިޅއްޖިއްާޔ ްފެން  100ކަރަންޓަށް

ްފެންް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވަަޑއިގެންެދއްވަން.ްއެހެންވީމާ، ްރީވޯަޓކަށް ްއަލުން ނަނީ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ްް

ް

ްކޮންމެހެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ްދެން ްއަުޅަގނޑު  105އާދެ،

ްއެދިވަަޑއިގަުތްން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭްޭރުވިޔަކަސް ފުރުޞަތު

ނޑަށްވެް ްައޅުގަ ްއަންނަކަން ްދެންްފަށްފަށްވެގެން ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ސް
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ްވަޒީރުންވެްސް ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްއެބަފެނޭ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްމިކަމުގައި ހަމަ

ްދެއްވަމުންް ްިސްގނަލް ްފެހި ްގެންދާކަން. ްޖައްަސވަމުްނ އިސްތަށިފުޅު

ްކޮންމެހެންް ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްެދން ްއެހެންވީމާ،  110ގެންދަވާތަން.

ްނުކު ްެއކަން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެންއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނޫންކަން ރައްެވގެން

ްޢިއްޒަތްތެްެިރް ްހަމަ ްދިޔައިރުވެސް ްއެހުމުން ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ މިފުރުޞަތު

ްއަރުވާަފިއް ްފުރުަޞތު ްައޅުަގނޑު ްޖެްއސެވީމަ ްއެމައްސަލަ މެންބަރަކު

އަނެއްކާްލ.އަތޮްަުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއެރުވިން.ްއެަކްން

ްހަަމްސާފުކޮށްދެއް ްސާފުޮކށްދެއްވި. ްމެންބަރު ްއެޢިއްޒަތްތެރި ްދެން  115ވަން.

ްވިދާޅުވެެދްއވީް ްއަމީންޢާންމު ްމިއޮތްގޮތް ްލިުޔއްވާަފިއ ްމީަގއި ވިދާޅުިވ

ްލެއްވުުމަގިއް ްވޯުޓ ްދެން ްއަކުރަށް. ްއަކުރުން ްެއްއވެސް ްހަމަ އެއޮްތގޮތަށް

ްވިދާ ްއޮޅުންއަާރވަަޑިއގެންނެވިކަަމށް ްމެންބަރުންނަށް ޅުވީަމްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްހަމަްއަލުންްީރވޯޓަކަށްްއެަބިއް އަޅުަގނުޑްތިކަމަށްްރިޢާޔަތްޮކށްްއަުޅގަ

ްމިއޮީތް ްމިހާރު ްދަންަނވާލަން ްހަމައެއާެއީކގައި ްދެން ްނިންމައިފިން.  120ދާން

ްެއގޮތަށްް ްމިބައި ްލިބުން، ްފުދޭމިންވަރަށް ްެފން ްސާފު ްކާާނއާިއ ރަނގަޅު

ްއެ ްކަރަންޓް ްދެން ްއިޞްލާޙުކުރެޭވއިުރ ްއޭގެތެރެއަްށްއޮތީމަ ކަނި

ްގެެނސްދެވޭނެކަމަށްް ްއެހުށަހެޅުން ްއިޞްލާުޙކޮށްލާފައި އިތުރުކޮށްލެޭވގޮތަށް

ްދަންނަވަްން ްއަރިހުން ްއަމީންޢާންމު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލަން. އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރު.ް ްެރި ްޢިްއޒަތްތެ ްލ.އަތޮޅުގެ ްބަްއސަވާލަެދއްވުމަްށ.  125ްއެގޮތަށް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުަރއްާވްްތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައްުދންމަ ްޙައްުޤގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްތިރާއްޖޭގެ ްމަނިކުފާނު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްދެްއިވްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަށް ްއަރުވަމުން ްއަްއސަރިބަސް ްސާބަހާއި  130މަސައްކަތަށް

ްނުކުާތް ްއިުތރުކުރާ ްއަކުެރއް ްއިތުރު ްެއއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުގައި

ްަވިކްވަކިކޮށް ްމިދަންނަވާލަނީ. ްމިހުށަހަޅާލާގޮތް ްިމހާރު ްައޅުަގނޑު ލާަފއި

ްލިބުން.ް ްޚިދުމަތް ްކަރަންްޓގެ ްއިލެކްޓްރިކް ްނެތި ްތަފާތުކުރުމެއް ރަށެއް
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ްހުރިހާް ްއުންމީދުުކރަނީ ްައޅުަގނޑު ްިމއޮތީ ްއެހުށަހެޅުން އަޅުަގނުޑ

 135ްބޭފުޅުންވެސްްމިއަށްްވޯޓުެދްއާވނެކަމަށް.ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާއްދާއަާކިއްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިހުށަހެޅުނު ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  140ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިދަންނަވަނީ.ްމަނިކުފާްއާޠިފްްވާހަްަަކދެއްެކވުން: ނުޑްއެއްެޗއް ްއަޅުގަ ނުްދެންމެްމެދެއްގަިއެއއްްނޫން

ވާހަކަފުޅުްދައްަކވަމުންްވިދާުޅވެއްޖެްތިމަންނައަށްްއެބަފެނެޭއްވަޒީރުންެވްސް

ްހައިސިއްޔަެތްއް ްތަފާތު ްވަޒީރުންގެ ްތާއީދުކުރައްވާތަން. މިކަމަށް

ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްފާހަގަކުަރްއވާފައި. ްމަނިކުފާނުވަނީ ްނެތްކަން ްމިމަޖިލީހުގައި

ް145 

ް

ްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއްިވްގޮަތކަށެްއްނޫން ްތިފާހަގަކުރެ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްއގޮތަކަްށވެސް

ްފްލޯރް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތެރި ްއެއްެވސް ްއެހެން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ނޫން.

ްބަެއްއެގް ްވަކި ްގެންދަާވއިުރ ްތާއީދުކުރަްއވަމުން ްއެކަމަށް ނަންގަްަަވއިގެން

ް ްމިދަންނަވާލީ. ްއެހެން ްހަމަ ްނޫްނ ްދަންނަާވކަށެއް  150އެހެންވީމާ،ްވާހަކަ

ްމިވަގުުތް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެދން ްކަންނޭނގެ ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭ. ސަލާމްތަކުރަން

ްއަޅުަގނުޑް ްރޫެޙްއގަެއއްްނޫން ްތިވިދާޅުވި ދަންނަވާލެވުނީ.ްެއއްގޮަތކަށްެވސް

ްދެންނެުވނު ްއެހެން ްއަޅުަގނުޑ ްއާެދ، ްދަންނަވާލީ. ްބޭނުމަީކްއެހެން ގެ

ްއެީއް ްނޫނޭ ްރޫޙެްއގަެއްއ ްނުކޮށްދެއްވާނެ ްެއކަން ްތިއްެބވީ  155ވަޒީރުްނވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްއާދެ. ްެއއްަޗކީ. ްބޭނުންވި ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްމިމާް ްދެން ްއެދެްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނަޝީދު. ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްކުރުްު.....

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް160 



 7 

ްޮބޑަްށްްޙަންަމދުްމާލޭްމެންަބރުްމުް ްަޅުަގނުޑވެްސްވަރަށް ްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަ ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްލިބެން.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާންމު ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓްގެ ބޭނުންވޭ

ްނޭއްސެވޭެނ.ް ްވޯޓަކަްށ ްމައްސަަލއަކަށް ްނުުކރެވޭ ްބަޙުސް އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިް ްހައްަދަވއިފިއްޔާ ްއެހެންކަހަލަްއެގޮތަށް ްވަރަްށ ްރަީއސް، އްޒަތްތެްެރި

ްދެްއވާފަިއް ްފުރުަޞތެއް ްބަޙުސްކުރެވޭނެ ްތިސެޓްކުަރނީ.  165ފްރޮސީޑެންޓަކަށް

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރަނަގޅު. ްެއއްެސވިްއޔާ ްވޯޓަށް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްޙަސަން.ްއާދެ،

ް170 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިހާރު ްމިމައްސަާލގަިއ ްކަންބޮުޑވޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްތަފާތުކުްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަށެއް ްަވކި ްއެއީ ްމިއުޅޭގޮތުން. ްކަރަންޓްގެްއަހަން ްނެތި ރުމެއް

 175ހުންްދިރިނޫޅޭްރަށްރަށުގަިއވެްސްތަފާތުކުރުމެްއްދެންޏާްރާއްޖޭގައިްމީޚިދުމަތް

ްމީހުންް ްއޮްތކަމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދޭންޖެހޭގޮތަށް ްކަރަންޓް ނެތި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނަމަވެސް، ްތަރުޖަމާކޮށްްްފާނެ. މިއިންޓަޕްރީޓްކޮށްފާނެ

ްދިރިއުޅޭް ްީމހުން ްފާސްކުރިއިުރގައި ް)ޅ( ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ފެންނަނީ

ްއެރަށަާކއިްއެކަީށގެންާވވަރަށްްކަރަންްޓގެްޚިދުމަތެްއްކޮންމެްރަށެއްަގއި ވެސް

ްމިހާރުް ްއެކަންުކރަން. ްދޭހަާވގޮތަށް ްމާނައެއް ްކަހަލަ  180ހުންނަންޖެްެހޭ

ް ްރަށެއްގަިއވެސް ްހުރިހާ ްކުރީމަ ްނެތި ްވޯްޓެގ8ްްތަފާތުކުރުމެއް ކިލޯ

ްކަރަންްޓްބަހައްޓާގޮތަްށް ްކިލޯގެ ްމެްެގެ ްދެ ްނޫނިއްޔާ ްބަހައްޓަން ޖަނަރޭޓަރު

ްއެހެންވީމާ،ް ްމައްސަލައަކަްށވާނެ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ހަމަޖެހިދާނެ.

ްމާނަކުރައްވަީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަޮތޅުގެ ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

 185ްއެގޮަތކަށްްނޫންކަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް
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ްކު.ްއާދެ،ްލ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް190 

ްއަތޮުޅެގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ނޑުެމންގެ ްއަްަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަނެއްް

ްިޚޔާލުތަފާތުވަމުންގޮްސްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދޭތެރޭަގއި ްހުށަހެުޅއްވުާމއި ްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ްވާހަަކދެކެ ްމިތަނުގައި ްއޮންނާީންދެންމެގައި ްނަރުދަމާެއއް ްފަށައިފި ވެން

ްދަންނަވާލަންް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫންހޭ. ްއޮެވގެން  195ކަރަންޓް

ްރަށުގެް ްނޫނޭ ްކަރަންެޓއް ްބޭނުންވާ ްނިޒާމަކަށް ްނަރުދަމާ ބޭނުންވަނީ

ްހެދުމަށްޓަކަިއް ްފެން ްސާފު ްޕްލާންޓެއް ްފެން ްބޭނުންކުރަނީއަީކ. ރައްޔިތުން

ް ްޖ4ްަބޭނުންކުރާ ްއެހެންވީާމ،ްކިލޯެގ ްބޭނުންކުރަީނއެްއ. ްނޫނޭ ނަރޭޓަރެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންްފެނަށްދޭްކަރަންޓެއްްނޫނޭްމިް އެތަފާތުްމިތަނުގައިްއުޅޭީތވެ

ްެއވާހަަކް ްދޭންމިއުެޅނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްޫނނޭ ްކަރަންެޓއް ްދޭ  200ފާޚާނައަށް

ްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްމިހާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްހުށަހަޅުއްވާަފިއްޢިއްޒަތްތެރި ްމީަގއި ްއަސްުލގައި ްމީގައި ރު

ްކަރަންްޓް ްބޯފެނާއި ްސާފު ްއިތުރުކުރުން. ްވިޔަންެޏއް ްމިއޮންނަނީ  205އޮތްއިރު

ްރަނގަޅުް ްެއދިޔަ ްފާސްވެގެން ްގައި ް)ހ( ްމިހާރު ްކުރީގައި ްމިހާރު ލިބުން.

ްމިއަްށް ްއެހެންވީމާ، ްލިބުން. ްފުދޭމިންވަރަށް ްފެން ްސާފު ކާނާއާއި

ް ްއޮތީމަްފުށަނާރާގޮތަށް ްހަމަ ްލިުބން ްކަރަންޓް ްބަލައިލާއިރު މިގެންދެވޭއިުރ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮްތކަމެއް. ްކުެރވިފައި ްބަޙުސްވެްސ މިއީ

 210ކޮންމެހެންްތިބޭފުޅުންނަށްްވަކިންްދަންނަވާލަންްއޮޅުންއަރާވަިއޑަިއގެންކަމަްށް

ްމީް ްމަްއސަލައެއް ްމާބޮުޑ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަްަށް ްކޮންމެހެން ގަިއްވިދާޅުވީމަ

ްނުކުތާއެްއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްެއވާހަކަ. ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވެ ނެތްހެން.

ްފ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.ް

ް
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ް215 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިހާރުްވޯޓަށްނެގެންްއުޅޭކަމަކީްއެއީްރަނގަޅުކަމެްއ.ްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ނުޑްްްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:އަ ްއަުޅގަ ްތަންދޭތޯ. ްަގާވއިދުަގއި ްމިމަޖިލީހުގެ  220އެހެންނަމަވެސް،

ްހުންނެވިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިތަށްއަރަނީ

ްކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަްށް ްއިތުރަށް ްދެން ްކުރިމަތިލައްވާަފއި ްދެފަހަރަްަށް ބޭފުޅާ

ްއަނެއްް ްއެހެންވީމާ،ްފެއިލްވީމަ ްފުރުޞަތުދެއްވާނަންތޯއޭ. ްވޯުޓލާން ކާވެސް

ްދެއްވާފަިއް ްފުރުޞަުތ ްކަމެްއގައި ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ މަނިކުފާނަށް

ްިމގަާވއިުދް ްއެއީ ްނުދެއްވުމަކީ ްފުރުޞަތު ްކަމެްއ  225ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

ްވޯޓަްށް ްރަނގަުޅކުރަްއވާފައި ްއެކަން ްއޭުރެވސް ްނޫން. ތަންދޭކަމެއް

ްތިގޮތަށްްްއެއްެސވިނަމަ ްިމހާރު ްފާސްވެގެންިދޔައިސް. ްރަނަގޅަށް އެކަން

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްވާެނގޮތް ްގެންދިޔައީމަ ްކަންަތއްތަްއ ކުރުގަުޅވާލާފައި

ްބޭނުންކަމަްަށްް ްހިމަނަން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިފެންނަނީ.

ްހިމެނިގެން ްކަންތައްަތްއ ްބޭނުންވާ ްނުހިމަނަން ްނުހިމެނި  230ްވާކަންތައްަތއް

ްމިހާރުްމިވެގެންްމިދަނީ.ްއެހެންވީމާ،...

ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް235 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްުކރައްާވްްެމންްްަބރުްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީ ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްތިއީ ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްކަމެއްކަމަށް.ް

 240ްއަޅުަގނޑުްރަޖިސްޓްީރކުރަން.......ްވާހަްަކަެދއްެކވުން:ދުްޙަމްޒާްއަްޙމަ

ްް
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ް

ނުޑްަގާވއިދާްޚިލާފަކަށްްކަމެއްްުނކުރާނެކަމަށްްދަންނަވާލަމުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއަުޅގަ

ްފުރުޞަުތް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮޅުެގ ްނިޒާުރ ްމޫސާ އަޅުަގނުޑ

 245ްއަރުވަން.ް

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްމިއުޅޭްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްމިއުފެދިގެން ްމިއުޅެނީ ްަދންނަވާލަން ްއެްއޗެއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ްމައްސަލަެއއްަގިއްްާވހަކަެދއްކެުވން:ިއބްާރހީމްްނިޒާރުް ްމިކަހަލަ ްމީގެކުރިން ްވަނީ ްމަނިކުފާނު  250މައްސަލާަގއި.

ްއަޅު ްނިންމަވާ ްނިންމުމެއް ްނޫނީ ްޑިސިޝަނެއް ްއެއަްށްތަފާތު ނޑުމެން ގަ

ޢަމަލުކޮށްފިންްދެފަހަރެއްގެްމަތިން.ްމެންބަރަކުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމެްއް

ްއިޞްލާޙެްއް ްމެދިވެރިކޮްށ ްނޫނިއްޔާ ްތްރޫޮކށް ްކޮމިޓީ ޑްރާފްޓިންގ

ްއެހެންވީާމ،ް ްމަތިން. ްދެފަހަރެްއގެ ްެގންނަވައިފި ރަނގަްަޅުކޮށްަލއްަވއިގެްނ

ްެއފްރޮސީޖަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްފޮލޯކުރެވިދާނެހެން،ްއަްަުޅގަ ްމިހާރު  255ރ

ްގޮތްތަކެްއް ްާއ ްމީގެތެރެއަށް ްައނެއްކާެވސް ްއިތުރު ބެއްލެވިދާނެހެން.

ްޑްރާފްްޓކުރުމުގަިއވެްސް ްމިހާރުވެސް ްއެެހންވީމާ، ްބަދަލުަގއި. ގެނައުުމގެ

ްމެދުވެރިކޮްށް ްކޮމިީޓ ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެެހންވީމާ، ްއެަބއުޅޭ. މައްސަލަެއއް

ްޑްރާފްްޓކޮށްގެް ްއެއްިޗއްާސިއްއެރަނގަޅަށް ްކޮށްފައިހުރި ްމިހާރު ން

ްއުޅޭތޯްބަލާފަިއް  260ފާސްކޮށްފައިްހުރިްއެްއޗިއްާސއިްމީގެތެރެއިންްތަޢާރުޟެއް

ްގެންނެިވއްާޔްއަޅުަގނޑަްށް ްެއގޮތަށް ްދެއްވާަފއި ްފުރުޞަތު ރަނގަޅުކޮށްލަން

ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހައްުލާވނެހެން. ްމިމައްސަލަ ްހީވަނީ

ްް

ް

ްވ.އަތޮުޅެގްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްހަމަ ްދެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  265އާދެ،

ްއެހެްން ްއެިދވަަޑއިގަްނނަވާ ްއެބަ ްއަނެއްކާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަންކޮޅެްއް ްއަޅުަގނަޑށް ްދެން ްފުރުޞަތަކަށް. ްމެންބަރެއް ޢިއްޒަތްތެރި



 11 

ްޢިއްް ްނުކުތާއަކަށް ްިނޒާާމބެހޭ ްވަރަށް ްމެންބަރުންްދިގުވަމުންދާތީ ޒަތްެތރި

ްއުުޅްއވާ.ްް ްތިވިދާުޅވަން ްވިދާޅުވެެދްއވަބައްަލވާ ްއާދެ، ްނަޢީމް ްއާދެ،ްޫޔސުފް

 270ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވޭްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ނުޑެވސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަދަލުްލ.އަތޮޅުގެ ްއަނަގބަހުން ްއިރުއިުރކޮޅާ ްއެ މެންބަރު

ްއެދެްން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޯވޓުދޭން. ްއިޞްލާޙަށް އެގެންަނވާ

ނޑުްލިޔުމުްނވެސްްބަލާލަްން  275އެބަދަލުގެންނަާވްއެންމެްފަހުެގްބަދަލުްއަްަުޅގަ

ްރަޝީުދް ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޭރުން ބޭނުންވެއޭ.

ްކަެމއްވެ ްފާހަގަކޮށްލެވޭެނ.ްއެވިދާުޅވިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޮއތްނަމަ ްސ

ްދަންނަވާލީް ްއެވާހަްަކަ ްބޭނުންވާތީ ްބަލައިލަން ްލިޔުމުން އެހެންވީމާ،

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް280 

ް

ްވާހަކަފުުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރީގަިއެވސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްދާުޅވެެދއްވާ.ްދައްކަަވއިފިްދެއްތޯްމިކަމަށް.ްއާދެ،ްވި

ް

 285ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުދައްކަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވާހަަކއެްއ ްމިކަަމކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްންްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްބޭނުންީވ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ މަޢާފްކުރައްވާ

ްުއސޫ ްަވކި ްމިގެނައީ ްގޮތަކަށޭ.ްމިހާތަނަށް ްވަކި ްހިފަހައްަޓއިގެްނ ލެއްަގއި

ްއެހުށަހެޅުމަށްް ްމެންބަރުެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅެގ  290ފަހަރެއްގަިއވެސް

އަޅުަގނޑުްދެކޮޅުހަދާްމީހެއްްނޫން.ްއަދިްރާއްޖޭގެްރައްޔިުތންނަށްްކަރަންޓްް

ލިބުމުގެްނަސީބުްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްލިބުމަށްްދެކޮޅުހަދާްީމހެއްވެސްްނޫން.ް

ްއަޅުަގނުޑެގްއެހެން ްހުށަހެޅީވެސް ްމިތަނަށް ްއަުޅަގނުޑ ނަމަވެސް،

ްުމހިންމުކަމެއް.ް ްއެހާ ްބެހޭގޮތުން ްޝަީރޢަތާއި ްއިސްލާމީ ނަޒަރުަގއި
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ްއެއަކަްށވެްސް ްވިދާުޅީވ ްމަނިކުފާނު ްރޭގައި ްަހމަ ްިއއްޔެރޭ  295އެހެންނަމަވެސް،

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްއެްެއަްށ ްއެންމެފަހުން ްނުގެނެވޭެނއޭ ްދެން ބަދަލެއް

ްާވހަދައްކަންެވްސްފުރުޞަތެ ްނާއްަސވާ ްވޯޓަކަްށވެސް ްނުދެްއވާ އްވެސް

ްދެްން ްާވހަކައަކީ ނޑުގެ ްއަްަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުދެއްވާ. ފުރުޞަތެއް

%ް ްމިއޮތް ްބާކީ ނުޑ92ްްހިންގަވާށޭ ްއަޅުގަ ްމިލަފާކުރަނީ. ނިމިއްޖެކަމަށް

ްނިމިއްޖެކަމަށްް ްމަްއޗަށްެވްސ ްތަންކޮޅެއް ްއެއަްށވުރެން  300ހީކުރަން

ްޕަސެންޓްކޮުޅްއިރާދަކުރެއްް ްމިއޮތް ްބާކީ ްހަމަ ްދެން ްއެހެްނވީމާ، ިވއްޔާ.

ްހަދާލެވޭޯތް ްޤާނޫނުއަސާސީއަަކށް ްނިންމާލާ ްއެްއގޮތަކުްނ ނިންމާލާއިރުގައި

ްަދންނަވާލުމެއް.ް ްދަންަނވާލާ ްއިޚްލާްޞތެްެރިކަމާއެކު ްމިދެން ބައްލަވަން.

ްދޭތެރޭަގއިް ްއަުޅަގނޑާ ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްހީކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަމާ

ްމިބުނީް ްނިސްބަތްނުާވގޮތަށް ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްނުކުރައްވާނެކަމަށް.  305ހިތްބަރު

ްބޭފުޅުންނަށްްއަުޅަގނޑުްނުލާްޝުކުރިްއޔާ.112ްްހަމަް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްލ.އަތޮޅުެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

 310ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްތިދެއްިވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމަނިކުފާނު ްއަލީަގއި ްވާހަކަފުުޅގެ ްދެއްކެވި ްމިބޭފުޅުން ްއާދެ،

ްބަދަލެއްްޙްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުޑަޮކށް ްޢިބާރާތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުން  315ްުއްަދއިގެ

ްއެރަ ްރަށެްއގަިއެވސް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ށަާކިއްގެނެސްލަންކަމަށް.

ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްޤާއިމްކުރުން. ްޚިދުމަތް ްކަަރންޓްގެ ްމިްނވަރުގެ ްއެކަީށގެންވާ

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮީތ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްކޮންމެްެއަކަސް ްދެން  320އާދެ،

ްމީގަިއް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުޢޫރަށް ްތިފާޅުކުރެއްވި މެންބަރު
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ްފ. ްޚިލާފަށްްދެންމެއަކު ްަގާވއިދާ ްވިދާޅުވެއްޖެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި އަތޮޅު

ްދެންް ްެވދާނެއޭ. ްއެހެން ްވެއްޖިއްޔާ ްމިހެން ްމިހެން ްގެންދަނީއޭ. އަޅުަގނޑު

ނޑުްކޮންމެހެންްތަކުރާރުްނުކުރިޔަކަސް.ްމިވޯޓުްނިމިގެންްދިޔައިުރް އަްަުޅގަ

ްަދންނަވަން ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ  325ފެށީމަްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްނިޒާމީ ްމެންބަރަކު ްެއްނުކުތާއެއްްްޢިއްޒަތްތެްެރި ްހުްއޓާލާފައި ވީމަ

ްލ.އަތޮޅުެގް ްއަުޑއަހާފަިއ ްެއއްެޗއް ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނގަޅަްށް ްވަަރށް ްފުރުޞަުތްއެުރވީމަ ްއަނެއްާކްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކެންސަލްކޮށްލާފަިއ ްއެ ްޮއއްވާ ްއަހާފައި ްވޯޓަށް ޢިއްޒަތްތެިރްސާފު..

ްތަޢާރަފްދެއްވި.ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަރުވާފައި ްފުރުޞަތު  330މެންބަރަްަށް

ްއޮތްގޮަތްށް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްމިކޮޅުން ްއަނެްއކާ ްފަހުން ދެއްވީާމވެސް

ް ްނެގިގެންދިޔައިރު ްވޯޓަށް ްފާސްނުވި.53ްްދެންނެވީމާ ްލިބިގެންދިަޔއީ ވޯޓު

ްރަނގަް ްއެަވގުުތވެސް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮޅުންފިލާވަަޑިއްދެން ޅަށް

ްޢިބާރާތެއްް ްއާ ްމި ްެއއީ ްމައްސަލަޖެއްެސވި. ްބޭފުޅުން ނުގަންނަވާކަމަށް

ްއެކަންް ްޮއތީމާ ްލިޔުއްވާފައި ްމިހެން' ްއިތުރުކުން  335'ިވޔަންޏެއް

ްމެންބަރުންް ްބަެއއް ްޢިއްޒަތްތެރި އޮޅުންއަާރވަަޑިއގަތީކަމަްށ

ްދެންމެއަކު ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑު ވެްސްފާހަގަކުރެްއވިކަން

ްމިދެނީ.ް ްމިފުރުަޞތު ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، އަުޑއައްަސަވއިފި.

ްނޫންކަމަށްް ްޮއވެގެންެންއ ްސަބަބެއް ްއެްއވެސް ްއެހެން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވާހަަކް ްައހާލާނެ ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ  340ދަންނަވަމުން،

ް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(. މާލޭެގްދަންނަވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް345 

ްލ.އަތޮުޅގެްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއެންމެފަހުން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޔާ ްޝުކުރިއް

ްއިވުނުކަަމްށްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެވިާދޅުިވގޮތުންވެސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

'ް ްއަާސީސްހީވަނީ ްއެހެންނަމަެވސް، ްއެގޮތަށް. ްދިނުން' ްޚިދުމަތް ކަރަންުޓގެ
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ްލިބުްން ްކަންަތއްތައް ްއެކިއެިކ ްމިހުންނަނީ ްައކުރުތަްއ ްމި ޚިދުމަތްތަކެއް

ްކުރަންޖެހޭް ްމީހަކު ްއެއީ ްއޮތީމަ ްދިނުން ްަޙއްޤެްއގޮތަށް.  350ރައްޔިތުންގެ

ްހުށަހެިޅގެން ްއަނެއްާކވެސް ްމިހާރު ްގޮތަށްހެން ތިުއޅެނީ.ްްމަސްޢޫލިއްޔަތެއް

ްއެހެންވީމަ،ްެއއްްުއސޫލަކަށްްމިދަނީ.

  

ް

ްއޮތުމުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމިއޮްތ ްފޮނުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު  355އާދެ،

ްރަށަކާިއް ްއެ ްކޮންމެރަށެްއގަިއވެްސ ްދިރިއުޅޭ ް"މީހުން މިއޮންނަނީ،

ްޤާއި ްޚިދުމަތް ްކަަރންޓްގެ ްމިންވަުރގެ ްއެހެންވީމަ،ްއެކަީށގެންވާ މްކުރުން".

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމާލޭގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް. ދެން

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް360 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރާއްޖޭގެްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަންނަިއރު ްއިޞްލާޙުވެގެން ްތިމާއްދާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްައުގްްން:ނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެވުް ްަކރަންޓްގެ ްއުސޫލަކުން ްއެއް ްެއއްަވރަކަށް ްކަންކޮޅުތަކުަގއި ހުރިހާ

ްއެހެންވީމަ،ް ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  365ނެގޭގޮތަށް

ްއެެއގޮތަށްްލިެޔވެންޖެހޭނެ.ްމިހާރުްމާލޭގެްރައްޔިތުންނަށްްކަަރންޓަށް..

ް

ްމެންބަރު..ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 370ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެްއޗެއްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބޮޑު ްަރއްޔިތުންނަށްވުެރ ްައތޮޅުތަކުގެ ްހޭދަކުރޭ ްއެްއޗެއް ްމާބޮޑު

ނުޑމެންްއިކޮނޮމީްއޮފްްސްކޭލްއަްށްބަލާއިރުގައި.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ހޭދަކުރަންްއެބަޖެހޭްއަޅުގަ

ްތީިތްއެހެން ްނޯންނަގޮތަށް ްރައްޔިތުންނަްށވެސް ްމާލޭގެ ްަބރޑްން ްއެ ވީމާ،

ްޝުކުރިްއާޔް ްނުދޭނަން. ްވޯޓެއް ްއަޅުަގނޑު ްނާންނަންޏާ  375އިޞްލާޙުެވގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ްސަމީރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ގެ އާދެ،

ްގެންދަވާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްް ްމެންބަރު...ްއާދެ،ްކުިރއަށް ަޒތްތެރި

 380ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއަުޅގަ

ްކުރީްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއައށް ްމީހެްއ ްވޯޓުދިން ްނޫން.ްމިއީ ްއޮިޅގެނެްއވެސް  385ަގިއވެސް.

ްއެމާއްާދް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއެއަިއގޮތުން ްއެަކން ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް،

ްބާްއވަިއފިކަމަށްވަންޏާް ްނާހާ ްވޯޓަށް ްއޮްތގޮތަްށ ްމިހާރު އެގޮތަށް

ްޚިދުމަތްް ްކަރަްނޓްގެ ްކުރިމަތިވާނެތީވެ ްމައްސަލަތަެކއް ފުށުއެރުންތަކެއް

ްކުރަ ްއެކަން ްލުމަކީ ްފެންނާތީްއެތަނަށް ްރަނގަޅުގޮްތކަމަށް ްއެންމެ ންޖެހޭނެ

 390އެކަންްކުރަންްއެޖެހެނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުްެދކޭގޮުތގަިއްއޭަގއިްއަާގިއް

ްވާހަކަފުުޅް ްއެދެްއެކވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެންމެ ބެހޭގޮތުން

ްެއް ްއަގުނެގުާމއި ްއެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްބެހޭގޮތުން ްއެއާއި ްފަހުން އެީއ،

ްެދކެން.ްޚިދުމަ ްއަންނާނެކަމެއްކަުމގައި ްފަހުން ްއެކަންތައްތަަކކީ ތްދިނުމާއި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމާލޭގެ ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ދެން

 395ވަކިބޮުޑކޮށްްއަދިްއެހެންްބަޔަަކށްްވަިކްުކޑަކޮށްްެދއްވުުމގެްޭބނުމެއްްނެތް.ް

ްރައްޔި ްފުރަތަމަ ްމިކަން ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްލިބިދިނުމަށްްއެއީ ތުންނަށް

ްއޮންނާނީ.ް ްެއކަްނ ްކަންނޭނގޭ ްއޭެގފަހުގައި އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފައި

ްއެހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.

ް

ް400 

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްސާފުވެއްޖެ. ްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްމީހުން ްއޮތްިއރު ްފޮނުއްވާފައި ްކޮންރަށެއްަގއިެވްސްްމެންބަރު ދިރިއުޅޭ

އެރަށަކާިއްެއކަށީގެްނވާްމިްނަވރުގެްކަރަންްޓގެްޚިދުމަތްްާޤިއމްކުރުން.ްޭއގެް

ްކާނާިއް ްމިއޮީތ،ް"ަރނގަޅު ްކުރީަގިއްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމި ްމިހާރު ބަދަލުގައި
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 405ފެންްފުދޭްމިންވަރަށްްލިބުން".ްދެން،ް"ސާފުްބޯފެނާިއްކަަރންޓްްލިބުން".ް

"ް ްބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަްށްއެހެންވީމަ، ްގެނައުން ްމިތަނަށް ލިބުން"

ްއާދެ،ް ްއެހެން. ްހިތަށްއެރީ ްދެން ްފެންނާީތ އަޅުަގނޑަށް

ްޝަކޫރު.ް ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެންބަރުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއަނެްއާކވެސް ްއޭގެފަހުގައި ދެން

 410ްއެްެބަތިއްބެވިްިކުޔގައި.ދެބޭފުޅުންްދެބޭފުޅުންް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވޯޓުދިްންްޢާއިޝަތުްޢާްާިޒމާްޝަކޫރުް ްމައްސަަލއަށް ްތިކަރަންޓްގެ ްހަމަ ްކުީރގަިއ ްީމގެ  415ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްއޮންނަންޖެހޭްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމަ ްއެީއ ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރެއް.

ްެއް ްއަލުން ްވާހަަކއަކީ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ އެްއޗެއް.

ްމިތަނަށްް ްައޅުަގނަޑށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަްއސަަވންޏާ ްވޯޓަށް އިޞްލާޙަށް

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްމައްސަލަޖެހުނީ ްވިދާޅުީވްފާހަގަކުރެވުނީ ންބަރު

ްބޭނުންފުޅެްއް ްލަްއވާކަްށ ްވާހަކަ ްއިުތރުކުރުމުގެ ްވިޔަންެޏއް ްއެ  420ތިމަންނަ

ްއުނިކޮްށލައްވާފަިއްދެްން ްއެަބއި ްއައްަސވަންޏާ ނޫނޭ.ްއެްެހެންވީމަ،ްވޯޓަށް

ްއެންމެް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއައްަސާވށޭ.ްއެހެންނޫނީ ްވޯޓަށް ްބަޔަްަށް އޮތް

ްމިހާރު ްހަމަ ްވާނީ ްގެންނަވަނީްްރަނގަޅުގޮަތކަށް މިތަނަށްްއަލުންްމިއެއްެޗހި

ްއެބައޮތޭ.ް ްއަިދެވސް ްއެއުސޫުލވެސް ްމެްެދުވެރިކުރަްއވާ ްކޮމިޓީ ޑްރާފްޓިންގ

ްހަމަް ްނޫނީ ްގެންަދވަިއެގން ްކުިރއަށް ްެއްއގޮތަކަށް ްކޮންެމވެސް  425އެހެންވީމަ،

ްހަަމް ްޤަބޫލުކުރަން ްއެކަމަކު، ނޑު ްައޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ލަސްވާހެން

ްޤާނޫނު ްގޮުތގަިއ.ްކޮންމެހެންވެސް ްއެއްޗެްއގެ ްހިމަނަންޖެހޭނެ އަސާސީގައި

ްޝުކުރިްއާޔް ްއޮންނާނީ. ްދީފަިއ ްވޯޓުެވސް ްައޅުަގނޑު އެގޮުތގެމަތީން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް430 

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނޫންޯތ ްދަންނަވާލެިވއްޖެ ްއަޅުަގނުޑ މިހާރު

ްވޯޓަް ްމިއަށް ްމިހާރު ްިމދެންނެވިގޮތަްށްމެންބަރުންނަށް ކަށްއަހާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްވޯޓަކަްށ ްެއއަށް ްވިދާޅުވީމާ އޮޅުންއަާރވަަޑިއގެންފިކަމަށް

ްފާސްކުރެވިފަިއް ްކަންަތއްްްެވސް ްބޯފެނުގެ ްިމ ްއެހުމުަގއި ްއެ  435އަހާނަމޭ.

އޮތީމާްކަރަންޓްގެްވާހަކަްލިުޔއްވާލާފައިްފޮނުވާލާށޭ.ްދެންްެއކަމަކު،ްމިހާރުް

ްލި ްމި ްިދގުކޮށް ްއާެދ،ްތަންކޮޅެއް ްމިއޮތީ. ްފޮނުއްވާަފއި ްމި ުޔއްވާަފއި

ްއަުރވަްން ްފުރުަޞތެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއެބަޖެހޭ.

ް440 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަަމްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރިޯކަޑށްޓަކައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްނިޒާމީްްކަެދއްކެުވން:އިާމދްްޞާލިޙްްާވހަ ްމިކަހަލަ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ދަންނަވާލަންވެގެން.

ްރިކޯޑަށްޓަަކިއް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނުެވސްކުރަން. ްބޭނުމެއް  445ފުރުޞަތެއް

ްއިންނައިުރް ްއިށީނދެެގން ނޑީަގއި ްމިގޮ ްއަދި ްދަންަނވާލަންެވގެން. އެްއޗެއް

ްއަޅު ްދެން ްމިހާރު ްހީާވކަހަލަ ްހަމަ ްބަޓަނަކަްށްއަޅުަގނޑަށް ނޑުމެން ގަ

ްފެންވެްސް ްފިއްތާލީމަ ްބަޓަނަކަށް ްލެވިގެްނ، ްކަރަންޓްވެސް ފިއްތާލީމަ

ްމިހުރިހާް ްލެވިެގން. ްނިޒާމުވެސް ްފާޚާނާ ްފިއްތާީލމަ ްބަޓަނަކަށް ލިބިގެން،

ްއެބަް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްލިޔުނީމަ ްމިވާހަކަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި  450ކަމެއް

ްހީވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީްްޙާސިލުކުރެވޭހެން ްދަންނަވާލަން ނޑު އަޅުގަ

ްޙައްްްޤުތަްއް ްމި ްލިެޔގެން ްވާހަކައެއް ްމިހުރިހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި މި

ްމިހިީރް ްއަޅުަގނޑު ްލިބޭކަމަށްވަންޏާމު ްރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންނަމަވެސް، ްވޯޓުދޭނަމޭ. ްެއއަށް ްއަުޅަގނޑު ވޯޓުދޭށޭ،

ްމަޖިލީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްޗެހިަތްއްމި ްމިތަނަށް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި  455ހުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްޝާމިުލކުރުމަށްޓަކަިއް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހުށަހަޅައިގެން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްފުންކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްމަސަްއކަތްކުާރއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނާފަިއް ްދޭތެރޭގައިވެްސ ްކަމަކާ ްމިހުރިހާ ްޙާލަތާއި ްޤައުމުގެ މި
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ްހަމަްއެ ްހުށަހަޅުްއަވއިގެްންއެއަްށްވޯޓުީދްމިކަންތައްަތްއްކުރުމަށް ްއޗެހިތައް

ްމިް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްބޭނުންވޭ. ްއިލްތިމާސްކޮށްަލން  460އަޅުަގނޑު

ްއަޮތޅުތަކާިއް ްތަފާތުތަކެއް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްލިޔަނީ. ކީްއވެގެްނކަން

ްވޭ ްއެކަމުގެ ްހުރީމަ ްއަހަރުވަންެދން ްއެަތކެއް ްއަޅުަގނޑުމެްންމާލެއާއި ނުަގއި

ްބޭނުންނުވާތީކަްނވެްސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަޙަންްްމަލްކުރަން ްއެކަން ތިބެގެން

ްދޭތެރޭގަިއް ްޙާލަތާއި ްޤައުމުގެ ްެއހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްމުހިންމުކަމެއްކަމަްށް ްނިންމުމަކީ ްކަންތައްތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ  465ވިސްނާފައި

ްއެވާހަކަ.ްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީްހަމަ

ް

ް

ްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

 470ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްައޅުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރައީްސ، ްނުވިސްނޭްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއގޮތަްަކަްށެވސް ނަޑކަށް ްގަ

ްމަޖުބޫރުކުރުވަީންްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއަދި ްލާޒިމްކޮްށ ްކަމެއް ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ  475ސަރުކާރަށް

ް ްހީވަީނ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެްއޗެްއ8ްްކަމެއް. ްިމބުނާ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްައޑުއަހާަލއިފިްއޔާްއެބަ...

ް

ް

ްހުޅުވާލަިއގެްންްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްބަޙުސަކަށް ްމާބޮޑު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަންތޯ  480އާދެ،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތި ްކުރުކޮށް ްއެހެންވީަމ، ްނޫން. އުޅެނީކީ

ްނާންނާނެް ްނިމުމަކަށް ްދެން ްމި ްއެހެންނޫނީ ްނިންމެވީމަ. ވިދާޅުވެަލްއވާފައި

ްދެން.ދެއްްްތޯ.ްއާދެ،ްނިންމާލަދެއްުވންްއެ

ް

ް485 
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދިވެހ8ްްިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްކޮންމެ ްޙައްްްޤުތަަކީކ ްއަންނަނިވި ްމިބުަނނީ ްގައި ްމާއްދާ ްވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމި ްޙައްޤުތަކެްއކަމަށް ްލިބިގެްނވާ ްރައްޔިތަކަށްމެ

ނޑަްް ްހުރިްކަ ްކުޅަާދނަކަން ްތަނަވަސްކަމާއި ްދަޢުލަތުގެ  490އަޅާހިނދު

ްމަގުް ްހޯދައިދޭނޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޙައްޤުަތއް ްއެ މިންވަރަކުން

ްބުނެފައިް ްެއހެން ްމަސައްކަތްކުރަންވާނެޭއ. ްދަޢުލަތުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް

ްކަރަންޓްގެްޚިދުމަތްްޤާއިމްކޮށްދޭންވާނެއޭްބުނީމަްއެއީކީްމަްއސަލައެއްްނޫނޭް

ްސަރުކާރުންވެްސްދެއްވަމުންާދް ްމިހާރުވެސް ްއެީއ ްމިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު

 495ްޚިދުމަތެކޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގދ.ެގ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.

ް500 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއއްެޗްއްްދެކުުނބުރީްެމންަބރުްްހުވަުދއަޮތޅު ްުކޑަުކޑަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ްދަންނަވާލަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްންްވާހަކަެދއްެކވުން:  505ތާއީދުކުރަމޭްމިްކަންތައްތަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްުއސޫލެއް

ްވޯޓުނުދިނީ،ްހިފެހެއްޓުމުގަ ްއިޞްލާަޙށް ްއޮތް ްކުރިން ްައޅުަގނުޑ އި

އަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށްަފއިްއޮތްްފުރަތަމަ،ްއާެދ،ްއެންމެްފުރަތަމަްމިއޮތީް

ްއޮވެފަިއް ްއެހެން ްލިބުން. ްފުދޭމިންވަރަށް ްފެން ްސާފު ްކާނާާއއި ރަނގަޅު

ްހަމަނުޖެހޭް ްެއއީ ްއައިމަ ްއެހެން ްލިބުން ްކަރަންްްޓް ްބޯފެނާއި ްސާފު ދެން

ްމިވީގޮތަީކްއެްއޗަްަ ްމިހާރު ްދެން ނޑު. ްއަޅުގަ ްވޯޓުުނދިނީ ްއެއަށް  510ކަްށވާތީ

ްގޮތުންް ްުހށަހެޅުނު ްއެ ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހަާޅ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިތާނގައިް ްޢިބާރާތްކޮށްލައިގެްނ ްއަުލން ކަމުނުގޮސްފީިވއްޔާ
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ްހޯއްދަވައިެދއްވަނީ.ްއެހެްން ްތި ްފުރުޞަތެއް ްލިޔާނެ ްއެ ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން

ްގެ ްމިްއެކަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށްވަްނޏާ ންދަވާނެ

ްމިް ްހަމަ ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްއެހެންނޫނިއްާޔ  515ޤަބޫލުކުރަން.

ްތެރެއިްން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓް ްމި ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްތިގެންދަވާ މަނިކުފާނު

ްހަމަް ްިޚދުމަތަކީ ްކަރަންޓްގެ ްމި ްހައްދަވާަލދެއްވުން. ްގޮތަކަށް ްމިއަންނަ

ކޮންމެހެންްލިބެންވާނެްޚިދުމަތެއްކަމަށްްއަދިްޤާނޫނުގައިްއެަބއިްއޮތުންެވސްް

ްޤާއިމްކުރުން.ްޤާއިމްކުރުމޭް ްޚިދުމަތް ްިމވާގޮަތކީ ްހަމަ ރަނގަޅު.ްމިހާރުވެސް

ްއެކަމަކު،ް ްތަފާތުެވްއޖެ. ްއެއްެޗއްސާއި ްއެހެން ްހުރި ްޭއަގއި  520ވިދާޅުވީމާ

ްއެ ް)ޅ( ްފާސްކޮށްފިން ްމިއަދުެވސް ްނިޒާމުްއަޅުަގނޑުމެން ްނަުރދަމާގެ އް.

ްފަހުންް ްހަމަ ްެއއޮތީެވސް ްއޭތިެވސް ްއެހެންވީަމ ޤާއިމްކުރަންވެސް.

ްކަންތަްއް ްިމގޮތަށް ްތިބެގެން ްކަންތަްއ.ްއެހެންވީމަ،ްމިތާ އެޑިޓްކުރަންޖެހޭނެ

ްކުރަންްހަދައިގެން...

ް525 

ް

ްފުޅު.ްއާދެ،ްމިހާރުްވަްަރަށްްދިުގވެްއޖެްއިނގޭތޯްވާހަކަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް(ކުރިއަށްްެގްެންދެވުންް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް530 

ްއެހެންނުވާނެްގޮތަކަށްްގެންދެުވންްއެދޭވާހަކަްދަންނަވަން.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
ްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް535 

ްއާދެ،ްނ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޠާރިޤް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

 540ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްއޮްތްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްރަށެއްަގއިެވްސްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްމިއޮންނަނީ އިޞްލާޙުަގއި

ްއަޅުަގނޑު ްދެްނ ްއެކަީށގެންވާ. ްނުކުތާއަީކްްއެރަށަކާއި ްފާހަގަކޮށްލާ މި

 545މާލެއަކީްމީހުންްދިރިއުޅޭްރަަށކަށްްނުވަނީތޯއޭްމާޭލގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ްއަބަދުެވްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެްއވީ. ްއެ ްއެގޮތަށް ްނަޝީދު މުޙަންމަދު

ްޤަދަރެްއް ްޚާްއޞަ ްމާ ްމާލެއަކީ ްެއއީ. ްވާހަކަެއއް ްއަންނަ ދަންނަވަމުން

ްތަނަްަކަށްވެގެ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭްދޭންޖެހޭ ްޚާއްޞަގޮތަްަކަށް ްމާ ްނ

ްތަނަކަށްވެގެންްިމއުޅެނީްކިހިނެއްެވގެންތޯއޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް550 

ް

ްވޯޓަކަށް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަން ްމި ްމިހާރު ްއެހެންވީަމ، ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްވިދާޅުވެެދްއވާްވޯަޓކަށްްދަންނަވާލުމަށްޓަކައި.ް

ް

ް555 

ްމެންބަރުްްްެވވުން:އިާދރީމޭުޒންްިއއް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމިނިވަްނކަން. ްޙައްޤުަތކާއި އަސާސީ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްނަޢީމް މުޙަންމަދު

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްމަނިކު ްއަކުެރްއ8ްްމޫސާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއިޖު ްައދި ްއިޤްތިޞާދީ ްއިތުރުކުރުމަށް. ްޙައްޤުތައް. ްމާއްދާ،8ްްތިމާޢީ ވަނަ

ްއެރަށަކާިއް ްރަށެއްަގިއެވސް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްައކުރު.  560އިތުރުކުރާ

ްއެކަީށގެންވާްމިންވަުރގެްކަރަްނޓްގެްޚިދުމަތްްޤާއިމްކުރުން.

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްވޯޓުދެްއވުން ްގޮަތކަށް ފަހު(.ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ

ްއަލުްން ްުއޅެގެން ްމައްސަލަެއއް ްކުޑަ ްސިސްޓަމްަގިއ ްމި  565އާދެ،

ްއާދެ،ް ްނަގަނީ. ްވޯޓަށް ްއަލުން ްއެހެންވީމަ، ްއެބަޖެހޭ. ރީސްޓާޓްކޮށްލަން

ްއަލުންް ްރަނގަޅުވެއްެޖަކމަށް. ްމިހާރު ްެއދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން އަލުން

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.
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ް

ް570 

ްމެންބަރުްއަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްމިނިވަްނކަން. ްޙައްޤުަތކާއި ސާސީ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހައްދުންމަތީގެ ްހުށަހަޅުއްވާ، ްނަޢީމް މުޙަންމަދު

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްމަނިކު ްއަކުެރްއ8ްްމޫސާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްޙައްޤު ްއިޖުތިމާޢީ ްައދި ްއިޤްތިޞާދީ ްއިތުރުކުރުމަށް. ްމާއްދާ،8ްްތައް. ވަނަ

ްއެރަށަކާިއް ްރަށެއްަގިއެވސް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްައކުރު.  575އިތުރުކުރާ

ްއެކަީށގެންވާްމިންވަުރގެްކަރަްނޓްގެްޚިދުމަތްްޤާއިމްކުރުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް580 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޖާ:ވޯޓުގެްނަތީ

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 585ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް590ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިީއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްވޯެޓއްކަމަްށް ްފާސްވެފަިއވާ ްިއއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްއެންމެހާ ވޯޓުދެްއވި



 23 

 595ދަންނަވަން.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްޤް.އަޙްމަދުްޝަފީ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްގޮތުންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްަޅުގަ ްއަ ްރައީްސ،  600ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރުހުންްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްރަޢުޔާއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްމަޖިލީ ްމަނިކުފާނު ްބައްަލވަިއގެން ްކުރައްަވއިފި.ްްހުގައިއޮތްގޮތް ދެކަމެއް

ްކަމުގަިއވުން.ްއެކަ ްމުސްލިމެްއ ްެއއީ ްަރްއޔިތުން، ްިދވެހިރާއްޖޭގެ މަކީ

ނޑުމެންްހަމަްއެގޮތުގެްމަތިންްފާސްކުރީ.ްއަދިްރާއްޖޭގެް އެކަންެވސްްއަުޅގަ

ްކަރަންޓުެގް ްތެރެއިން ްޚިްިދުމަތްތަކުގެ ްއަސާީސ  605ރައްޔިތުންނަށް

ްއެސޫލު ްހަމަ ްހިމަނައިދެިވ ްރަްއޔިތުްންޚިްިދުމަތްވެސް ްމިރާއްޖޭގެ ން

ްހުީރް ްވާހަކަުފޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްވިްސނުން ްރަޢުޔުއާިއ މަޖިލީހުގެ

ްދާއިރާަތއްކަމަށްިވޔަްސް ްރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަާސީސގަިއ، މިރާއްޖޭގައި

އަތޮޅުތަްއކަމަށްވިަޔސް،ްރަށެްއކަމަށްްވިޔަްސ،ްއެތަންްހިނަގްަވަންްހުންނަް

ްއިންތިޚާްާބުކުރެ ްއިްސވެރިައީކ ްގޮތުަގިއްއެންމެ ްމީހެއް  610ވޭ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްދިރާސާކޮްށ ްއެަމއްސަލަ ްއެހެންވީާމ، ހަމަޖެހިގެންދިޔުން.

ްމަނިކުފާނުްރިޔާސަތުންްނަމަވެސްް ްމެދުވެރިކޮށްްނަމަވެސްްނުވަތަ ކޮމިޓީން

ްނަމަވެސްް ްއެއްގޮތްކުެރިވެގން ްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާޙު ްހަމަ ްމިގޮތަށް ނުވަތަ

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްއެކަންްފާސްވާންޖެހޭނެކަމަށްްައޅު ްގަ

ް615 

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަށުން ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއޮީތ،ް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކުރެްއވުމަށް ތިފާހަގަކުރެްއވި

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދަްއޗޭ. ްބަލައިގަންނަން ްނުކުތާއެއްކަމަްށ ތިނިޒާމާބެހޭ

ްއެް ްެއކަާމްތިވިދާޅުިވ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްައޑުިއިވއްޖެ. ނޑު ްއަުޅގަ  620އްެޗއް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްޭއގެފަހުން ްބޭނުން. ްފުރުޞަތެއް ްވިސްނަން ްއަދި ބެހޭގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވޯޓަިއެގން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްދެން ްދެންެނވޭނީ. އެްއޗެއް
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ްފެށޭް ްބާބުގެ ްޙައްޤުތަކާބެޭހ ްއަސާސީ ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމިއޮތީ. ްކުރިއަށްދާން

ްފެޭށް ްއޮތްގޮތް. ްެއޑްރާފްޓްަގއި ްދަންނަވާލަން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޢިްިބާރާތް

 625ްޢިްިބާރާތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްބާބުެގްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙައްޤުަތކާބެހޭ ްކ12ްޮއަސާސީ ްޢިްިބާރާތް ްމާއްދާ،ްފެށޭ ންމެްވަނަ

ްމީހަކަށްމެްއަންނަނިވިްޙައްޤުަތއްްލިބިގެންެވެއވެ.

ް630 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް635 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

86ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 640ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިބާބުގެްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްމިނިވަންަކން، ްޙައްޤުަތކާ ްއަސާސީ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއާެދ،12ްް ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް ްޢިްިބާރާތް ްފެށޭ ްމާއްާދގެ  645ވަނަ

ް ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ12ްްދެން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް.6ްއެދެން.ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙު.ްަކރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް
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ްއިބްރާހީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  650ހުވަދުއަތޮޅު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީެގ ްނިލަންދެއަތޮުޅ ހުށަހަޅުއްވާ

ް ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމް 12ްޢަބްދުލްޢަފޫރު

ް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގްއަންިނވިގޮތަވަނަ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ށް

ް ްފިކުރުކުރުމާިއ،12ްްމިނިވަންކަން، ްމިނިވަންކަމާއެކު ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބުއްދިއަްށް ްއެމީހެްއގެ ްގޮތެްއގެމަތިން ްޚިާލފުނުވާ ްއަސްލަކާ  655އިސްލާމްދީނުގެ

ފެންނަްގޮތްތަކާއި،ްޚިޔާލުތައްްދުލާއިްގަލަމުންްއަދިްމިނޫންެވސްްގޮްތގޮތަްށް

ްކުރުމުގެްމިނިވަންކަން.ފާޅު

ް

ް

 660ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 665ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަްަފޫރުްއިބްރާހީމް.އުތުްނިލަންދެއަތޮޅުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 670ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްއާދެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީާޖގަިއވާގޮތުން ްމިވޯޓުގެ ް)ށ(ް، ދެން

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.

ް675 

ް
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ްމިނިވަންކަންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްނޫސްވެރިކަމުގެ ްނ12ްޫ، ް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ސްވެރިކަންްވަނަ

ްމިނިވަންކަން.ް ްބޭނުންކުރުމުެގ ްަވސީލަތްތައް ްުމވާސަލާތީ ކުރުމާއި،

ްފެން ްމަޢުލޫމާތާއި، ްޚަބަރާއި ްޚިޔާލުތަްއްްމީގެތެރޭަގއި ްގޮތްތަާކއި ނަ

ްހިމެނެއެވެ.ް ްމިނިވަންކަން ްފެތުރުމުގެ ްޝާއިުޢކުރުމާިއ،  680ފާޅުކުރުމާއި،

ްމަޢުލޫމާތެއްެގް ްފާޅުކުރާ ްނުވަތަ ްފަތުރާ ްނުވަތަ ްޝާއިޢުކުރާ މިގޮތުން

ްނުވާނެެއވެ.ްނެއްްމަޞްދަރުްހާމަކުރުމަށްްއެއްެވސްްމީހަކަށްްމަޖުބޫރުކޮށްގެ

ް

ް

 685ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް690 

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

89ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް695 

ް

ްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުެގްމިވޯޓުގެ ްމިނިވަންކަން، ްޙައްޤުަތކާ ްއަސާސީ ަގއިާވގޮތުން

ްފާސްވެއްޖެ.12ްް ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮްތ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުްން ް)ނ( ްއޮްތގޮތް ްްޑރާފްޓްގައި ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 700ްއެދެން.ް

ް

ް
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ްމިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދިނުމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްހޯދުމާއި ްމާއްދާެގ12ްްނިވަންކަން،ްމަޢުލޫމާތު ވަނަ

ްއުނ ްގޮތް އުނގަންނައިދިނުމާިއ،ްމަޢުލޫމާތުްްގެނުމާއި،)ނ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާ

 705ްހޯދުމާއި،ްމަޢުލޫމާތުްދިނުމުގެްމިނިވަންކަން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 710ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

92ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

 92ް715ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިނިވަންަކން، ްޙައްޤުަތކާ ްއަސާސީ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  720މިވޯޓުގެ

ްްޑރާފްޓްގައ12ްްި ް)ނ( ްމާއްާދގެ ް)ރ(ްވަނަ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތް ވާ

ް)ރ(..ް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއިޞްލާެޙއް ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްމިއުޅެީން ްގޮްސގެން ްކަމެއް ްއަތްދަށުން ްުކޑަ، ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއިޞްލާުޙް ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްެތރި ްށް ް)ރ( އިނގޭތޯ.

ްފޮނުވިފައި ްނެތީާމްްތިބޭފުޅުންނަށް ްފޮނުވިފައި ްމެންބަރުންނަށް  725ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެކަްން ްއެހެންީވމާ، ްއިނގޭތޯ. ްޔަޤީންކޮށްލަނީ އެބަލާލާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނެްތކަމަށް ްއެފޮނުއްވިފައި ްއަމީންާޢންމު ކަށަވަރުކޮށްެދއްަވއިފި

ް ްެއއީ ްމިފޮނުވާލަދެއްވާ. ްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާެގ12ްްމެންބަރުންނަށް. ވަނަ

ް)ަވގުތުކޮް ް)ރ(. ްދަންނަވާލާަނން ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ަވަނ12ްްޅަކަށްފަހު(

 730ވަނަްމާއްާދެގ12ްްމާއްދާގެް)ރ(ްފެށޭްޢިްިބާރާތްްދަންނަވާލަދެއްވަން.ްއެއީް
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ް ްޮއތީ.ްއެހެންވީމާ،2ްް)ރ(ްގެ ްއިޞްލާޙު ް)ރ(ްެގ12ްްށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްޢިްިބާރާތާއި، ްރަނގަުޅވާނ1ްްެފެށޭ ްދަންނަވާލަދިނަްސ ްއެްއކޮށް ާއިއ

ްަވނަްމާއްދާ.12ްތޯ.ްއެއަކަށްްއިޞްާލޙެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންނޫން

ް

ް735 

ްމިނިވަންކަންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހެދުމުގެ ްޖަމާޢަތްތައް ްޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ްމާއްާދެގ12ްް، ވަނަ

ްޖަ ްގޮްތ ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްހެދުމުގެްްތަކާއިމްޢިއްޔާ)ރ( ޖަމާޢަތްތައް

ް ްތެރޭގަިއ ްމީގެ ްްއަންނަނިވިމިނިވަންކަން. ްހިމެނެއެވެ. ް-1ޙައްޤުތައް

ްޕާޓީ ްހިންގަިއ،ްތައްސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުަގިއްްތަުކގެޕާޓީްއުފައްަދއި

 740ް.ބައިވެިރވުމުގެްަޙއްޤު

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 745ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

92ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

 83ް750ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިނިވަންަކން، ްޙައްޤުަތކާ ްއަސާސީ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

12ްް ްގެ ް)ރ( ްއަދި ްާއއި ް)ރ( ްމާއްދާެގ ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށ1ްްްވަަނ

ް ްގެ ް)ރ( ްދެްނ ްއާދެ، ްއިޞްލާުޙ2ްްފާސްވެއްޖެ. ްއޮތް  755ށްްް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް
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ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްއަޙްމަދުްްނިލަންދެއަތޮޅު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  760އުތުރުބުރީގެ

ްތާއީދުކުރަ ްއިޞްލާުޙ. ްހެދުމުެގްްއވާފަިއވާ ްޖަމާޢަތްތައް ޖަމްޢިއްޔާތަާކއި

12ްްމިނިވަންކަން،ް ް)ރ(ްގެ ްމާްއދާގެ އިޤްތިޞާދީ،ްއިޖްތިމާޢީ،ްް-2ވަނަ

ްޖަމާޢަތްް ްމަޤްޞަދުތަކަށްޓަކަިއ،ްޖަމްޢިއްާޔްނުވަތަ ތަޢުލީމީ،ްދީނީ،ްޘަޤާފީ

ްރިުވމުގެްޙައްޤު.އިްބަިއވެއުފައްދަިއ،ްއެފަދަްޖަމްޢިއްޔާަތކާއިްޖަމާޢަތްތަކުގަް

ް765 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް770 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިބްރާހީމްްއަޙްމަދު.ްްނިލަންދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

 92ް775ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  780މިވޯޓުެގ

ްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ްްޑްރާފްޓްަގއި

ް

ް
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ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިނިވަންކަން. ްހެދުމުގެ ްޖަމާޢަތްތަްއ ްމާއްާދގ12ްްެޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ވަނަ

 785އިޤްތިޞާދީްއިޖްިތމާޢީްތަޢުލީމީްސަޤާފީްމަޤްޞަދުތަކަށްޓަކަިއ2ްް)ރ(ްގެް

ްަޖމުޢިއްްް ްއެފަދަ ްއުފައްދާ ްޖަމާޢަތް ްނުވަތަ ޔާތަކާިއްޖަމުޢިއްޔާ

ްޖަމާޢަތްތަކުގައިްބަިއވެިރވުމުގެްޙައްޤު.ް

ް

ް

 790ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް795 

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ

ް800 

ް

ްމިބާބުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިިނވަންކަން ްޙައްޤުަތކާއި ްއަސާސީ ްވާގޮތުން ްނަތީޖާަގއި މިވޯޓުގެ

12ްް ް)ރ(ްގެ ްމާއްާދގެ ްއާދެ،2ްްވަނަ ްފާސްވެއްޖެ. ްާވގޮތަށް ޑްރާފްްޓގައި

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.3ްް

ް805 

ް

ް

ް
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ވަނަްމާއްާދެގ12ްްޖަމުޢިއްްްޔާތަކާއިްޖަމާޢަތްތަްއްހެްެދުމުގެްމިނިވަންކަންްްން:އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވު

ް ްގެ ްއެފަަދ3ް)ރ( ްއުފެްއދުމާއި ްޖަމުޢިއްޔާތައް ްމަސައްކަތްެތރީންގެ .810 

ްޙައްޤު. ްުނވުމުގެ ްބަިއވެިރވުމާއި ްހަރަކާތްކުަގއި ްހިންގާ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން

ްް

ް

ްނަވާްގޮތަކަްަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުން:

ް815 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 93ް820ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް825 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާވގޮތުން ްނަތީޖާަގއި ްމިވޯޓުެގްމިވޯޓުގެ ްމިނިވަްނކަން ްޙައްޤުަތކާއި އަސާސީ

ް ްާމއްދާެގް)ރ(ްެގ12ްްބާބުގެ ްާވގޮތަްށްފާސްެވއްޖެ.3ްްވަނަ ޑްރާފްްޓގައި

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަށް ް)ބ( ްދެން ްއާދެ،

ް

ް830 

ްހުށަހަޅުއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމޫސާމަނިކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ވާ،ްހައްދުންމަތީގެ

ްނަޢީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހައްދުންމަތީގެ

ް ްޙައްޤު ްހަޅުތާލުކުރުމުގެ ްއިޞްލާުޙ ްމާއްދާެގ12ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ވަނަ

ްގޮތުްން ްހަޅުތާލުކުރުމުގެ ްިއޙްތިޖާޖުކުރުމަށް ްމުޒާހަރާކުރުމާއި )ބ(
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ްމީހުން ްވަޒީފާއަާދުކރާ ްޙައްޤު ްތިބުމުގެ ްހުއްޓާލަިއގެން  835ނާއިްމަސައްކަތް

ްއެނޫންވެސްްމަަސއްކަތްތެރީްނނަށްްލިބިގެންވެެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް840 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ހައްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް845 

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް850 

ް

ްދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް855 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙައްުޤ ްާވގޮތް.12ްްހަޅުތާލުކުރުމުގެ ްޑްރާފްްޓގަިއ ް)ބ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަސައްކަތްް ްގޮތުްނ ްހަޅުތާލުކުރުމުގެ އިޙްތިޖާޖުކުރުމަށްޓަްަކައި

ްވަް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙައްުޤ ްތިބުމުގެ ްމީހުންނާއިްހުއްޓާލަިއގެން ޒީފާއަދާުކރާ

ްްއެނޫންވެސްްމަަސއްކަތްތެރީްނނަށްްލިބިގެންވެެއވެ.

ް860 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 865ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

 21ް870ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

މިވޯޓުެގްނަތީޖާއަްަށްްބަލާއިުރްއަސާީސްޙައްޤުަތކާިއްމިނިަވންކަންްމިބާބުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެްނ12ްް ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮތަްަށް ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނާނެްްމިހާރު ްލިބިަވޑަިއގެްނފައި  875އަތްޕުޅަށް

ް)ޅ(ް ްމީގައި ްފޮނުްއވައިެދއްިވ ްމިރޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްކޮމިީޓއަށް ޑްރާފްޓިންގ

ްމިއަށްް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެން ް)ކ(. އަާކއި

ްޢަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިތުރުކުަރއްވަްނ ްެއް އަކުރެ

ްއެހެންނޫންތޯ.ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްގެންދަވާފައި ްއަނބުރާ ްވަނީ ހުށަހެޅުން

ްދަންނަވާލީް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު  880ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތެްއް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ މިއަށް

ް)ކ(ް ްުބރެއްަގއި ްއަންނަ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްގެންދާނެ އަރުވާަފއި

ްދަންނަވަމުން،ްއާ ްވާހަަކ ްގެންދާނެ ްއަޅުަގނޑު ް)ކ( ްއާއި ް)ޅ( ް)އ(، އި

ް ްމިދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާުޙ13ްްދެން ްފޮނުވާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްނުކުތާއެްއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްުވން  885ހުށަހެޅުމަށް

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްމަްއޗަށްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކަންތައްަތކުގެްެ ްދިމާވާ ްމިހެން ްހެދުމުންދާއިރުގައި  890ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްބޭނުންވާްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ްގެނައުަމކީ ްސަމާލުކަމެއް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވާލީ.ްލ.ައތޮޅުގެ ްމަނިކާިއްކަމަކަށްވާތީ މޫސާ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެއަތޮުޅގެ އަދި

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްހަމަ ްއިޞްލާޙުގައި ްބޮޑަށް ްޑްރާފްޓަކަްށވުރެްނ އިޞްލާޙާއި

ްމިް ްއޮްތހެންނެއް. ްމީަގއި ްތަފާތުކަެމއް ްެއްއވެސް ްހިެއއްނުޭވ  895އަޅުަގނަޑކަށް

ްދެހުށަހެުޅމުންވެސް ްއޮތީ.ްްދެއިޞްލާޙުންވެސް ްމީގައި ްއެއްކަެމއް ހަމަ

ް ްއެންމެ ްދިނީ ްެއއަށް ްމިހާުރ31ްްއެކަމަުކ ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަްަުޅގަ ވޯޓު.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެްނވީމާ، ްއަރައިގެންދިަޔއީ. ްއަށްޑިހައަށް ހަތްދިހަ

ްވޯޓުދޭއިުރގައިްވަކިްމީހަކަްށވީީތ....

ް900 

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަްަކެއްެކވުްނ: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުް، ޢިއްޒަތްތެރި

އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްނޫންްއިނގޭތޯ.ްހަމަް

ްހަަމް ްމިވާގޮަތކީ ްމިހާރު ްހެއްދެވީމަ ްތިހެއް ްދެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެަބޖެހޭ ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް  905ވަގުތު

ެދއްވާނެްގޮތަކަށްްވޯޓުެދއްވުމަީކްއެޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓު

ްތިހެންް ްދެން ްހިނދު ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްޙައްޤެްއކަން މެންބަރެއްގެ

ްއާެދ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެހެއްދެވުމަށް ްއިނގޭތޯ.ްއެހެން ްދެރަ ްވަރަށް ހެއްދެވީމަ

ްނަޝީދު.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ

ް910 

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ()

ް

ނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވޭްގޮތުަގިއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްދެންްއަުޅގަ
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ްަބެއްއްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްކުްއލިއަކަށް ްހަމަ ްމަތިން ްދެފަހަރެއްގެ ްރައީސް ްމިހާރު  915މިތަނަށް

ްގެންނަ ްެއއްޗެހި ްޑްފާޓްަތކާިއ ްއާ ްޯވޓުލައްަވއިެގްންމާއްދާތަކުަގއި ަވއިގެްނ

ް ްެއގޮތުގެމަތީްނ ްއެހެންވީމާ، ްފާސްެވއްެޖ. ްއެއެްއޗެހި ވަަނ12ްްމިހާރު

ްއިޞްލާޙުެވްސް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ް)ކ( ްއަދި ް)ޅ( މާއްދާގެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެްއސެވެންޖެހޭނެކަމަށް ްވޯޓަށް ްމިތާނގައި ފާސްވާންޖެހޭނެ

ްބަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވޯޓަށް ްނުަވަތްފެންނަނީ. ްބޭނުންވެ  920ޙުސްކުރަން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްލ.އަތޮޅުެގ ްދެންމެ ްބޭނުން. ްހުށަހަޅަން ޚިޔާލެއް

ހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅަގނޑުެވސްްއިޞްލާެޙއްްހުށަހަޅަންްބޭނުންވޭ.ް

ްހުރިހާް ްއެހެންީވމާ، ްނުލިބުނު. ްއެފުރުޞަތެއް އެހެންނަމަވެސް،

ްއެއްހަމަެއއްަގއިް ްދެްންްކަންތައްތަެކއް ްެގންދަވާށޭ. ްުއސޫލެްއގެމަތިން ެއއް

ްދުވަހަކުވެްސް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަަދްއކާއިރު ްމިތާ  925އަޅުަގނޑުމެން

ްއަތޮޅުތަކުްން ްއެކަމަުކ، ްނުބުނަން. ްެއއްެޗއް ްުކޑައިމީްސވާ އަތޮޅަކަށް

ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާްމެންބަރުންްވާހަކަދަްއކަާވއިރުްމާލޭގެްރަްއޔިތުންނަށް......

ް

ް

ްއިށީނދެވަޑަިއެގއްދެްއވާ.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  930އާދެ،

ްަގވާއިދަްށް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްއާެދ،ް ްއިނޭގތޯ. ްއެދެން ްހިއްތެވުން ޙުްުރުމަތްތެރިކޮށް

ްޢިއްޒަްތތެ ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްެއދެން. ްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ރި

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވައިިފން ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުާތއަްށ ތިފާހަގަކުރެްއވި

ްއަްަޅުަގނަޑްށް ްމުއްދަތެްއ ްތިންދުވަހުގެ ްދެންެނވިން  935ކުރީަގއިވެސް

ްމީަގިއް ްބުެރއްަގއި ްއަންނަ ްއިޞްލާޙުތައް ްއަންނަ ްދެން އަރުވާަފއި

ްމައް ްެއއީީކ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްދަންނަވާެނ ްވޯޓަްށ ސަލަެއްއްއަޅުަގނުޑ

ްތިވިދާޅުިވކަހަަލް ްމިހާރު ްދެއްތޯ. ްކަންނޭނގެ ްނޫން ްއޮތްތަނެްއ ޖައްސަން

ްރަނގަޅަށްް ްހަމަ ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ.ްމިއީ ްމިއީކީ ްނޫން ްދިމާވިކަމެއް ގޮތަކަށް

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެކުލަވާލެްއވުމުަގިއ ްޑްރާފްޓް ްއަލުްނ  940ޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި

ްގޮްސގެން ްއަތްދަުށން ްބޭފުޅުްނގެ ްއިޞްލާޙެްއ.ްްކޮމިޓީގެ ްގެނަިއ ފަހުން
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ްދޭންއެބަޖެހޭ.ް ްފުރުޞަުތ ްއިޞްލާަޙކަށް ްއަޅުަގނޑު ްިމއަށް އެހެންވީމާ،

ްއެހުށަހަޅުއްަވއިެގްން ްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްއިނގޭތޯ.ް ްތަފާތު ްވަރަށް ްމިއާއި ްފާސްކުރުމާއި ްފާސްކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިރާ ްކުރީރޭ ްއަދި ްދިވެއްަސީކްއެހެންވީމާ، ްކޮންެމ ްުއޅޭ  945އްޖޭަގއި

މުސްލިމަކަށްްވާންޖެހޭނެއޭްބުނެފައިްއޮތްްއެީއވެސްްހުށަހެޅުމެއްގެްެއއްަބިއް

ްމައްސަލައަކަްށް ްއޮތް ްކުެރވިފައި ްއެބަުޙސްވެސް ްއެހެްނވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްއެަކްން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމީ. ްކަންތައްތައް ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ވީހިނދު

ްމެންބަރުންްްބަލައިގަންނާނެކަމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހީކުރަން އަުޅަގނޑު

ނޑުވެްސްމިގެންދަނީ.ް  950ހިތުންރުހުްުމާއެކީގައި.ްއެހެންީވމާ،ްއެރޫޙުަގއިްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާައށްްފޮނުއްވާްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުްނ13ްްއެހެންވީމާ،ް

ރިޔާްއެދެން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެްެރިްެމންބަރުްމާ

ްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

 955ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްމާރިޔާ ްމެންަބރު ްމިއަުދްމާލެއަޮތޅު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްޑްރާފްޓްގަިއްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްދ.އަތޮޅު މިބަޙުސްކުރަމުން

ްެއވާ ްރަނގަުޅެވގެން ްަބޙުސްގަިއވެްސްއޮތްގޮތް ްޭއގައި ްދައްަކވާ ހަކަ

ްޢަނިލްގެވެްސް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  960ވާހަކަދެެކވި

ްއަނބުރާް ްއިޞްލާޙުެވސް ްހުށަހެޅި ްމިމާއްާދއަށް ްއެބޭފުޅާ އިޞްލާޙު

ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއވިްއާޔް ނޑު ްއަްަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ގެންދެވިފަިއވަނީ.

ްއެއް ްވޯޓަށް ްދެކެނީ.މިއިޞްލާޙަށް ްައޅުަގނޑު ްެސވޭނެކަމަށް

ްް

ް965 

ްދެއްތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއގޮތަށް ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ްމިހާރު ްދެން ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއެއްވެްސް ްއެހެން ްދެން ްއަރުވާފައި ްއެުފރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއިޢުތިރާޟެްއވެްސް ްެއއަކަށް ްއެކަމަކު ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްހީވަީންކުރަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްނުފެނޭ. ްއވާތަނެްއވެސް

ނުޑް ނޑުްމިދެންނެީވ.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްއިޢުތިރާޟް....ްެއވާހަްަކަ  970ކޮންގޮތަކަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުއްދަތޭ ްތިންދުަވހުގެ ްކުރީގައި ދެންނެވީމޭ

ޒަްތތެރިްމެންބަރުްމިއިޞްލާޙު.ްދެންްމިހާރުްވޯަޓށްްއަހާށޭްެއއީްމާޭލގެްޢިއްް

ްއެވާަހކަފުުޅް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލެއަޮތޅުގެ ްދަްއކަާވ ވާހަކަފުޅު

ްނުފެނުނޭ.ް ނަޑކަށް ްއަްަުޅގަ ްތަނެއް ްއިޢުތިރާްޟކުރަްއވާ ްެއއަށް ދެއްކެވީމަ

ްބުއްދިވެިރް ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވޯޓަށް ްމީގައި ްދެން  975އެހެންވީމާ،

ްފޮނުއްވާފައި ްއިޞްލާޙު ްމީގެ ްއެހުންހެންްްގޮތަކަްށވާނީ ްވޯަޓށް ްމިއަށް ދެން

ްމިދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ް ްމިހެން އިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު

ވަނ13ްްައަޅުަގނޑުްިމަވގުތަށްްބާްއވާަނންްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްދެންްކުިރއަށްް

ްފުރުޞަުތް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއިވާ މާއްދާއަށް

ްމަޢާފްކުރަ ްއިޞްލާޙު.އަރުވަން. ްއެދެން ްދަންނަވާލަދެއްވުން  980ްްއާވ

ްް

ް

ްއިބްރާހީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮުޅ ހުށަހަޅުއްވާ،

 985ވަނަްމާއްާދ13ްް،ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިބްރާހީމްްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްިއޞްލާޙު

ްކުރުންް ްޤާއިމް ްޢާއިލާ ްކައިވެނިކުރުާމއި ްިއޞްލާޙުކުުރން. އަންނަނިވިގޮތަށް

ްޚިލާފުނުާވްްމާއްދާްވަނ13ްަ ްޤާނޫނުތަކާިއ ްޝަރީޢަތާއި، އިސްލާމީ

ްމީހަކަށްމެް ްޮކންމެ ްަޙއްޤު ްާގއިމުކުރުމުގެ ްާޢއިލާ ގޮތުގެމަތިން،ްކަިއވެނިކޮށް

ްމު ްޢާއިާލއަކީ ްއަދި ްއަާސީސްލިބިގެންެވއެވެ. ްއަދި ްތަބީޢީ ޖުތަމަޢުގެ

ްދައުލަުތެގް ްމުޖުތަމަޢުއާއި ްޢާއިލާއަކަށްމެ ްކޮްނމެ ްހިނދު،  990ބިންގާކަމަށްވާ

ްޚާއްޞަްރަްއކާތެރިކަންްލިބިދޭންވާނެެއވެ.

ް

ް

ްގޮތަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްސޮރީ. ްއެދެން.މަޢާފްކުރައްވާ ްޯވޓުދެއްވުން ްކަށް

ް995 
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1000ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްނިލަންދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއިބްރާހީމް.

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

44ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 29ް1005ްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 1010ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދެކުނުބުރީގެ ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު ްރިްި ނަޞީރުްهللا

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

 1015ވަނަްމާއްދާްައންނަނިވިްގޮތަްށ13ްްއަނިލްްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާްިއޞްލާޙު.ް

ް ްކުރުން؛ ްޤާއިމް ްޢާއިލާ ްުކރުމާއި ްކަިއވެނި ވަަނ13ްްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްަކއި ްޤާނޫނުގަިއ ްއުމުުރގެްމާއްދާ. ްަކނަޑއަޅާަފއިާވ ްއުމުރަކަށް ވެިނުކރެވޭ

ްގޮތުގެމަތިންް ނޑަައޅާފަިއާވ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްމީހަކަށްމެ، ކޮންމެ

ްއަިދް ްލިބިގެްނވެެއވެ. ްޙައްޤު ްާގއިމުކުރުމުގެ ްޢާއިލާ ކަިއވެނިކުރުމާިއ،

ްހިނދު،ް ްބިންގާަކމަށްވީ ްއަސާސީ ްއަދި ްތަބީޢީ ްމުޖުތަމަޢުގެ  1020ޢާއިލާއަކީ

ްޢާއިލާއަކަ ްރައްކާތެރިކަްންކޮންމެ ްާޚއްޞަ ްދައުލަތުގެ ްމުޖުަތމަޢާއި ށްމެ

ްލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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 1025ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީ

ް1030 

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1035 

ް

ްބަލާއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަްށ ްމިވޯޓުގެ ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން 13ްރު

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްއޮތް ްއިތުރުކުރަން ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއެދެން.

ް1040 

ް

ްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީރުްهللا

ްޢިއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްދާެގްމިހާރުްއޮތްބަިއ13ްްއަނިލްްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް

ްެގް ް)ށ( ްާމްއދާގެ ްއެ ްހަމަޖައްަސއި، ްކަމުގައި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްއެ  1045އެއީ

ްޢާއިލާް ްކައިވެިނުކރުމާއި ްއިތުރުކުރުން. ްބަިއ ްއަންނަނިވި ގޮތުަގއި

)ށ(،ްަކއިވެންެޏއްްރޫިޅްއޖެްޙާލަތެއްަގއިްްވަނަްާމއްާދގ13ްެޤާއިމްކުރުން؛ް

ްޚާއްޞަް ްގޮުތގެަމތިން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްއެދަރިންނަށް ދަރިންތިބިނަމަ،

ްރައްކާތެރިކަންްލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 1050ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1055ްނަޞީްީރުهللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީގެްމެންބަރުްޢަބްދުްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1060ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެ

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ 23ްމިވޯޓުގެ

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްން ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއް ްމާއްާދއަކަށް  1065ވަނަ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްއޭެގކުރިން އެދެން.

ްކުތާއެއް.ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1070 

ްއަޅުަގނުޑްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެންމެވެްސ ްހިތްހަމަޖެހިވަޑައި، ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްގިނަ

ްބަެއްއްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޚުންކަުމގަިއވާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނަގަިއގެން ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްހިތްހަމަނުޖެހިވަޑައިް ްއެހެންވީމަ،ްބޭފުޅުން ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ގެންތަން

ްދަންނަވަންް ްނަގަން. ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްޖެހިލުންޭވ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ.ް ްމިދަނީ ްފާސްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުެމން ްވާހަަކއަކީ  1075މިއުޅޭ

ްމާއްދާ.ް ްފާްސކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެންމެ ްަބއްލަާވ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބައްޕަ ްޢިނާޔަތެއްްްއެުކއްޖާގެ ްޚާއްޞަ ްސަރުކާރުން ްހުއްޓާ ދުނިޔޭަގިއ
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ްަކނޑަެއޅިފަިއާވް ްމިކަންކަމަކީ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ދޭންޖެހެނީ.

ްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމަ،ްއެހެރީްޝަރުޢީްނިޒާމު،ްޝަރުޢީްކޯޓު.

ް1080 

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން()ނިޒާ

ް1085 

ްޢިނާޔަތެއްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޚާއްަޞ ްހުއްޓާ ްދުނިޔޭގައި ްބައްޕަ ްއޭނަގެ ްހުއްޓާ ްއެހެން

ްދޭނެގޮތެއްްވިާދޅުވެަބއްލަވާ.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 1090ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން()ނި

ް

ްމިހާރު.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިލައިގަްނނަނީ ްކަެމއްތޯ ްކިހާވަރެއްގެ ްމިހާރު ްސަރުކާރަށް

ްހިްނޭގނެހެނެއްވެސް.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަރުކާރެއް ްދެން ްހިއެއްުނވޭ  1095ްއަޅުަގނޑަްށ

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިާހރު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ވޯޓުލަްއވާްފާސްވީމާްދެންްއެަކމާްބެހޭގޮތުންްއެއްޗެއްްދެްއކީާމްކޮންކަމެއްތޯް

ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްގައިްއޮްތގޮްތ23ްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާނީ.ްއެހެންވީމަ،ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ްއެދެން. ްޢިއްޒަތްތެިރްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއާދެ،  1100ހު(

ްއިބްރާހީމްް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެބަޖެޭހ، ްއަރިހުން މުޤައްރިރުގެ

ވަނަްމާއްާދެގ23ްްއިސްމާޢީލްގެްއަރިހުންްކުަޑކުަޑްއެްއެޗއްްސާފުކޮށްލަން.ް

ް ްމިއިންނަނީ ްޑްރާފްްޓގައި ްއިންނަ ް)ހ(.23ްްފޮނުއްވާފައި ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްޑްރާފް ްައސްލު ނޑަށްްއެކަމަުކ، ްއަުޅގަ ްއެްއެޗއް. ްއެްއވެސް ްނެތް ްޓަގއި

 1105ްހީވަނީްމިއީްޓައިޕިންގްމިސްޭޓކެއްހެން.ްސާފުކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯ.

ް

ްއެްއެޗްއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޙަވާލާީދފައި ްައކުރަކަށް ްކުްއލިއަކަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްދަންނަވަންދަތި ްބަލައިނުލާ. ްލިޔުންތައް ެވސް

ްފެއިލްވެގެްން ްައކުުރ ްބަެއއް ްމާއްދާތަކުގެ ްބައެއް ްހުންނާނެ ހަްަނދުމަފުޅު

ްއެް ްހުންނާނެ ްމާއްދާތަުކގަިއ ްބައެއް ްއެެހންވީމަ، ްޑްރާފްޓްކުރެވުނީ.  1110އަލުން

ްއަނެްއއަކުރުަތްއް ްހިމެނިފައި، ްއެކަނިެވސް ްައކުރު ޑްރާފްޓްކުރެވުނު

ްީވކިހިނެތްކަމެްއްފާސްވެފަ ްސީދާ ްމިމާއްދާގައި ްއެހެންވީމަ، ްހުރީމާ. އި

ްދެްން ްނޭނގެ. ްބަލައިނުލަެއއް ްަދންނަވާލާކަށް ްކުއްިލއަކަށް އަޅުަގނޑަށް

ްނޫންހެން.ް ްކަންބޮޑުވާްނވީކަެމއް ްހީވަނީ ނޑަށް ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

 1115ނީމާްއަކުރުްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމާފައިްއޮީތްހުރިހާްމާއްދާތައްްފާސްވެްިނމު

ްކުރާނެކަން.ް ްމިކަންަކން ްތަރުތީބުކުރުމާއި ްނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުމާއި،

ްމިއަކުރަްށް ްމަފްޙޫމަށް ްއޮތް ްބޮޑަށް ްމިވަުގތު ްމިހާރު އެހެންވީމަ،

ްވިސްނަިއގެންްމެންބަރުންްވޯުޓދެއްވީމަްރަނގަުޅވާނެ.

ް

ްދަންނަވާލަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީގައި ްމިހާރު ްމާއްާދ23ްްތޯ.  1120ވަނަ

ްހަމަް ްއަކުެރއް. ްވަިކ ްއިނގޭތޯ ްނެތް ްޑްރާފްްޓގައި ްއޮރިޖިނަލް އަސްލު

ް ްފާސްނުވެގެންދިަޔީއ23ްްބަރާބަރު ްއެ ްޒިންމާ" ް"ޝަޚްސީ ްމާއްދާ، ވަނަ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދެން ްނެތް. ްމައްސަލައެއް ްދެން ްއެހެންވީަމ، އިނގޭތޯ.

ްައކުރެްއކަމަށްވަ ްއޮރިޖިނަލްްތިވިދާޅުާވގޮތަށް ްއަކުެރްއ ްަގއިމުވެސް ންޏާ،

 1125ްޑްރާފްޓްަގއިްނެތްްއިނގޭތޯ.ްެއހެންވީމަ،ްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ްފަހުންްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމާއްދާތަކުަގއި ްބައެއް ްމިދެންނެވިހެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްހުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުުރކުރެވިަފއިވެްސ ްހުންނާނެްއަކުރު ްމަދުކުރެވިފައިެވސް ންނާނެ.

ޑްރާފްޓްކުރިއިރު.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑަށްްމަނިކުފާނަށްްމިަވގުތުްއެުރވޭނެް

ްމަޖިލީހުންް ްގޮުތގައި ްއަކުރެްއގެ ްޢިބާރާތެއް ްޮއތް ްމިމަފްޙޫމަށް  1130މަޝްވަރާއަކީ
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ްއަކުރުް ްދެން ްފާސްކުރެްއވީމާ ްފެނިވަޑަިއގަންަނވަންޏާ ފާސްކުރަން

ްމިކަންްްތަރުތީބުކުރުމާ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބަލާއިރުަގއި އެކަންކަން

ްހަމަޖެއްސޭނެ.ްމިްމައްސަލައަަކށްވެގެންދާނެހެނެއްްހިެއއްނުވޭ.ް

ް

ްމިޑްރާފްޓްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމިދަްަންނަވާލަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްސާފުެވއްޖެ.  1135އާދެ،

އެހެންނަމަެވސް،ްމުޤައްރިުރްތިބޭފުޅުންގެްއަތްޕުޅުމަީތގައިްއޮތްގޮތަށް.ްދެންް

ްއިްން ް)ހ(،ްބްރެކެޓްަގއި ްމި ްދެން ްނެތިއްޔާ ްބަެއއް ްއިތުުރ އެވިދާުޅވިހެން

ް)ހ(ްއުނިެވގެންދާނީްމިްނިންމާއިރުްއިނގޭތޯ.

ްް

ް1140 

ްްޝަޚްސީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: 23ްްޒިންމާ، ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ްތުހުމަތުކުރެޭވްވަނަ ކުްށކުށުަގިއ

ްމައްޗަށް ްހިންގުމުަގއްާޔިއްޤާނޫނުްމީހުންގެ ްތަޙްޤީޤް ގައިާވގޮުތގެމަތީން

ްަތންފީޒުކުރުމުަގއިް ްޙުކުމް ްސާބިތުެވގެން ްކުްށ ޝަރީޢަތްކުރުމުގަްއޔާއި

ްވާޖިބަކަްށް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޙައްޤަކަށް ްޤާނޫނީ ްމީހެއްގެ އެނޫން

 1145ް.ހުރަސްއަޅަިއގެނެއްުނވާނެެއވެ

ް

ް

ްކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 1150ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 91ް1155ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ތަާކއިްމިނިވަްނކަން،ްމިބާބުގެްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްއަސާސީްޙައްޤުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.ްާއދެ،ްދެންްއޮްތ23ްް

 1160ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.42ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ޝަކޫުރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޙްމަދުް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްގޮތަށ42ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ް  1165ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްިތރީގަިއވާ

ް ްޝާއިޢުކުރުން. ްޢާންމުކޮށް ްަގވާއިދުަތއް ްޤާނޫނުތަކާއި 42ްބަދަލުކުރުން.

ކޮށްފައިާވްޤާނޫނެއްގަިއްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(،ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްފާސް

ްމީހަކަށްް ްެއްއވެސް ްމެނުވީ ްގޮތެއްގެމަތިން ްބަޔާންކުެރވިފަިއާވ ނަޑއެޅި ކަ

ްއަދަބެއްްދީގެންުނވާނެވެ.

ް1170 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1175 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންބަރުްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 94ް1180ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ްޑްރާފްޓްގަިއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  1185މިވޯޓުގެ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާއިޢުކުރުންޤާނޫނުތަކާއި ްާޢންމުކޮށް ްަގާވއިދުތައް ްމާއްާދެގ42ްް؛ ވަނަ

ްޤާޫނނެއް ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ްހަދާްް)ށ( ްބާުރލިބިގެން ްޤާނޫނަކުން  1190ނުވަތަ

ްއެޤާނޫނެްއް ްއަދަބެއްދޭންާވނީ ްމީހަކަށް ްެއއްވެސް ްދަށުންިވޔަސް ގަާވއިދެްއގެ

ްއަިދް ްެއއްޗަކަްށާވނަމައެވެ. ްޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ްޢާންމުކޮށް ްގަާވއިދަކީ ނުވަތަ

ްއެކަމެްއކޮށްިފް ްކަންތަާކއި ްމަނާކުެރވޭ ްަގާވއިދެްއގައި ްނުވަތަ އެޤާނޫނެއް

ްކަށްްދެވޭނޭްޢަދަބުްސާފުކޮށްްބަޔާންކޮށްފައިްޮއެވގެންނެވެ.މީހަ

ް1195 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1200 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1205ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްއަސާސީްޙައްޤުތަާކއިްމިނިވަްނކަން،ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ނ(42ްް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތަްށ ް)ށ( ްމާއްދާެގ  1210ވަަނ

ް.ްއިޞްލާޙެްއްނެތް.ޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން
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ް

ް

ްސިއްރުކަުމަގިއ42ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދަޢުލަތުގެ ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1215ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނެއްގައިްބަޔާްނކޮށްފައިވާްމަޢުލޫމާތުް

ްއެންމެހާ ްކަންތައްތަާކބެހޭ ްކުރާ ްނިންމުންތަކާއި ްނިންމާ ްސަރުކާރުން ްފިޔަވާ

ްމަޢުލޫމާތުްޢާންމުކޮށްްލިބެންްހުންނަންވާނެއެވެ.

ް

ް

 1220ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1225 

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ

ް1230 

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްއަސާސީްޙައްޤުތަާކއިްމިނިވަްނކަން،ްމިބާބުގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،42ްް ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިހާތަ ްމިބާބު ްމިނިވަންކަން ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްމި ނަށްްމިހާހިސާބުން

ްއަދިް ްއޮްތގޮތްވެސް ްޑްރާފްޓްގައި ްހުރިހާ، ްހުރި ްފޮނުވިފައި  1235މެންބަރުންނަށް

ްކުރީަގިއް ްމިހާރު ްހަމައެކަނި ްދެން ްނިމުނީ. ްފާްސކޮށް އިޞްލާޙާެއކީަގއި

ް ްމިއޮތީ ް)ކ( ް)އ(، ްއާއި ް)ޅ( ްމާއްދާއަްށ12ްްދަންނަވާލިހެން ަވނަ

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްއަރ3ްުފޮނުވަން. ްދެންްދުވަސް ވާފައި
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ްދަންނަވާލަމުން،ް ްވާހަކަ ްގެންނާނެ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާއެްއގައި އޮންނަ

ްބާރު،ް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފު ްމިދަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު  1240ދެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކުރިއަށްދާން. ްކަންތަކަިއގެން ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް މިބާބަށް

ްއެ ްތައްޔާރުވެަވޑަިއެގންދެއްވުން ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމެންބަރުން ދެން.

ްގދ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ް

ްބާރު،ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1245ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހަޅާފަިއވ14ްާްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ އިޞްލާުޙްްވަނަ

ްއަނބުރާް

ްގެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްކަރުާދްސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1250ޝުކުރިއްޔާ

ް)ށ(ްއޭްވިދާޅުީވްއެހެންނޫންތޯ.14ްްދެއްތޯ.21ްްނަންބަރުް ަވނަްމާއްދާގެ

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް 21ްއެއީ ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް، ްފަހަތުގައި. އެންމެ

ްމެންބަރު.ްއާދެ،22ްްއާދެ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްޝުކުރިއްޔާ

ްގދ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.

ް1255 

ްއިޞްލާޙުްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްވާހަަކައކީ ްއެއް ްދަންނަވާލަން. ްދެވާަހކަެއއް ްްއަޅުަގނޑު

ްއޮްތްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއަތުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްހުށަހެޅިން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިއިރު

ްފޮނުިވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުކުރަްއވާފައި ްމި ްބާރުގެ، ްޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަދުލްއިންޞާފު

ް ްތެެރއިން 1ްްއެްއޗިހީގެ ް)ނ(ްެއއީ ްމާއްދާގެ ް)ށ(2ްްވަނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަދަލުކު ްެއީއްއަށް ްޭއރުވެސް ްދަންނަވާލީން ްއަޅުަގނޑު ްދެން  1260ރަން.

ްކޮށްލެވި ްކޮމިޓީންްއެޑިޓޯިރއަލްގޮތުން ްޑްރާފްޓް ްއެގޮތަށް ްކަމެކޭ. ާދނެ

ްދެވަނަް ްދެން ްހަމަޖައްސަވައިދެްއވީޯތއޭ. ްެއކަން ްެއގޮތަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންޏާ

ް ްމި ްކޮމިޓީނ14ްްްވާހަކަައކީ ްޑްރާްފޓް ް)ށ(، ްމިހާރު ްާމއްދާގެ ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮްތގޮތަށްްވޯަޓށްްއައްަސވާނަންތޯއޭ.ްެއއީްިމތަނުންްކުރިންް

ްއެްއޗެޭކ.ްނިންމާފަ ްއޮތް ްޑްރާފްޓްކުރައްވާފައި ްޚިލާފަށް ްނިންމުމަކާއި ްއޮތް  1265އި
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ްއޮްތް ްހުަށހެޅިފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއަށް ްއައްަސވާކަމަްށވަންޏާ އެއަށް

ްއަްއސަވައިެދްއވުްން ްެއއަްށވެސް ްބާއްވާަފއި ްއޮތްގޮތަްށ އިޞްލާޙުވެްސްހަމަ

ްއެދެމޭ،ްއެހެންދަންނަވަން.

ް

ްކޮންމެހެންްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްެދން ްމައްސަލަެއއް. ްތަުރތީބުކުރުމުގެ ްވިދާޅުވި ްކުީރގައި  1270އާދެ،

ްއެކަންް ްނުެފންނާތީ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްގެންދަންޖެހޭނެ ްއަަހއިގެން ވޯޓަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްައީއމަ ްހަމައަށް ްއިޞްލާޙާ ްތިވިާދޅުވި ްދެން ްބޭްއވީ. އެގޮތަށް

ްގެންދާނެގޮތް ްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށް ްއެްއޗެްއްދަންނަވާނަން ްއަދި ްމިހާރު .

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްބާއްވާލާނަން ނުދަންނަވާ

ްޤާއިމްކުރުމުެގް  1275އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިބާބުންްވަރަށްގިަންޢަދުލްއިންޞާފު

ބާރުގެްވަރަްށގިނަްމާއްދާތައްްމިވަނީްކުރީަގއިްމިހާރުްރީޑްރާފްޓްކުރެިވގެން،ް

ްޑްރާފްޓްކުެރވި ްއިޞްލާޙުތަްއްއަލުން ްމެންބަރުން ްައިއސް،ްޢިްއޒަތްތެރި ގެން

ްވަރަށްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ފޮނުއްވާފައި.ްއެހެްނވީމަ،ްވޯުޓދެއްވުުމގައި

ްޑްރާފްޓްގަިއް ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލާފައި، ްެއދެމޭ ސަމާލުވެަވޑަިއގެންދެްއވުން

 1280ްވަނަްމާއްދާް)ހ(.1ްްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުން،ް

ް

ް

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވ1ްްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުެގްބާރު.ްްްުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭ

ްލިބިގެންަވީން ްބާރުތަްއ ްއެންމެހައި ްާޤއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންސާފު ގޮތް.

ްކޯޓަށާއި ްސުޕްރީމް ނަޑއަޅާފަިއވާް، ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްއަދި  1285ްހައިޯކޓަށާއި

ްދަށުކޯޓުްތަކަށެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް1290 

ް

ް
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ް

 

 1295ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 94ް1300ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބާރު،ްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްަޢދުލްއިންޞާފު  1305ވަަނ1ްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން

ްމިވޯޓުަގިއް ްއާދެ. ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއވާގޮތަށް ް)ހ( މާއްދާގެ

ްއާދެ،ްދެްން ްވޯެޓއް. ްިއއްތިފާޤު ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

ް ްއ1ްި)ށ(. ްފުރަތަމަ ްއޮތް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާެގ ޞްލާޙުްވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް1310 

ް

ްޢަލީްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްޢަބްދު ްޚަލީލް ްިއޞްލާޙު.هللا ލުއިންޞާފުްޢަދުްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ

ް ްބާުރ، ްޢަދުލްއިންޞާުފ1ްްޤާއިމްކުރުމުގެ ް)ށ(، ްމާއްާދގެ  1315ވަނަ

ްކޯޓަީކް ްމަރުޙަލާގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްއަދި ްއިސްަފރާތަކީ ްއެންމެ ޤާއިމުކުރުމުގެ

ްއުއްތަަމް ްއިސްފަާރތަކީ ްއެންމެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްކޯޓެވެ. ސުޕްރީމް

ްނި ްމައްސަލައެއް ްކޮންމެ ްކޯޓުންބަލާ ނޑިޔާެރވެ.ްސުޕްރީމް ްއެްފަ ންމަންވާނީ

ނޑިޔާުރންގެްމަޖިލީހުގެްއަޣުލަބިއްޔަުތންނެވެ. ްމައްސަލަެއއްްބެލިްފަ

ް1320 
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް

ް

 1325ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދުްވަޙީދުްޢަލީްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاހުަވދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްް

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 52ް1330ްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1335މިވޯޓުެގ

ްއެންމެް ްއަުޅަގނޑަށް ްއެދެން. ްދަންަނވާލަދެްއވުން ްއޮތްގޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްއިޞްލާޙެްއް ްއެންމެ ްއޮޅުމަކުން. ްދެންނެވުނީ ްއިޞްލާޙޭ ްއޮތް ފުރަތަމައަށް

ްްއވުންްއެދެން،ް)ށ(.އޮތީ.ްއެހެންވީމަ،ްޑްރާފްޓްަގިއްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަދެ

ް

ް1340 

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްޑްރާްފޓްގަިއވާްގޮތް.ްޢަދުލްއިންސާުފްޤާއިމްކުރުމުެގ1ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއެންމެް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްކޯޓެވެ. ްސުްޕރީމް ްއިސްފަރާތަކީ އެންމެ

ްކޮންމެް ްކޯުޓންބަލާ ްސުޕްރީމް ނޑިޔާެރވެ. ްފަ ްުއއްތަމަ އިސްފަރާތަކީ

ްނިން ނޑިޔާރުްނެގްމައްސަލަެއއް ްފަ ްބެލި ްއެމައްސަލަެއއް މަންވާނީ

 1345ްއަޢުލަބިއްޔަތުންނެެވ.ް

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 1350ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 94ް1355ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފު ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް  1360މިވޯޓުގެ

ް ްއާެދ،1ްްމިބާބުގެ ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުްދެްންޢިއްޒަތްތެރިް މެންބަރުންނަށްްހުސްވަގުުތކޮުޅްމިހާހިސާބުންްއަޅުގަ

ް ްއާެދ، ްމެންބަރުނ12:32ްްްއަރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެިރ ާވއިރު

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ް

ް1365 

ް]ށްް:22:3ންްް:::22އިންޓަވަލްް[

ް

ްދެއްވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަަޑިއެގން ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާތަ ްއެދެން. ްަވޑަިއގެންދެްއވައިިފ.72ްްނަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކާޑުކޮޅުަތއްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ،  1370)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރެއްެގް ްއެޢިްއޒަތްތެިރ ްއަދި ްއެދެން. ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއެދެން. ްބައްލަވާަލދެއްވުން ނަންފުޅުތޯވެސް

ްމެ ްކާޑުޮކޅުތަްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެަވޑަިއގެްނ ްގޮިޑކޮޅުތަުކގައި ންބަރުން

ްމެންބަރެއްެގް ްއެޢިްއޒަތްތެިރ ްއަދި ްއެދެން. ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ްމައިކްަގއިހުރި.ް ްސްކްރީނުން، ްއެދެން ްބައްލަވާެލއްުވން  1375ނަންފުޅުތޯވެސް



 52 

ްމިބާބުެގް ްބާރު، ްޤާއިމްކުރުމުެގ ްަޢދުލުއިންޞާފު ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއެދެން.2ް ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާޙު ްފޮނުްއވާ ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް1380 

ް

ްއިބްރާހީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްމުޙަންމަދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްތާއީދުކު ްއިޞްލާޙު. ްދެވަަންރަްއވާފަިއވާ ްކަންުކރުން، ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނާ

ނިޑޔާރުންްއަމަލުކުރާީން ނޑިޔާރުންނަީކްމުްސތަޤިއްލުްބަެއކެވެ.ްފަ  1385މާއްދާްފަ

ްވަިކް ްާޤނޫނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޤާނޫނުތަަކށެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްނިންމުމުގަިއ ްކަންކަން ްަކނަޑއަޅާފައިުނާވ ގޮތަކަށް

ނަޑއެޅިފަިއާވްރި ްކަ ްއެކަމެއް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާީމ ޢާޔަތްކުރަންވާނީ

ްޤާނޫނުތަާކް ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ްަމސައްކަުތގަިއ ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ގޮތަށެވެ.

ްކަންތައްަތްއް ްރިޢާޔަތްކޮށް ްޝަރީޢަތަށް ްއިސްލާީމ ްއަދި  1390އެްއގޮތަށް،

ްދައްކާ ްފަރާތަކުްނ ްވަކި ްބުރަނުވެ، ްފަރާތަކަށް ްވަކި ފާެންނިންމާންވާނީ

ްބިރަކަށްްޖެހިލުންނުވެްތަޢައްސަބުންްއެއްކިާބވެތިބެެއވެ.ް

ް

ް

 1395ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1400ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ްކުރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދު

ް
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85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 24ް1405ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިހުށަހެޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްއޮތްްމިވޯޓުގެ ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ން

 1410ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްއާދަމްް ްާޒހިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިޞްލާޙު ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްދެވަަން. ްކަންުކރުން، ްއެްއގޮތަށް  1415ޤާނޫނާ

ނޑިޔާުރްން ްފަ ްބަެއކެވެ. ްމުސްތަޤިއްލު ނޑިޔާރުންނަީކ ްފަ މާއްދާ.

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްޤާނޫނުތަކަށެވެ. ްޤާނޫނުއަސާީސއާ އަމަލުކުރާނީ

ްނިންމަންވާނީް ްކަންކަްނ ްނުވާ ްަކނޑަައޅާފައި ްގޮތަކަށް ްވަކި ޤާނޫނުގައި

ް ްއެކަމެްއ ްޝަރީޢަތުަގިއ ްގޮތަެށވެ.ްއިސްލާމީ ނޑަައޅާފައިވާ ކަ

ްޤާނޫނުތަކާް ްޤާނޫުނއަސާީސއާިއ ްމަސަްއކަުތގައި ނޑިޔާރުންެގ  1420ފަ

ްަވިކް ްބުރަނުވެ، ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްިނންމާންވާނީ ްކަންަތއްތައް އެްއގޮތްތަށް،

ްއެއްކިބާެވް ްތަޢައްސަބުން ްޖެހިލުންނުވެ ްބިރަކަށް ްދައްކާފާނެ ފަރާތަކުން

ްތިބެއެވެ.ްް

ް

ް1425 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ް

ް
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ް1430 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1435ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

86ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 51ް1440ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުންވެސް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް1445 

ް

ްޢަލީްްިއއްެވވުން:ްއިާދރީމޭުޒން ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްތާޙިރުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްދެވަަންތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްކަންުކރުން، ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނާ

ނޑިޔާރުންނަީކްމުްސތަޤިއްލު ނިޑޔާރުންްއަމަލުކުރާީންްމާއްދާްފަ  1450ބަެއކެވެ.ްފަ

ްޘާބިތުވެފައިާވް ްސުންނަތުން ްރަސޫލާގެ ްމާތް ްޤުރުއާނާއި ކީރިތި

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްޤާނޫނުތަކަށެވެ. ްޤާނޫުނއަާސސީއާިއ ކަންތައްތަާކއި،

ްނިންމުމުގައިް ްކަްނކަްނ ނޑަައޅާފައިނުވާ ްކަ ްަވކިގޮަތކަށް ޤާނޫނުގައި

ް ްއެަކމެއް ްޝަރީޢަތުގައި ނޑިޔާރުްންއިސްލާމީ ްފަ ްގޮތަށް ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްމަސަްއކަތުަގއި ނިޑޔާރުންގެ ްފަ  1455ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެެއވެ.

ްފަރާތަކަްށް ްވަިކ ްނިންމަންވާނީ ްކަްނތައްތައް ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާ
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ްޖެހިލުންނުވެ،ް ްބިރަކަށް ްދައްކައިފާނެ ްފަރާތަކުްނ ްވަކި ބުރަނުވެ،

ްެބެއވެ.ްްްތަޢައްސަބުންްއެްއކިބާވެްތި

ް

ް1460 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1465ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަޮތޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމްްތާޙިރު.ައއްުޑައތޮޅުްމެންބަރުްއިބްރާހީތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 38ް1470ްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1475މިވޯޓުގެ

ްގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ވަޙީދުްޢަލީ،ްގދ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިވާްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހަޅާފައި ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1480ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް 32ްްގޮތަކީ ްފާސްކުރުމާިއ2226ްްޖުަލއި ްފާސްކުިރ ްައޅުަގނޑުމެން ްގެ

ްއަޅުަގނުޑްްވާހަކަްަެދއްެކވުން: ްނޫންކަމަށް ްއުސޫެލއް ްއެްއގޮތްވާ ްމުޅިން ްއުސޫާލއި ނޑު މައިގަ

ްޝަރީޢަތާިއް ްިއސްލާމީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިއޮީތ ްމީގައި ދަންނަވަން.
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ްހިންގާް ްގޮތުގެަމތިން ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނުަތކާއި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްދަޢުލަތް ްއެނިާޒމަކީ ްއޮންނަންވާނެއޭ. ްނިޒާމެއް ްޝަރުޢީ  1485ްމުސްތަޤިއްލު

ްމިނިވަންް ްޮއންނަ ްއެއްކިާބވެފައި ްނުފޫޒުން ްބާރުތަކުެގ ްއެހެން ހިންގުމުގެ

ްއެމާނަް ްފުރިހަމައަށް ްއޮްތގޮތުން ްއައިސްަފއި ްމި ްބާރެކެވެ. މުސްތަޤިއްލު

ނޑަކަްށްފާހަގައެއްްނުކުެރވޭ.ް ްނުކުންނަކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ް1490 

ްނުކުތާއެއްަކމަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަްަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއާދެ، ްނެތް. ބަލައިގަނެވޭކަެށއް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގެްނދަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ މެންބަރު،

ްނިންމެވުމާއިް ްއޮްތ ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިްނގ ހުށަހެޅުއްވުމާއި

ްހުރިކަމަކަްށް ްތަފާެތއް ްކަހަލަ ްތިވިދާުޅވާ ްމީަގއި ްއެހެްނވީމާ، އެްއގޮތަށް.

ްއޮްތގޮްތްއަޅުަގނޑަް ްޑްރާފްޓްަގއި ްނެތް. ްބަލަިއގަެނޭވކަށެއް  1495ކަށް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ،ްދެވަނަްމާއްދާ.

ް

ް

ްގޮްތްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ްދެވަނަ ްކަންކުުރން، ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނާ

ްޢަމަލުކުރާނީްފަ ނިޑޔާރުްނ ްފަ ްބައެެކވެ. ްމުސްތަިޤްއލު  1500ނޑިޔާރުންނަކީ

ްޤާނޫނުަގިއްޤާނޫނުއަ ްޤާނޫނުއަސާީސާއއި ްޤާނޫނުތަކަށެވެ. ްާއއި ސާސީ

ްނުވާ ނޑަައޅާފަިއ ްކަ ްއިސްލާީމް ވަިކގޮތަކަށް ްނިންމުމުގައި ކަންކަން

ްރިޢާޔަތްް ނޑިާޔރުން ްފަ ްގޮތަށް ްަކނޑައެޅިަފއިވާ ްއެކަެމއް ޝަރީޢަތުގައި

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްމަސައްކަުތގައި ނިޑޔާުރންގެ ްފަ ކުރާންވާނެެއވެ.

ްބުރަނުވެްޤާނޫނުތަކާ ްވަކިފަރާތަަކށް ްނިންމާންވާނީ ްކަންތަްއތައް  1505،ްއެްއގޮތަށް

ްޖެހިލުންނުވެ ްބިރަކަށް ްދަްއކައިފާެނ ތަޢައްސަބުްންް،ވަކިފަރާތަކުން

ްއެްއކިބާވެްތިބެެއވެ.

ް

ް

 1510ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ް:ވޯޓުގެްނަތީޖާ

ް1515 

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1520 

ް

ްބާރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްޑްރާފްޓް ްމާއްދާ ްދެވަނަ ްފާސްެވއްޖެ.ްާއދެ،ްނިޒާމާބެހޭްމިބާބުގެ ގަިއާވގޮތަށް

ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރ،އަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެްއ،

ް1525 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާސްވެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިހާރު ްވިދާޅުވާހެން ްމަނިކުފާނު ްނުނިމި ްފާްސވެ ްމަޢާފްކުރައްވާ،

ްވާހަކައަީކ،ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ނިމުނީ.

ްކުރިްން ްމިބައި ްހަމަ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްަވރަށް ްތެރެއިން  1530އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައއިްސ،ް ްމާއްދާައކަށް ްއެހެން ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމާއްދާަގއި، ްެއްއވަނަ އޮތީ

ްއަކުެރއް ްނީންނާނެއޭ ްޢިްިބާރާތުގައި ްހަމަ ްމާއްދާއަށް. ކީްއކުރަންޯތްްދެވަނަ

ްފިޔެއްެވސް..

ް

ް1535 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަްަށްްގެންދެވުން(

ް

 1540ްއެހެންވީމާ،ްކޮަބއިތޯއޭ.....ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްޝުކުރިއްާޔ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއާދެ، ްއެެދން. 3ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ  1545ްވަްަނަ

ް

ް

ްޢަލީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ވާ،

 1550ްهللا..ޚަލީލްްޢަބްދު

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްޅ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1555ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްުއޭޅްއެްއޗެއް ްމިދަންނަވަން ްއަޅުަގނުޑެގްއަޅުަގނޑު ްނިމެންދެން ްދަންނަވާ

ްއިންނަވާިތްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޑުައއްަސަވން ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަައކީ، ްހުއްޓާނުަލއްާވ، ވާހަކަ

ނޑުްަޝރުތުކުރާްކަމެއް.....ް ްއިނގޭތޯ.ްއެއީްއަުޅގަ

ް1560 

ް

ްކޮންމެހެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުް، ޢިއްޒަްތތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.ް

ް
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 1565ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިޔަށްްެގންދެވުން(

ް

ްދިަޔްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެފާްސެވގެން 2ްްދެންމެއަކު ނޑައެިޅގެން ްާމއްދާ،ްއެީއްކަ 32ްްވަނަ

ްަގއި....2226ްޖުލައިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1570 

ްއެދެން.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްްވުން ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެއް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިއްްްތަާވް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްޙު ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްހިއްތެވުންްޢިއްޒަތްތެރި ރުމަތްތެރިޮކށް

ްުރުމަތްތެރިކޮށްް ްޙު ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި  1575އެދެން.

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންނަވަން. ްއެއްަފހަރު ްއަިދވެސް ހިއްތަވަން

ްއެއްފަހަުރް ްއަދިެވސް ްހިއްތެވުމަށް ްޙުްުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ޔާްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްކުރިައްަށްްގެންދަާވްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްް

ްވަނަ....3ް

ް1580 

ް

ްހުވަދުއަތޮްަޅު..ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް

ް

 1585ްކުރިއަްަށްްގެންަދވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޢަލީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްްހު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ށަހަޅުއްވާ،

ްޢަބްދު ްޚަްަލީލް ްهللا ްއިޞްލާޙު.  1590ކޯޓުތަުކެގްތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ

ްފާސްކުރ3ްްާއިޚްތިޞާޞް،ް ްމަޖިލީހުން ް)ހ(ްރައްޔިތުްނގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ްޚިލާފުވޭ ްޤާނޫނުައާސސީއާ ްބައެްއވިޔަސް ްޤާނޫނަކުން ްނުވަތަ ޯތްޤާނޫނެއް

ްލިބިގެންވަީން ްބާުރ ްނިންމުމުގެ ްގޮތެއް ްމައްސަލަތަުކގައި ްއެފަދަ ބެލުމާއި

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރީމްްކޯޓަެށވެ.

ް1595 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1600 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުވަދުއަޮތޅުްދެ

ްهللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

 88ް1605ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1610 

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްމޫާސް ްުނކުތާއެްއ ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން އިޞްލާޙު

ްމަނިކުްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް

ް

 1615ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޞްލާޙަްަްށްްސާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫ ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ އާދެ،

ްދެންމެް
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ްރޫޙުްްމަނިކުްވާހަްަަކދެއްެކވުން: ްަމޖިލީހުގެ ްއޮތުމާއެީކަގއި ްއެްއގޮތަށް ްވަރަްށ ްއިޞްލާޙާއި ވޯޓުދެްއވި

ްވާހަަކް ްެގންނަ ްއަނބުރާ ްމިއިޞްލާޙު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްބަލާ  1620ހުރިގޮތަށް

ްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުންްް ްހައްދުންމަތީގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްމިހާުރް ްއާދެ، ްމަޢާފްކުރަްއވާ. ްއާދެ، ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު  1625މެންބަރު

ްއެދެްނ.ް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްވޯޓަށް ްއޮްތގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި

ް

ް

ްއިޚްްްތިޞާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޯޓުތަުކގެ ްވާގޮްތ.3ްްޞް ްޑްރާފްޓްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބައެްއް ްޤާޫނނަކުން ްުނވަތަ ްޤާނޫނެއް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން  1630ރައްޔިތުންެގ

ްބެލުމާއި ްިޚލާފްވޭތޯ ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްމައްސަލަތަުކގަިއް، ވިޔަސް އެފަދަ

ްހައިކޯޓަށާިއް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްލިބިގެންވަނީ ްބާރު ްނިންމުމުގެ ގޮތެއް

ްވެ.ސުޕްރީމްކޯޓަށެ

ް

ް1635 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1640 

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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 1645މިވޯޓުެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުެގްބާރުްމިބާބުެގްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

3ްް ްާއދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްާވގޮތް ްޑްރާްފޓްގައި ް)ހ( ްާމއްދާގެ ވަަނ3ްްވަނަ

ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ

ްް

ް

ްޢިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަހަޅުއްވާ،ްހައްދުންމަތީގެ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1650އްޒަތްތެްެިރ

ްޢަބްްްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެްެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ޖާބިުރްهللا

ް ްއިޞްާލޙު 3ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ކޮންމެްވަނަ

ްމާނަކުރާންް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމައްސަލަެއއްަގއި ކޯޓެްއގަިއވިަޔސް،ްބަލަމުންދާ

ްޤާނޫނުއަސާީސްޖެހިއްޖެނަ ްެއކޯޓަކުން ްގުޅޭގޮތުން ްއެމައްސަލައަާކ މަ

(ް ްމިމާއްދާގެ ްނޫެނވެ.ހމާނަކުރުމަކީ ްކަމެއް ްތަޢާރުޒުވާ ްއާ  1655ނަމަވެްސްް(

ްމައްސަަލް ްޙާލަތެއްގަިއ ްތަފާތުވެއްޖެ ްޚިޔާލު ްޖެހި މައްސަލަެއއް

ްއެްއގޮތްާވގޮތަެށވެ.ް ްއާއި ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ްރުޖޫޢަވާންވާނީ

ްް

ް

 1660ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1665ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޖާބިރު.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަބްްްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

88ްްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންް

19ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 28ް1670ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

49ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ްޑްރާފްޓްގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްވާގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެެދން.ް

ް

ް1675 

ްްިއއްެވވުން:ްއިާދރީމޭުޒން ްއިޚްތިޞާޞް ްވާގޮތް.3ްކޯޓުތަުކގެ ްޑްރާްފޓްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްވަްަނަ .

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްމައްސަލައެއްަގއި ްބަލަމުންދާ ްކޯޓެއްަގިއވިޔަްސ، ކޮންމެ

ްއެކޯޓަކުންް ްގުޭޅޮގތުން ްއެމައްސަލައަކާ ްޖެހިއްޖެނަމަ މާނަކުރާން

ްުޒވާްަކމެއްްނޫނެވެ.(ްއާްތަޢާރުހޤާނޫނުއަސާސީްމާނަކުރުމަކީްމިމާއްދާގެް)

ް1680 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1685 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 1690ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

މިވޯޓުގެްނަތީާޖގައިްާވގޮތުންްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުެގްބާރުްމިބާބުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ނ(3ްް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްާވގޮތް ްޑްާރފްޓްގައި ް)ށ( ްާމއްދާގެ  1695ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ް

ް

ް
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ް

ްމާއްދާގ3ްެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްްވަނަ ްވާގޮތް. ްޑްާރފްޓްގައި ްއެކޯެޓްއް)ނ( ްކޯަޓކަށްމެ  1700ކޮންމެ

ްނިންމުންް ްިނންމާ ްކޯަޓކުން ްމަރުޙަލާއެްއގެ ްދަށު ްމަރުޙަލާއަށްވުރެ ހިމެނޭ

ްބަދަލުކުރުމުގެްބާރުްލިބިގެންެވއެވެ.

ް

ް

 1705ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1710 

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1715 

ްް

މިވޯޓުގެްނަތީާޖގައިްާވގޮތުންްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުެގްބާރުްމިބާބުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއ3ްް ްެވްސްވަނަ ް)ރ( ްއަިދ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް ް)ނ( ާދގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ް

ް1720 

ް

3ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްާވގޮތް. ްޑްާރފްޓްގައި ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްކޯޓުތަކުްންވަނަ ްމަރުޙަލާގެ މަތީ

ްކޯޓުތަކުްން ްމަރުޙަލާެގ ްދަުށ ްއެއަށްވުރެ ްނިންމުންތަކަށް ނިންމާ

ްތަބާވާންވާނެެއވެ.

 1725ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަްަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1730 

88ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1735 

ް

މިވޯޓުެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުެގްބާރުްމިބާބުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެނ3ްްް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްާވގޮތަށް ްޑްާރފްޓްގައި ް)ރ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާނަައކީ ްޭއގެ ްއިތުުރކުރަން ްިވޔަންޏެއް މިމާއްދާއަށް

 1740ްއްްއިތުރުކުުރމޭ.ްއެއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްވިދާޅުވަނީްއަކުރެް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހައްދުންމަތީގެ

ްނަޢީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ހައްދުންމަތީގެ

ް ްވިޔަންެޏއް ްމިމާއްދާއަށް ްއިޞްލާުޙ  1745އިތުރުކުރަން.ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްއިޚްްްތިޞާޞް ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގ3ްްކޯޓުތަުކގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްނުވަަތ ްވިަޔސް ްބައެއް ްމާއްދާިއން ްުނވަތަ މާއްދާއެއް

ްބައެްއވިަޔްސް ްޤާނޫނަކުން ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން

ްމައްސަަލއާ ްއެ ްވާނަމަ ްޚިލާުފވެފައި ްއުސޫލަކާއި ްގޮތެއްްއިސްލާމީ މެދު

 1750ްނިންމާނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްސުޕްރިމްްކޯޓުންނެވެ.ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1755 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

 88ް1760ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

37ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1765 

ވަނ4ްްަދެންް،ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާގައިްާވގޮތުންްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއްދާއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްޢަލީްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ  1770ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ހުށަހަްަޅުއްވާ،ްހުވަުދއަތޮޅު

ވަނަްމާްއދާގެްއަރިމަީތ4ްްދުކުރަްއާވފައިވާްއިޞްލާޙުްތާއީهللاްޚަލީލްްޢަބްދު

ްިއޞްލާޙުކުރުން.ް ްއަންނަނިިވގޮތަށް ްޢިބާރާތް ްފަށްޓާ ސުރުޚީްީއާިއ

ް ްާބރު ްނިންމުމުގެ ްމައްސަލ4ްްަމައްސަލަތައް ްކޯޓުަތކުން ްމާއްދާ ވަނަ

ްތެރެއިންް ްކުުރމުގެ ްކަންތައްަތއް ްއަންނަނިވި ްކޯޓެއްމެ ްކޮންމެ  1775ބެލުމުގައި

ްއި ްބާރުްކޯޓެްއގެ ްުކްުރުމުގެ ްކަންތައްަތއް ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ޚްތިޞާްޞގެ

ްއެކޯޓަކަށްްލިިބގެންެވެއވެ.ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1780 
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުވަދުއަޮތޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންް

 1785ްهللا.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދު

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 54ް1790ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްްް

ްޑްރާފްޓްގަިއްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް1795 

ް

ްދުސްތޫރ4ްްީްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްާވގޮްތ. ްޑްރާފްޓްގައި ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްބާރު. ްނިންމުމުގެ ްޢިބ4ްާމައްސަލަތައް ްފެށޭ ްމާއްދާ ްވަނަ ދުސްތޫރީްރާތް

ްއަންނަނިިވް ްކޯޓަކަށްމެ، ްކޮންމެ ްބެލުމުަގިއ މައްސަލަެއއް

ްހިމެނޭް ްއިޚްތިާޞޞްގެތެޭރަގއި ްެއޯކޓެއްގެ  1800ކަންތައްތަުކގެތެރެއިން

ްކަންތައްތައްްކުރުމުގެްބާރުްއެްކޯޓަކަށްްލިބިގެްނވެެއވެ.

ް

ް

ްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1805 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1810 

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

86ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1815 

ް

ބާރުްމިބާބުެގްްމިވޯޓުެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާެދ،4ް ްފާްސވެއްޖެ. ްާވގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގައި ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްޮއތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްުވންްއެދެން.ްވ4ްަ

ް1820 

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހައްދުންމަތީގެ

ްނަސީމްްފުވައް ްފައިޞަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މުލަުކގެ

ްބާރު.ް ްިނންމުމުގެ ްމައްސަލަތައް ްދުސްތޫރީ ްއިޞްލާޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްނުަވަތ4ްް ްބައެއް ްޤާނޫނެއްގެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ް)ހ(. ްމާއްދާގެ  1825ވަނަ

ްވިަޔްސް ްއަމުރެއް ްނެރޭ ްއިދާރާައކުން ްދަުއލަތުގެ ްކިެއއްތަ ްއަދި ގަާވއިދެއް

ްބާޠިުލްޤާނޫނުއަ ްއެީއ ްމިންވަުރ ްޚިލާުފވާ ްއެ ްޚިލާފުވާަނމަ، ސާސީާއއި

ނަޑއެޅުން. ްއެްއޗެއްްުނވަތަްކަމެްއކަމުަގއިްކަ

ް

ް1830 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1835 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ހައްދުންމަތީްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފުވައްމުލަުކގެްމެންބަރުްފައިޞަލްްނަސީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 89ް1840ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

18ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

55ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1845 

ްވޯޓުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްންމި ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްާވގޮުތން ްނަތީޖާގަިއ ެގ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޤާނޫނެއްެގ4ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނުަވތަ ްޤާނޫނެއް ްގޮތް. ް)ހ(ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްމާއްާދގެ  1850ވަނަ

ްއި ްަދއުލަތުގެ ްކިއެއްތަ ްައދި ްަގާވއިދެއް ްުނވަތަ ްނެރޭްބައެއް ާދރާއަކުން

ްނުވަަތް ްކަމެއް ްމުއަްއޒިފަކުކުރާ ްިއދާރާއެްއގެ ްެއއިން ްނުވަތަ އަމުރެއް

ްއެް ްިޚލާފުވާނަމަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާއި ްިވޔަސް ްނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ

ްކަމެއްކަުމގަިއް ްބާޠިލު ްުނވަތަ ްއެްއޗެއް ްބާިޠލު ްެއއީ ްމިންވަރު ޚިލާފުވާ

ނަޑއެޅުން.  1855ްކަ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް1860 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 89ް1865ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1870 

ްނަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓުގެ ްބާރު،ްމި ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާއިރު ތީޖާއަށް

ް ްއާދެ،4ްްމިބާބުގެ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވޯޓެއް.ް ްއިްއތިފާޤު ްބޭފުޅުންގެ ްބަިއވެިރަވޑަިއގެންނެވި ްވޯޓުަގއި ްމި މިއީ

ްއާދެ،ްދެންް)ށ(ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްއިޞްލާޙެއްްެނތް.

ް1875 

ް

4ްްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްފަދަްވަނަ ްަގއިާވ ް)ހ( މިމާއްދާެގ

ްއަމުރުތައްނެރުން.ްމީގެތެރޭގަިއް ްޢަދުލުވެިރްއެހެނިހެން ްގުޅިގެން ނިންމުމަކާ

ްހިމެނެއެވެ. ްކަންތައްަތއްެވސް ޤާނޫނުއަސާީސާއްް-1ްއަންނަނިވި

ްނުވަ ްަސބަބުން ްޤާނޫނެްއގެ ްޚިލާފަްށްތަޢާރުޟްވާ ްޤާނޫނުއަާސސީއާ  1880ތަ

ްގެއްލުެމްއް ްބަޔަކަށް ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްސަބަބުން ްކަމެްއގެ ކޮށްފައިވާ

ްބަދަލުް ްއިންސާފުވެރި ްޢަދުލުވެރި ްއެެގއްލުމުެގ ލިބިފައިވާނަމަ

ްނެރުން. ްއަމުރުތައް ްތަޢާރުޟުވާްް-2ްލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީާއ

ްނިންމާފައިވާ ްކޯޓުން ްނުްކަމަށް ްއިްސލާޙުކުރަންޖެހޭްޤާނޫނެއް ްކަމެއް ވަތަ

ނޑަައާޅް ްކަ ްކޯޓުން ްދިނުމަށްޓަކައި ްފުރުސަތު ްއެކަންކުރުމަށް  1885އިދާރާއަކުން

ްޢަމަލުކުރުންް ްއެނިންމުމަށް ްކޯުޓގެ ްުމއްދަތަކަށް ްވަކި ޝަރުޠުތަކެްއގެމަތީން

ްްލަސްކުރުމުގެްއަމުެރއްްނެރުން.

ް

ް

 1890ްތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1895 

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1900 

ް

ްޢަދްލުއިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްބާރު،ްމި ްޤާއިމްކުރުމުގެ ންޞާފު

ް ްފާސްވެއްޖެ.4ްްމިބާބުގެ ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ް)ށ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްަސަންްޢަފީފް.ް ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަ

ް1905 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްދެންމެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމިްއަޅުަގނުޑ ްުޅަގނޑުމެން

ްފޮޅުވަުތގަިއ،ްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްއެންމެފަހު ްނަންބަރުގެ ްދެވަަނ ްމި ފާސްކުރިބަިއގެ

ްގެނެސްަފިއް ްއެ ްއޮންނާނީ ްކޮމިޓީންވެސް ްޑްރާފްޓްކުާރ  1910އަޅުަގނޑުމެން

ްޓައިޕިންގް ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް. ް'ފަްަސްކުރުން' ްއެ ލަސްކުރުން

ްއެހެންވީ ނުޑްމިސްޓޭކެއްހެން. ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއެވާހަކަ މަ،

ްއެަބިއް ްއެްއގޮުތގަިއވެސް ްލިސްޓާ ްއެިޑޓޯރިއަލް ްއެ ްދެންނެވީ. މިވާހަކަ

ްގެނެވިދާނެ.ް

ް1915 

ް
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ްމުޤައްރިރުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާދެ،

ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓިންގ ްހައިސިއްޔަުތްންހައިސިއްޔަތުން ްމުަޤއްރިރުގެ ގެ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްމިީއ ް"ފަސްކުރުން"، ް"ލަްސކުުރން"، ްމި އަޅުަގނޑަށް

ްސާފުކޮށްލަންް ްމިަވގުުތ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންނަކަމަކަްށވާީތެވ  1920ތަފާތެއް

ްބޭނުން.

ް

ްއެވިދާޅުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.ައތޮޅުގެ ްރަީއސް، ްީވްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަނދާންވަނީ. ްފަސްކުރުންކަމަށް ްއެެއއްަޗކީ ރަނގަޅަށް.

ްބަލާނުލާް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަްށވެސް ްރިކޯޑުަގއި ްމަޖިލީހުގެ  1925އެހެންނަމަވެސް،

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކެރޭނެ. ްުނއެްއ ްދަންނަވާކަށް ްމިހެންނޭ ނަޑއަޅާ ކަ

ްއަޅުް ްކުީރގަިއވެސް ްީހވަނީ ްިމްއަޅުަގނޑަށް ްއަލުން ްދެންެނވިހެން ނޑު ގަ

ްއަލުންް ްމަިޖލީހަށް ްފާހަަގކުެރވިގެން ްކަންަތއްތައް ްމިކަހަލަ ބަލާބެލުމުގައި

ްގެނެވޭނެ.ް

ް1930 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްއިބްރާހީމް އާދެ،ްޙުސައިން

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1935 

ްބައްލަވަންޖެޭހްްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންްފާދިއް ްެއްއޗެްއ ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްހީވަީނ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ކަމެއްްނޫންހެން.ްމިހާރުްކޯޓުގެްއެްނިންމުމަށްްޢަމަލުކުރުންްލަސްކުރާނީީކްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް"ފަސްކުރުން"ް ްހަމަ ްމިއީ. ްކަމެއް ްޤާނޫނީ ްމިއީ ް"ފަސްކުރުން". ނޫން.

ްއިނގޭތޯ.ް"ފަސްކުރުން"ްްއިން ނަންޖެހޭނީ.ްއެނޫންގޮތަކަްށްއިނދެގެންނުވާނެ

 1940ްއެއީްއަސްލު.

ް

ް

ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 1945ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއްްޝުކުރިއްޔާ ްފާހަގަކުރެވޭ ްމެންނަށް

ްދިމާވޭ.ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބަ ްމައްސަލަެވސް ްމިކަހަލަ ްއެަބދޭ. ްނުގެެނިވވެސް އަކުރުތަްއ

ްއެކަީށގެންާވް ްމަަސއްކަތްކުރަންޖެހުްނ ްޕްރެޝަރުގައި ްމިދިމާވަނީ މިހެން

 1950ށްްޑްރާފްޓްކުާރްވަގުުތްނުލިބި.ްއެހެންވީަމ،ްިމރޭގެްޖަލްސާއަށްފަހުްދިރާސާކޮް

ްގޮތުަގިއް ްހުސްުދވަހެްއގެ ްމާދަމާ ްމަަސއްކަތްކުރުމަްށޓަކައި ކޮމިޓީއަށް

ްހެއްދެވުމަށްްއިލްތިމާސްކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްމެންބަރު.ްއެެހންވީމާ،ްްމިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮބޑަށްްޝުކުިރްއޔާ  1955އާދެ،ްވަރަށް

ްފާހަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޕޮއިންޓް ްދެން ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ގަކޮށްލަމުން

)ނ(ްށްްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަްނނަވާލަދެއްވުްންއެދެން.ްމަޢާފްުކރައްާވ،ް)ނ(ް

ް ްއެއީ ްެނތް. ްެއް ްއިޞްލާޙެ ްނެތް ްއޮތ5ްްްއަކަށް ްށް ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ްއަޅުަގނޑަށް.. ްވާހަކަ ވަަނ4ްްއިޞްލާޙެްއގެ

 1960ްޢާއިަޝތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.،ްމާއްދާގެް)ނ(.ްއާދެް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަނގަޅުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވަަރށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްފާސްވީްްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްމި ްކޮްނގޮތަކަށްޯތ ްރޫލްކުރެއްީވ ްތި  1965ްސާފުކޮށްލަދެއްިވއްާޔ

ްއަސްލުަގއި.ްްއްެކވުން:ވާހަކަދެް

ް

ް

ްޑްރާފްޓްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްތިމަންނަ ްވިދާުޅވީ ްމުޤައްރިރު ްމިހާރު، ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ް"ަލސްކުރުންތޯ"،ް ްއެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނީ  1970ބައްލަވާަލއްވާަފއޭ



 74 

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްޓިންގ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން "ފަސްކުރުންތޯ".

ވިދާޅުވޭް"ފަްސކުރުމޭ"ްެއހެންނޫންތޯ.ްލަސްކުރުމެއް،ް)ލ(ްއެއްްނޫނޭްްއެބަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީަމ، ްއާދެ، ްެއހެންނޫންތޯ. ްެއކޭ ް)ފ( އެތާއިންނާނީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިނގޭތޯ. ްމިގެންދަނީ ްނޯޓުކޮށްލަިއގެން ްެއގޮތަށް އެކަން

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްީހކުރަން.  1975ސާފުވެަވޑަިއގެންފިކަމަށް

ްފަސްކުރުްން"ލަ ްއެހެންކަމަްށވަންޏާ، ް"ަފސްކުރުން" ްނުވަތަ ސްކުރުން"

ްއާދެ،ް ްއިންނެވިބާ. ްއެބަ ްބޭފުޅެއް ްއޮތް ްއިޢުތިރާޟު ކަމަށްވަންޏާ

ްރަނގަޅުކަމަްަްށް ްފަސްކުރުންކަމަށްވިަޔސް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްޯވޓަްށް ްއަށް ް)ނ( ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއެހެންީވމަ، ްގެންދާނީ. ބަލައިގެން

ްއިޞްލާެޙްއްދަންނަވާ ްެއއްވެްސ ްނެތް ްއަށް ް)ނ(  1980ލަދެއްވަން.

ްފޮނުއްވާފަާކއެއް.ް
ް

ް

ްަޒުންްިއއްެވވުން: 4ްްްްއިާދރީމޭ ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ް)ނ(، ްމާއްާދގެ ިއްޤާނޫނުއަސާސީއާްވަނަ

ްެއްއވެްސް ްުނވަތަ ްޤާނޫނެްއގެބަެއއް ްާޤނޫނެއް، ްސަބަބުން  1985ތަޢާރުޟްވުމުގެ

ްނިންމައިފައިވާ ްބާޠިލްކަމަށް ްކުރިްންްޢަމަލެއް ްއޭގެ ްސަބަބުން ނިންމުމެއްގެ

ނޑަެއޅުން.ހިނގާ ްފައިވާްއެްއވެސްްކަެމއްްބާޠިލްްނުވާނެކަމުގައިްކަ

ް

ް

 1990ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް

 1995ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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89ްްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެ

 83ް2000ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  2005މި

ް ްއާދެ،4ްްމިބާބުގެ ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ވަނަްާމއްދާއަްށވެސްްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ްދަންަނވާލަދެއްވުންްއެދެްނ5ްްދެންް

ްއޮތީ.5ްް ްއިޞްލާޙެއް ްއަށް ް)ނ( ް)ށ(، ްާއއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެހެންވީމަ،ް)ހ(ްާއއިް)ށ(ްައށްްއެއްކޮށްްދަންނަވާލަެދއްވުްންއެދެން.ް

ް2010 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޯޓު. ްޑްރާފ5ްްސުޕްރީމް ް)ހ( ްމާްއދާގެ ްވަނަ ްޮތް. ްގޮ ސުޕްރީމްްޓްަގއިވާ

ނަޑއަާޅް ްކަ ްޤާނޫުނގަިއ ނޑިޔާރާއި ްުއްއތަމަފަ ްެއކުލެިވގެންވާނީ ކޯޓު

ްމައްޗަެށވެ. ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްމައްސަލަތައްްް-ށްޢަދަދެއްގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން

 2015ބަލައިްނިންމާންވާނީްއޮނަހިރިްޢަދަދެއްގެްމައްޗަށްްެއކުލެވޭްަފނޑިޔާރުްނެގް

ްމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް2020 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2025 

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2030 

ް

ްބާރު،ްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

ް ްޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތަްށ5ްްމިބާބުގެ ް)ށ( ްއަދި ް)ހ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ް)ނ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް2035 

ް

ްދެކުނުބުރީގެްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދުްްމިލަދުންމަޑުލު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަުދް ްޢަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަޮތޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާުޙ ްާޤނޫނުއަސާސީާއ5ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ(. ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއެނޫންެވްސް ްބަލާ ްޝަރީޢަތުން ްއަދި ްމާނަކުރުމުގައި،  2040ޤާނޫނު

ް ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެންމެފަހުެގްމައްސަލަތަކުަގއި ްނިންމުމަކީ ނިންމާ

ްނިންމުމެވެ.

ް

ް

 2045ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2050 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމިލަދުންމަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްމުޙަންމަދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްްރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަ
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ް

 89ް2055ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2060 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުެގ ްމި ްދެން 6ްާއދެ،

ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެްނ.ްއިޞްލާޙެްއް

ްނެތް.ް

ް

ް2065 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ހ(6ްހައިކޯޓު. ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ، ހައިކޯުޓްް-ވަނަ

ނޑިޔާރުްނެގް ްފަ ްޢަދަދެއްގެ ނަޑއަޅާ ްކަ ްޤާނޫނުގަިއ އެކުެލވިގެްނވާނީ

ްއޮނަހިިރްް-ށ()ްމައްޗަށެެވ. ްނިންމާންވާނީ ްބަަލއި ހައިކޯޓުްންމައްސަލަތައް

ްޢަދަދެއްގެްމައްޗަށްްއެކުެލވޭްަފނޑިޔާރުްނގެްމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ް2070 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް2075 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 89ް2080ްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްް2085 

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްުކރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްގޮުތން ްނަތީޖާގަިއވާ ްވޯޓުެގ މި

ް ްފާްސވެއްޖެ.6ްމިބާބުގެ ްގޮތް ްޑްާރފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ވަަނ7ްްއާދެ،ްްވަނަ

ް މާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ް

ް

ް2090 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަްއޔަނުުކރުން ނިޑޔާރު 7ްްއުއްތަމަފަ ްމާއްދާ. ިދވެހިރާއްޖޭަގިއްވަނަ

ްމަޤާމަށްް ނިޑާޔރުގެ ްއުއްތަމަފަ ްހުންާނންވާނެެއވެ. ނިޑޔާރަކު އުއްތަމަފަ

ްދައުލަތު ްޢައްޔަންކުރާނީ ްހައިޘިއްޔަުތްންމީހަކު ްއިްސވެރިާޔގެ ްއެންމެ ގެ

ްމަޤާމަށްް ނިޑޔާރުކަުމގެ ްއުއްތަމަފަ ްމިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

ްކޮމިޝަންެގް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް ނޑަައޅާނީ ްކަ ްމީހަކު  2095ޢައްޔަންކުރާ

ްއެނަމެްއް ްހުށަހެޅުމަށްފަހު ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ މަޝްވަރާގެމަތީން

ްއްޔަތުންްފާސްވުމުންނެވެ.ްއެމަޖިލީހުގެްއަޣުލަބި

ް

ް

ްެއްެކވުން:  2100ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2105ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް2110ްްްްްްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެ

ް

ް

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްުކރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްގޮުތން ްނަތީޖާގަިއވާ ްވޯޓުެގ މި

ް ްމިއ7ްްީމިބާބުގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތަށް ްޑްާރފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

 2115ވަނަްމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.ްއިޞްލާޙެްއ8ްްއިއްތިފާޤުްވޯެޓއް.ް

ް ްނެތް. ްވަކިްނ8ްްއާދެ، ް)ށ( ްަވކިްނ ް)ހ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް)ނ(ް ްއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްވަކިްނ ް)ރ( ްވަކިްނ )ނ(

ްވަކިން.ް ް)ށ( ްވަކިން ް)ހ( ްއާދެ، ްމަޢާފްުކރައްވާ. ްއާދެ، ފާސްވެފަްައި.

ްދެބައިްބަހާލައިގެން.ް

ް2120 

ް

ްޢަްއޔަނުކުރުން.ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ނޑިޔާރުން ްގޮްތ.8ްްފަ ް)ހ(ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދައުލަތުެގް ްޢަްއޔަންކުާރނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެންމެހައި ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްމިގޮތުްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. ްހައިޘިްއޔަތުން ްއިސްވެރިާޔގެ އެންމެ

ްމީހުންް ްޢައްޔަންކުރާ ްމަޤާމަށް ނޑިާޔރުކަމުގެ ްފަ ްކޯޓުގެ  2125ސުޕްރީމް

ްޖުޑީޝަލް ނަޑއަޅާނީ ްަމޝްވަރާގެމަތީްންްކަ ްކޮމިޝަންގެ ސަރވިސަސް

ްއެމަޖިލީހުެގް ްއެނަންތަކެއް ްހުށަހެޅުމަށްފަހު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއަޣުލަބިއްޔަތުންްފާސްވުމުންެނވެ.

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2130 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 89ް2135ްރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒި
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87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 2140 

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްުކރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްގޮުތން ްނަތީޖާގަިއވާ ްވޯޓުެގ މި

ް ްޑްރާފްޓ8ްްމިބާބުގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއާެދ،ްވަނަ ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ގަިއވާ

ްދެންް)ށ(ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް2145 

ްގޮތް.8ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ށ(ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްާދގެ ނޑިޔާުރްންވަނަ ސުޕްރީމްކޯޓުެގްފަ

ްިމޤާނޫނުއަސާީސް ްޢައްޔަންކުރާނީ ނިޑޔާރުން ްފަ ްއެހެނިހެން ފިޔަވަިއ

ްޝަލްްސަރވިަސސްްކޮމިަޝނުންނެވެ.ގަިއާވގޮތުގެމަތީންްއުަފއްދާްޖުޑީ

ް

ް2150 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް
ް2155 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2160 

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

86ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް2165 

ް

ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްގޮުތެގމަތިން ްވޯޓުގެްނަތީޖާަގއިވާ މި

ް ްފާސްވެއްޖެ.8ްްމިބާބުގެ ްގޮތް ްޑްރާފްޓްގައިވާ ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީުދް

 2170ްސަން.ޙަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްރިޔާސަތުގެްސަމާލުކަމަށްްއަިދްއެހެންްބޭފުޅުންގެްސަމާލުކަމަށްްއަޅުގަ

ްކޯޓްްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސުޕްރީމް ްފާސްކޮށްފިން ްމިރޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ  2175ދަންނަވަން،

ްކޯޓްގަ ްސުޕްރީމް ްގޮތް. ްެއކުލެިވގެންވަީންއެކުެލވިގެްނވާ އި

ްތިއްަބާވް ްއަދަދަަކށް ނޑައަާޅ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ނިޑޔާރާިއ އުއްތަމަފަ

ްފާސްކުރީް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްހަމަ ނޑިޔާރުންކަމަށް. ފަ

ް ްގޮތް ްޢަްއޔަނުުކރާ ނިޑޔާރު 7ްްއުއްތަމަފަ ްއަދި ްމާއްާދގަިއ ވަަނ8ްްވަނަ

ްކޯޓްގެ ްސުޕްރީމް ްފާސްކުރީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2180އެހެންްްމާއްދާގަިއ

ް ްފާހަގަކުރަން ނޑު ނޑިޔާރުން.ްއެހެންވީމަ،ްައޅުގަ 7ްްފަ 8ްވަަންމާއްދާއާއި

ނޑިޔާރަީކް ްއުްއތަމަފަ ްފާސްކުރެވުނުގޮތުން ްިމ ްއަދި ްމާއްދާ ވަނަ

ްމާނަކުރުމުެގް ްމީހަކު ްނޫންކަމަށް ނޑިޔާެރއް ްފަ ްބުނާ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑިޔާރަ ްުއއްަތމަފަ ްެއއީ ްނުވާނެކަމަށް. ްއޮެވގެން ީކްފުރުޞަތު

ްމިް ްމިހާރު ްއެކަމަުކ، ްފާސްކޮށްފިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑިޔާެރއްކަްަމަށް  2185ފަ

ްމައްސަަލް ނޑިާޔރަކީ ްުއއްތަމަފަ ްވާހަކަދައްކަފާނެ ްމީހަކު ފާސްކުރާގޮތުން

ްެއް ްނުވާނެކަމަށް ްޮއެވގެން ްޖާގަެއއް ްއެފަދަ ްނޫންކަމަށް. ނޑިޔާރެއް ްފަ ބަލާ

ްސު ްބަލަންޖެހޭނީ ްބޮޑަށް ްޭއަގިއ ްއުޅެންޏާ ްކޯޓްެގްތަޢާރަޟެއް ޕްރީމް
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހިމެނޭކަމަށް ނޑިޔާރު ްއުްއތަމަފަ ްމި ނޑިޔާެރއްކަމުަގއި ފަ

 2190ްފާސްކުރިްމާއްދާކަމަށްްދަންނަަވން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއް ްއޮތް ްއަށް ް)ރ( ްމި ްދަންނަވަން ވަނ8ްްައާދެ،

ްއެހެންވީ ްއެދެން.ްމާއްދާގައި. ްދަންނަވާލަދެްއުވން ްއޮތްގޮތް ް)ރ( މަ،

 2195ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

8ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްގަިއްވަނަ ް)ނ( މިމާއްދާެގ

ްފަްސް ްކޯޓަކަށް ްއެހެން ްފިޔަަވއި ްހައިކޯޓު އެހެންއޮތުމަކުން،ްސުޕްރީމްކޯާޓއި

ނޑިޔާަރކުްއަ ްފަ ްަކނަޑއަަޅިއ ްމުއްދަތެއް ްިދގުނޫން  2200ހަރަށްވުރެ

ްޢައްޔަނުކުރުމަކަށްްހުރަހެއްްާނޅައެެވ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2205 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް2210ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްބާރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާއިމްުކރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްގޮުތން ްނަތީޖާގަިއވާ ްވޯޓުެގ  2215މި

ް ްއާެދ،8ްްމިބާބުގެ ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް)ށ( ްމިއޮތީ ްއެހެންވީމަ،ްްދެން ްއެަބއޮތް. ްއިޞްލާެޙއް ްއޮތް އަށް

ްދަންނަވާލަދެްއވުްންއެދެން.ް ްމާއްދާެގ.ްއާދެ،9ްްއެއިޞްލާޙު ވަަނ9ްްވަނަ

ވަނަްނަންބަރެއ2ްްްަވނަްނަންބަރުގެްފަހަތަށ1ްްްށ2ްްްމާއްދާގެް)ށ(ްގެް

ް)ށ(ް ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްޓްގައި ްދެއްތޯ. ް)ށ( ްއެހެންނޫންތޯ.  2220އިތުރުކުރުން

ްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާލަދެއް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްސިފަތައް. ްލާޒިމް ްހުރުން ނޑިޔާރުންަގއި ް)ށ(9ްްފަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްގޮތް. ްސިފަތަުކެގްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްބުނެފަިއވާ ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ  2225)ށ(

ް ްހުންނާންވާނެެއވެ. ްސިފަތައް ްައންނަނިވި ނޑިޔާރުންަގއި ްފަ ް-1އިތުރުން

ްކަމުގަިއވު ްަކމުގަިއވުން.ްމުސްލިމަކު ްމީހަކު ްޖަމާޢަތުގެ ް-2މާިއ،ްސުއްނަތް

ްްއުމުރުންްފަންސަވީސްްއަހަރުްފުރިފައިވުން.

ް

ް2230 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްއާދެ،ްފެށޭްޢިބާރާތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްމަާޢފްކުރައްވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް2235 

ް

ް

ް

ނޑިޔާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްފަ ްސިފަތައް. ްލާޒިމް ްހުރުން ްފެށ9ްްޭރުންަގއި ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއިތުރުްންޢިބާރާތް. ްސިފަަތކުގެ ްބުނެފަިއވާ ްަގއި ް)ހ(  2240މިމާއްދާގެ

ނޑިޔާރުންަގއިްއަންނަނިވިްސިފަތައްްހުންނާންވާނެއެވެ. ްފަ
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2245 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 92ް2250ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2255 

ްެވުން: ްބާރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްމި

ް ްގޮްތ9ްްމިބާބުގެ ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްޢިބާރާތް ްފެށޭ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.1ްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންް)ށ(ްގެް

ް

ް2260 

9ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ މުސްލިމަކުްް-1ވަނަ

ްކަމުގަިއވުން.ްކަމުގަިއވުމާިއ،ްސުއްނަތްްޖަާމޢަތުގެްމީހަކުް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2265 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުސްނުއްސުޫޢދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތްެރި ްސ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް
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ް2270 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފާހަގަކޮށްލަްންްއަޮތޅުްމެްނބަރުްއައްޑުް ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްފާސްކުރި ްެދންމެއަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ް)ހ(8ްްބޭނުންވަނީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޖުޑީޝަލްް ްޮއތް ްފާސްކޮށްފައި ްކުރިން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއަދި  2275އާއި

ްކޮމި ްސަރވިސަސް ްބެހޭބައިގެ 3ްްޝަނާ ްމާއްދާގެ ްހަމ2ްްަވަނަ އާއި

ްމިހާރުް ްހީވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެ ްތަޢާރަޟްވާތީ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްޖުޑީޝަލްް ްަކނަޑއެިޅެގން ްއެއީ ްއެަބޖެހޭހެން. ްފާހަގަކޮށްލަން އެވާހަަކ

ް ްކޮމިޝަންެގ 3ްްސަރވިސަސް ްމާއްާދގެ ްބުނަީނ2ްްވަނަ ގައި

ްސުޕްރީމް ްފިަޔވާ ނިޑޔާރު ނޑިޔާރުްންްއުއްތަމަފަ ްފަ ްއެހެން  2280ކޯޓްގެ

ްކޮިމޝަނުންކަމަށް.ް ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަްލ ޢައްޔަނުކުރާނީ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްަގއިްމިްފާސްކުރ8ްްީއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުެމންް

ްރައްޔިތުްނެގް ްަޢއްޔަނުކުރާީނ ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެންމެހާ ްކޯޓުެގ ސުޕްރީމް

ްއެ ްލިިބގެންކަމަށް. ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމިްމަޖިލީހުގެ ްދެމާއްދާ ްމި ހެްނވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްައޅުަގނުޑ ްފާސްވެފަިއވާތީ ްތަޢާރަޟްާވގޮަތށް ނަޑއެިޅގެން  2285ކަ

ްރައީސްގެްސަމާުލކަމަށްްގެންނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ް

ް2290 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްރައީސް، ްއާދެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮްނނާނެ ނޑު ޖޫނ1ްްްގަ

ްނިންމާފައިވ2227ްްާްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަީޢދުް ްފާސްކުެރްއވުމުަގިއ ްފާސްކުރެްއވި ްމިމަޖިލީހުން ްަގއި

ްމުއްދަތުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑައެޅިފަިއވާ ްކަ ްއެ ްނިންމުމުން ްއެ ްފަސްކޮށް،  2295ތާރީޚް

ްއެއާއެް ްއަޅުަގނުޑ ްއަދި ްހުށަހަޅާފައި. ްހުށަހެޅުމެއް އްކޮްށްއިތުރުކުރުމަށް
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ްޞަރީޙަކޮށްް ްވަރަްށ ްސަބަބުތައްެވސް ްޭއެގ ްސިީޓގައި ފޮނުވި

ްއިުތރުކުރަންޖެހެނީ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީކްއވެގެްނކަން ދަންނަވާފައިވާނެ.

ޖަހައިފިްކަމަށްވަންޏާްމިމަޖިލިސްްލީގަްލ12ްްއެފަދައިންްއިތުރުނުކޮށްްމިރޭް

 2300ްޔާ.ްވޮިއޑަކަށްްވެއްޓޭެނކަމަށްްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއް

ް

ް

ްތަޢާރަޟްވުްންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ އާދެ،

ްގެންނާނީ.ް ްއަނބުރާ ްފަހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަްނ ްދެން އޮތްކަމަށްވަންޏާ

ްގެންދާީނ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކުިރއަށް ްގެންދާގޮތަށް ްމަޖިލިސް ނޑު ްއަޅުގަ  2305މިހާރު

ްއެހާ ްފަހުންްމެންބަރުން ްދެން ްއެކަްނ ްމިއޮތީ، ްއަިއއިރު ހިސާބަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދެން ްނިންމާނީ. ްގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްސިޓީް ްތި ްތިވިދާޅުވިޮގތަށް ްސަޢީދު ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތްގޮތުްން ްަގވާއިުދަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ލިބިފައިވާ

ް ްފޮނުއްވާފަިއާވްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2310ބެލިއިުރކަމަށް

ްެއޖެންޑާކޮށްގެްން ްއެ ްބަލައިލިއިރު ްަގވާއިދު ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލާަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮތްގޮތާެމދު ްގެެނވެން ްމިކޮޅަށް ްސިފަިއގަިއ މައްސަލަެއއްެގ

ްމިހާރުް ްައންނަނީ ްގެނެވެން ްއަޅުަގނޑަށް ްަގާވއިދުން ްެއކަން ބަލައިލިއިރު

ްކައެޖެ ްހުރި ްންޑާަގއި ްދެން ްނިންމައިގެން. ެއހެންނަމަވެސް،ްންަތއްަތއް

ްއަިދް ްނުގޮސް ްތެރެއަށް ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ  2315މިވަގުތު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއއްެޗްއ ނޑު ްއަޅުގަ ްުކރިން ްދިއުްުމުގެ އެހިސާބަށް

ްނިޒާމާބެހޭް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާލާނަން. މެންބަރުންނަށް

ްފާނުކުތާ ްތިޕޮއިންޓް ްދަށުން ނުޑްނޯޓުއެްއގެ ްއަުޅގަ ކޮށްފިންްހަގަކުރެއްިވކަން

ް ްކުރިން،ްމިރޭ ނުޑްދަންނަވާލަނ12ްްްއެނިންމުމުގެ ްއަުޅގަ ްކުރިން ޖެހުމުގެ

ްދެންމެއަކުް ްމިދަންނަާވލަނީ ްއާދެ، ްިވސްނާގޮތް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2320އެކަމަށް

ްނެގުނުްވޯުޓގެްނަތީޖާ.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[



 87 

ް

 2325ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

92ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް2330ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބާރުގެ ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް 9ްމިވޯޓުގެ

ް ްެގ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްފާސްވެއްޖެ.ްޑްރާފްޓްގ1ްްަވަނަ ްގޮްތ ިއވާ

ްޢަްަނިލް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  2335ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަށްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަނިްނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަމުޙަްނމަދުް ްއަދަބުވެރިކަާމއެކީ ްސާފުކޮްށލަންވެގެން. ްކުޑަކަެމއް ްއަރިހުން  8ް2340ކުފާނު

ްބައްލަާވް ްފާސްކުރެްއވިަކމަށް ްކުރިން ްޑްރާްފޓްގައި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްބަލާލިބެލުމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްިތވަަޑިއަގތީ. ްނާއްަސވާ މިވޯޓަށް

ްފަ ްޔަޤީންމަޢުލޫމާތު ްކުްށެވދާނެތީ ްހަރެއްގައި ްގޮުތން، ވަަނ8ްްކޮށްލުމުގެ

ްއެކުީރެގްމާއް ް)ނ(. ްމާއްާދގެ ްއޮރިްިޖިނަލް ްކުީރަގއި ްެއއީ ް)ނ(، ދާގެ

 2345ްޖަލްސާއިންްފާސްވެފައިްއޮތްތޯްޔަޤީންކޮށްލުމުގެގޮތުންްއިނޭގތޯ.

ް

ް

ްަވނަްމާއްދާގެ..8ްމިހާރުްމިއޮތްްކަރުދާހުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2350ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިޔަށްްެގންދެވުން(
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ް

ްވަނަްމާއްާދގެް)ނ(.8ްްގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ
ްްނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަްަމުޙަްނމަދުް

ް

ް2355 

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއިނގޭތޯ. ްަބލާލަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްރަނގަޅުކަމަްށް ްވަރަްށ ްުސވާލު ްތިކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްއޮ ްމިހާރު، ްވަނީ. ްކަމަށް، ްހިނގާފައިއޮތް ްމީަގިއ ްމާއްދާެގ4ްްޅުެމއް ވަނަ

ް ްޑްރާްފޓްގަިއ ްއޮރިޖިނަލް ްވަީނ4ްްކުރީަގއި ް)ނ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ް ްމިހާރު ްވަީނ.8ްްފާސްނުވެފައި. ްބަދަލުވެފައި ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ  2360ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ް ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ އެހެންނަމަވެސް،

ްފަަށއި ްމިއަޅުަގނޑު ްދެންނެވިން ްކުރެވިފަިއްރއަންޑަްގަްތއިުރވެްސ ަލިއން

ްއެގޮަތްށް ްގައި ް)ނ( ްއެހެންވީމާ، ްބައޭ. ްފާސްނުކުރެވިފައިހުރި މިހިރީ

ްމިދިޔައީ.ް ްފާހަގަނުކުެރވި ްައޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ްނެތީމާ ކުރެވިފައި

ްނިޒާމާބެހޭް ްދަންނަވާލަން ްވޯޓަކަށް ްށް ް)ނ( ނޑު ްއަުޅގަ  2365އެހެންވީމާ،

ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.ނުކުތާއެްއ،ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަންތައްަތްއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަވަްސއަރަިއގަނެގެްނ ްނުލިބި ްަވގުތު ްއެކަީށގެންވާ  2370ްމިވަނީ

ްމިފާސްވާްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަަކށް. ްސަޓަނިގަ ްމިވަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ކުރާތީ.

ްނުގެނެިވްއެްއޗެ ްމާއްދާތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްނޭނގޭ. ްެއއްެޗއް ްފާސްނުވާ އް

ްމުޙަންމަދުްުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެބަވޭ.

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްިމގޮތަށް ްއެނގުނީ، ްފާހަަގކުރެްއވީމާ ްއެގޮތަށް ޢަްަނިލް

ްޤާނޫނުއަ ްނޭނގެ. ްމާއްދާކަމެއް ްކިތަށް ްނައްޓާލާފައިވަނީ  2375ސާީސްއަތްދަށުން

ްކިޔާފަިއް ްއޮތޭ ްމަރުޙަްަލާއެއް ްތަޢާރުޟުވުމުގެ ްއަދި ފާސްކުރާއިރު

ްރިޔާސަތުންް ްއަިދ ްނުބެލި ްޑްރާފްޓިްނގްކޮމިޓީންެވސް ްވަރަށް އެކަީށގެންވާ

ްހަްައްޤުތަްއް ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނުބެިލ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުްނވެސް
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ްޑޮކިއުމަންޓެްއގެް ްމުހިންމު ްމިފަދަ ްފާސްކުރާ މަސައްކަްތްްލިބިދިނުމަށް

ްރަނގަޅަްށް ްމިަކމާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހެޔޮުނވާނެ. ްގެންދަން  2380މިގޮތަށް

ްދެއްވަިއގެން،ް ްަވގުުތ ްއެކަީށގެންވާ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ،

ްޝުކުރިއްޔާ. ްދެއްވާ. ްފުރުޞަތު ްކުރުމަށް ްވިސްނުންތެރިކަމާެއކު

ް

ް

 2385ފުރުޞަތުްއެދިަވޑަިއގަންނަވަުމންްގެންދަވާީތްއާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގައިް ްވިދާޅުވި ްހަމަ ްތިބޭފުޅުން ްދެނީ. ްފުރުޞަތު ޑްލައިެނއްެގްއަޅުަގނޑު

ްމަސައްކަތް ްޢިއްޒަތްތެިރްދަށުން ްދެން ްމިގެންދިޔައީ. ްބަލަމުން ކުރެވޭތޯ

ްމަހަކުް ްމައްސަލަެއއްނެތް ްއަޅުަގނުޑގެ ްވިދާޅުވެއްޖެްއާޔ މެންބަރުން

ްާބއްް ްއެްއެވްސްޖަލްސާއެއް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވިަޔސް. ވާށޭ

ްމުޙަންމަދުްްމައްސަލަެއއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ.  2390ނެތް.

ްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްަލން  2395ްއަޅުަގނުޑވެސް

ްޢާންމުކޮށްްޢިއްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްރަީއސް ްކަންތައްަތއް. ްފާހަގަކޮށްލެއްވި ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ް ްކަންތައްތައް ްމިނެޓަކަށ12ްްކުރާގޮތުން ްނުގެންނާނަމޭްޖަހަން ްއެކަްނ ވީމާ

ްއެއީ ްކަމަކުނުދާނެ. ްމިމަޖިލީހުންްޤާނޫނީްްވިދާޅުވީަމކާ ްބަލާއިުރ ގޮތުން

ނ ުޑމެންނަށްްއަދިްފާސްކުރިކަމެއް.ްއެކަންްރަނަގޅުކުރާނެްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ނޑުމެނ12ްްް ްައޅުގަ ްޤާނޫނީގޮތުން ްރަނގަޅުކޮށްފައި ްެއކަން ްއެބޮތް.  2400މިނެޓް

ްބޭނުންް ްފުރުޞަތުގެ ްމިލިބޭ ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްނިންމުން ނިންމި

ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެނީ....ް ްހިފަންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ް

 2405ްްތެރިްމެންބަރު.އާދެ،ްރަނގަޅުްސާފުެވއްޖެ.ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިޔަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެންވީމާ،ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްޤަބޫލުކުރެވެީނ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭނެކަމަށް ްއެކްސްޓެްނޑްކުރަން

 2410ްއެހެންްނަހައްދަވާށޭ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ް

ްމެންބަރުްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއއ.ގެ ްއާދެ. ްސާުފވެްއޖެ. ްސާފުެވއްޖެ، އާދެ.

ްޙުސައިންްމުޙަންމަދު.

ް2415 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޖިލީހުެގްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޚާްއޞަ ްރައީސް.ްަރއްޔިތުްނގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ްޤާނޫްޙުަސއިންްުމޙަްނމަދުް ްފެށެނީ ްދައުރު ްމަޖިލިސ94ްްްނުއަސާީސގެ ްިމތާ ްމާއްދާއިން. ްވަނަ

ްފާސްކުރުމަކުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްކުރި ްމިތަނުން ްއެމާއްާދްްއެްއކުރުމަށްފަހު  2420ޫނން.

ްއަންަގާވްބުނާގޮތުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްއކުރެވޭނީ ްމިމަޖިލިސް ވިްއޔާ

ްއިންތި ްއެޚާްާބުްއެންެގވުމަކުން ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަދި ޖެްނާޑްކޮށްގެން

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނިމިގެން ްފާސްކޮށް ްޤާނޫނުއަސާީސއެްއ ނިމޭނީވެސް

ތަޞްްްްްދީޤްކޮށްފައިްެއކަންްމިތަނުންްސިޓީއަކުންްއެްނގެީވމާ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމިދެންނެވިް ްކުީރަގއި ްގެންދެވޭނެ. ްުކރިއަށް ްމަސައްކަތް  2425މިތާނގައި

ް ްއަޅުަގނޑުމ32ްްެނޮވެމްބަރު ްފާސްކުރުން ްފާސްުކރި ްމަސައްކަތްްހަށް ން

ްދެންް ްނިންމުމެއް. ްނިންމި ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދިއުްުމަށްޓަަކއި

ްއެ ްެވއްޖެްއޔާ ްަކނޑަައޅާއިފިކަމަށް ްޑެޑްލައިެނއް ޑެޑްަލއިްންްއެހެނެއްނޫން.

ކުރުމަކީްހަމަްއެެހންްމީހުންވެސްްކުރާކަމެއް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއެކްސްޓެްނޑް

 2430ްހަމަްގެންދެވޭނެ.ްޝުކުރިްއާޔ.މިމަޖިލީހުގެްއެޖެންޑާްކުރިޔަްށް

ް

ް
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ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނެްއކާެވސް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދިޔާނާްސަޢީދު.

ް2435 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

11ްްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް 2227ްްޖޫން ނޑައެޅި ްކަ ްމިމަޖިލީހުން ްައިއްަގއި ނޑައެޅުން ްކަ

ްަބއްލަަވއިފިަކމަށްކޮްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަީޢދުް ްެއްންޓެކްސްޓަށް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ، ްވަންޏާ،

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ  2440ވަަނ55ްްމައްސަލައަކީ

ްމަސަްއކަތްް ްއިޞްލާުޙކުރުމުގެ ްާޤނޫނުއަސާސީ ްގޮތުގެމަތިން ްމާއްދާގަިއވާ

ްޕް ްގޮތަކާމެދު ްެއގެންދާނެ ްބެހޭގޮތުްންގެންދާނެގޮތަކާމެދު، ރޮސީޖަރާއއި

ނަޑއެޅުމެއް.ްއެޖެންޑާ ްކަ ނޑައެިޅ ްކަ ްބަޙުްސގައި ކުެރވުނު

ްނުކުރާ ްެއއެްކސްޓެންޑް ްއޭތިްކަމަށްއެހެންކަމަށްވަންޏާ، ަވންޏާ

ްެގންދާނެގޮތަކާމެދުް ްއެމަސައްކަތް ްއަލުން ްދާހިނދުގަިއ  2445އިވެުލއޭޓްެވގެން

ނޑައެޅުެމއްްަކނޑަެއޅިގެންްނޫިނއްަޔކާްއެަމސައްކަތްްދެްންބަޙުސްކު ރެވިްކަ

ްކުރިޔަކަށްްުނގެންދެވޭނެ.ްޝުުކރިއްޔާ.

ް

ް

 2450އާދެ،ްދެންްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން،ްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަސަން،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

12ްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްފާސްކުިރ2227ްްޖޫން ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ  2455ްަގއި

ްއެުކަގިއްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީ ްަމަލުކުރަމުންދާ ްއަ ްއޮންނަނީ ޤަރާރުގައި

ް ހާއިްހަމައަްށްނިންމުމަށާއިްވަނަްުދވ2227ްަޮނވެމްބަރ32ްްުއިޞްލާޙުކޮށް

ްރައްޔިތުންެގް ްގެނެސް ްބަދަލުތައް ްެގންނަންޖެހޭ ްނިންމުމަށްޓަކައި އެފަދައިން

ްއެްއގޮްތާވް ްއެތާވަާލއި ްާރވާ ްތާވަލެއް ްމަސައްަކތުގެ ްމަޖިލީސްގެ ޚާއްޞަ

ްއިތުރުކޮށް،ް ްވަުގތު ްދުަވސްތަކާއި ްމަސައްކަތްކުރާ ްމަޖިލީހުގެ  2460ގޮތުގެމަތިން
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ްއިޞްލާ ނޤާނޫނުއަސާސީ ްއަުޅގަ ްނިންމުން. ްގޮސް ޑުްހުުކރަމުން

ްމަސައްަކތް ްމިއީ ނޑަެއިޅްފާހަގަކުރަން ްކަ ްމިމަޖިލީހުން ކުރުމަށްޓަކައި

ނ ްމަސައްކަތްްކަ ްެއގޮތަްށ ްމިމަޖިލީހުންްަޑއެޅުމެއް. ކުރެވޭޯތ

ްހަދައިފި،ް ްާތވަލުެވސް ްވަގުތު، ްހަމަ ްގެްނގޮްސފައިވޭ. މަސައްކަތްކުރަމުން

ްިއތުރުކުރެ ްަވގުތު ްޒާތުްންމަސައްކަުތގެ ްއެމަަސއްަކތުގެ  2465ިވއްޖެ.

ްއޮތުމަކީް ްނުނިމިފައި ްނިމޭއިރު ްމިތާރީޚުްު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިމަޖިލީހުެގް ްއަންނާނެކަެމއްނޫން. ްއުވުމަކަށް ްމިމަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނީގޮތުންް ްމިީއ ްނޫން. ްއުފެދޭނެކަމެއްވެސް ްސުވާލު ސަްައްޙަކާމެދު

ްމިމަޖިލީ ްމަޖިލީހެއް. ްއައިްސްއުފެދިފައިއޮތް ްހުއްޓުމަކަށް ްމަސައްކަތް ހުގެ

ްނުވާނެ.ް ްކަމެްއަކމަކަށް ްއުިވގެންދާފަދަ ްޤާނޫނީގޮތުން  2470މިމަޖިލީހަކީ

ްމީހަކަްށް ްއެްއެވސް ްސަްައްަޙކަމާމެދު ްމިމަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،

ްޖާގަެއއް ްބަދަލުކުރެވޭެންްސުވާލުކުރުުމގެ ްޓައިމްޓޭބަލް ްމިމަޖިލީހުގެ ނެތް.

ްގަާވއިދު ްމިމަޖިލިސް ނޑިަވޅުަގިއްގޮތް ްިމދަ ްއެބޮތް.ްއެހެންވީާމ،ްެއއީކީ ަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމެްއކަމަށް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން

 2475ްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.

ް

ް

ްމިާހުރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު އާދެ،

ްނުކުތާ ްބޭނިޒާމީ ްހުރިހާ ްޑިސްކަސްއަކަށް ްކޮންމެހެންްފުޅުން ކުާރަކށް

 2480މިފުރުޞަތުްހުޅުވާލާކަށެއްްމާބޮޑުްބޭނުމެއްްނެތްްކަންނޭނގެ.ްދެންްމިހާރުް

ްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް،ްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ  2485ްލަން

ްވަނަްމާއްދާގެްބޭނުން.ްޭއަގއިްމިމަޖިލީހުގ99ްްެމިއައީއޭްޤާނޫުނއަސާީސގެްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް

ްނިންމަންޖެހޭްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުން ްހިންގުމާއި، ްކަންަތއްތަްއ މަސައްކަތް،

ްބޭއްުވން،ްމި ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމުމަށްޓަކައި ްހަަމްކަންތައްތައް އީ
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މަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިބިަވޑަިއގެންވާްއިޚްްްތިޔާެރއް.ްއެހެންީވމާ،ްެއގޮތުްން

ްފާސްކުރާކަށްް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވަކިން ްމިތަނުން ްގެންދެވޭނެ  2490ކުރިޔަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފެންނަގޮތް. ްއެކަން ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްއެއީ 99ްނުޖެހޭނެ.

ްފުރުޞަ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްބޭނުންކުރަްނވީ ްމާއްދާ ްމިއޮތީްވަނަ ްމިހާރު ތު

ްއައިސްަފއި.

ް

ް2495 

ްއާދެ،ްރިޔާޟްްރަޝީދު،ްތ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްބޭނުންވަީނ  2500ްއަޅުަގނޑު

ްސަޢީދުްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްދިޔާނާ ްރޭގެ ްވަނީ ްެޑޑްލައިން ްހުށަހެޅުއްވުމުގެ 12ްއެހުށަހެޅުއްިވ

ްއޮޅުވާލަންޯތް ްޯކއްެޗްއ ްކާކު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހަމަވެފައި. ޖެހިއިރު

ްމިއުޅެނީ.

ް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަޢީދު، ްދިޔާނާ ްފާޠިމަތު ްމިހާރު،  2505އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމަ

ް

ްނުދަންނަވަންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފަހަރެްއގަިއވެްސ ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް،  2510ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހައިސިްއޔަެތްއްްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަީޢދުް ްޤާނޫނީ ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްސެންސެްއގައި ްޤާނޫނީ ްސްޓްރިކްޓް

ްމިމަޖިްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދަންނަަވނީ، ްއަޅުަގނޑު ްފާސްކުރުމެްއްނެތޭ. ްފާސްކުރި ލީހުން

ްމައްޗަްށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަްަމަލުކުރުމަށް ްމިމަޖިލީހުން ްެއއީ އެބައޮތޭ.

ްލާޒިމްް ްއަްަމަލުުކރުން ްމަްއޗަށް ްއެއެއްެޗއްގެ ްމިމަޖިލީހުން ބައިންޑްވާ

ްނުވާނޭ.ް ްޚިލާުފެވގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނިންމުމާއި  2515ނިންމުމެކޭ.
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ްހަްަ ްބޮީޑއެްއގެ ްޤާނޫނީ ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުގަ އިިސއްޔަތުން

ްޝަ ްއެހެނިހެން ްެއބައިންޑްާވކަމަްށްޚްޛުްުނިންމުންތަކަށް ްވާހަަކއަީކ، ތައް،

ް ްނިންމުންތަކަށްްޚުނިންމާކަމަށްވަންޏާ، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދު

ް ްކުީރގަިއްޢަްަްައަޅުަގނޑުމެްނވެސް ްއޭގެ ްއެހެންވީމާ، މަލުކުރަންޖެހޭނެޔޭ.

ްއެކްް ްއޭތި ްކުރިން ްޚިލާފުވުމުގެ ްއަޅުަގނުޑްއެ  2520ސްޓެންޑްކޮށްެދއްވާޭށ

ްމިދަންނަވަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްމިހާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއާދެ، ްޝުކުރިްއޔާ. އާދެ،

 2525ްމިމައްސަލާގައިްދެންްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުން،ްއާދެ..

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިގަޑީަގއި.ްއަޅުަގންމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްފިނިކޮށް ްވަރަށް ްޑު

ްޔުނިވަރސަީލްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްބަލާއިރުަގއި، ްހަމަވިކަން ްމުއްދަެތއް ްދަންނަވަންތޯ،  2530އާދެ،

ްމުއްދަތެއްކަމަށްްއަޅުަގނޑު ްއެނޭގ ްމިސާލަކަށްްމެންނަށް ވަންޏާ،

ްއެް ްެވއްޖެއްާޔ ްނިޔަލަށް ްނޮވެމްބަރުމަހުގެ ްނޮވެމްބަރުމަހުގެ ަވަނ32ްްއީ

ްޔުނިވަރސަީލް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ްެއކަން ްހިމަނައިގެން ދުވަސްެވސް

ް ްއެ ްބުނެފިއްޔާ ްހަފްތާއެކޭ ނޑުމެްނ6ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ދުވަހެއްނޫްނ

ް ްޤާނޫނީގޮތުނ7ްްްބަލާނީ. ްއެީއ ްއެހެންވީމާ، ްބަލާނީ.  2535ދުވަްސކަމަށް

ދުްއަލުންްމިއަދުްރައީސްއަށްްފޮނުިވްއަޅުަގނޑުމެންްފާޠިމަތުްދިޔާނާްސަޢީ

ްބަންޑާރަް ްޤައުމެްއގެ ްބޭރު ްޮސއިކުިރއިރުަގއި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސިޓީަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްހިމަނާފައިވާނެ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްލަފާފުޅުވެސް ނާއިބެްއގެ

ްހަމަވާނީް ްޑެޑްަލިއން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވަނީަނމަ ްބަލާކަމުަގއި އެގޮތަށް

ް 12ްްމިރޭގެ ްއެްޖަހާއިރަށް. ްކުީރގަިއްްއެެހންވީމާ، ްހަމަުވމުގެ  2540ޑެޑްަލއިން

ނޑުމެންެވްސް ްއަޅުގަ ްނިންމުންތަކަށް ްނިންމާ އަޅުަގނޑުމެން
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ްއެޑިސިްިަޝްން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތުން ްދެްއކުމުެގ އިޙްތިރާމްކުރާކަން

ްއެކްސްޓެްނޑްކުރަންްއަުޅަގނުޑމެންްބޭނުންްވާހަކަ...

ް

ް2545 

ްނިންމާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްހަމަވަނީ. ްަވގުުތ ލަދެއްވާ،

ްމެންބަރު.ްޔޫސުފްްނަޢީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2550 

ްޮޅުް ްސަޢީދުްްމެްނބަރުްޔޫސުފްްފެލިދެއަތަ ްދިޔާނާ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއަޅުަގނުޑވެްސ،

ްޅެކޭ.އެވިދާުޅވަނީްރަނގަޅުްވާހަކަފުްްްނަޢިްީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

 2555އާދެ،ްއިށީނެދވަޑަިއގެން.ްއާެދ،ްރަނގަޅު.ްއާެދ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްވަގުތެއްނެތޭ ްމިހާރު ްމާ ްއިތުރަށް ްދެން މެންބަރު.

ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްމިހާރު ްދަށުްނ99ްްއެހެންވީމާ، ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްނިންމަވާފަ ްގެންދަންްމިމަޖިލީހުން ްެއކުިރޔަށް ްެއގޮތަށް ްނިންމެވުމެއް، އިވާ

ްނިމިފަ ްއެއޮތީ ްއެބަނޮވެމ32ްްްއިމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގްބަރަށް،

ް ްއެހެންވީމާ،32ްްމިހާރު ްނުނިންމުނުކަން. ްމާއްދާެގ99ްްނޮވެމްބަރަށް  2560ވަނަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވޯޓަކަށް. ްދަންނަވާާލނަން ްއަޅުަގނޑު ދަށުން

ްފެ ްއިތުރުކުރަން ްމިމުއްދަތު ްހަމައަްށ14ްްނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ޑިސެމްބަރާއި

ްދެްއވާޭށް ްވޯޓެްއ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވ އިނގޭތޯ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިދަންނަވާލަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދަންނަވާލާނީ. އަޅުަގނޑު

ް ްމިހާރު ްނިންމ32ްަމެންބަރުންނަށް، ްހަމައަށް ްނިންމުންްނޮވެމްބަރާ  2565ންއޮތް

ްޢިއްޒަތްތެިރ14ްް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްނިންމަން ްނިޔަލަށް ޑިސެމްބަުރގެ

ްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުންްއެދެްނ.

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2570 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް2575ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހެއްނުވި. ްމިގޮތަށް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްކުރިޔަްށް ްމަަސްއކަތް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންަނމަވެސް، ްއޮތީ،  2580ދަންނަވާލަން

ްނިމުމަށްް ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްރޫޙުްުގައި ްމިގެންދިޔަ ްކުރީގައި ްހަމަ ގެންދާނީ

ް ްއެވާހަކަ.ްދާންދެން، ްއޮންާނނެ ްދަންނަވާލާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ކުރީގަިއވެސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްގެންދާނެްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށް

ް ްއެދެމ8ްްޭމިހާރު ްދަންނަވާަލދެއްވުން ްވޯޓަށް ް)ނ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ް ްާނރުވާނަން. ްމިަވގުތަކު ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާާމބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ  8ް2585ދަންނަވަން.

ްއޮްތް ްއަތްޕުުޅމަތީގައި ްމެންބަރުންގެ ްތިޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމާއްދާެގ، ވަނަ

ްެއވާހަަކ8ްް ްދަންނަވާތީ ްވޯަޓކަށް ްއަޅުަގނޑު ް)ނ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއަޙްަމދު،ްމ.އަތޮޅުެގް ްއަނީސާ ްނުކުތާއެއް ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭ ދަންނަވާލަނީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް2590 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްހަމަްދަންނަާވލަންްބޭނުންވީްްމެްނބަރުްއަީނސާްްމުލަކަތޮޅު ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމިއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ްކުރިމަްއޗަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާއްާދެގ8ްްމިހާރު ވަނަ

ް ްފެއިލްކުރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި  2595ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއ8ްްާ)ނ(ްއާއި

ްއެ ްއެއްެސވުމަކުްންހަމަ ްވޯޓަްށ ްމިއަށް ްއެހެންވީމާ، ްތަފާތެއްނެތޭ. ްއވެސް
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ްނަތީ ްއިތުރު ްެއްނުޭވ ްހިއެ ްނިުކންނާނެހެންނެއް.ްއަޅުަގނަޑކަށް ޖާެއއް

ްވޯޓުްމިމާއްދާއަށް.29ްފަހަރުްލިބިފައިއޮތީްހަމައެަކނިްކުރީ

ް

ް2600 

ްމެންބަރު.ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްމުޢިއްުޒ،ހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް)ކ(ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ް)ޅ(ްއާއި ްޙައްޤުތަުކގެ ްރަީއސް،ްއަސާސީ ްޢިްއޒަތްތެރި  2605ްޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތުްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިުތރު ްނެިތގެން ްގެނެވިފައި ްމަޖިލީހަށް ްގޮތުަގއި އިޞްލާޙެއް

ްްސްމިއީްއިޞްލާޙެއްްގޮުތގައިްމަޖިލީހަށްްގެނެވިަފެއއްްދެއްވީ.ްެއގޮތަށްްމިވެ

ް ްމިވަނީކީ ްފުރުޞަތ8ްްުނޫން ްއިުތރު ްއެހެންވީމާ، ް)ނ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނުޑްދެކެނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްދެއްވަންޖެހޭނެކަމަށްްއަުޅގަ

ް2610 

ް

އެހެންވީމާ،ް،ްއާދެ،ްރަނގަޅުްވާހަކަފުޅެއް.ްއަޅުަގނޑުްބަލަިއގެންފިން.ްާއދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަން ްމިއިޞްލާޙު ްއަލުން އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަޮތޅުެގ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާދެ، ްދީ، ފުރުޞަތު

 2615ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްންވެގެންްއިނގޭތޯ.ްެއއީްމަނިކުފާނުްދެންމެްއަޅުަގނޑުްެއްއޗެއްްސާފުކޮށްލަްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް

ްމިހާރުްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުިރެއއްތޯއޭ، ްކޮން ްއެއީ ްގޮތަށޭ ްގެންދިަޔ ްކުރިން  2620ތިވިދާޅުިވ

ްމިދެންނެވީ. ްއެހެންވެގެްނ، ްނޭނގެ، ްއެެއްއ ްތިގެންދަާވގޮތްތޯޭއ،

ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްއާދެ، ްއަުޅގަ ްވާހަަކެއއް. ްރަނަގޅު ރަނގަޅު،

ްއެ ްމިމަހު ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ ްމިހާރު 41ްްކަނިވެސް  2625ބޭއްިވއްެޖްޖަލްސާ

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރިޭރގަިއެވސް ްމާނަައކީ، ްއޭގެ ްމިމަހުވެސް. ްމިހާރު އިނގޭތޯ

ްޖަލްސާއެްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުވާލަކު ްކޮންމެ ްކޮންޓިނިުއކޮށް ދެންނެވިން

ްގެ ްބާްއވަމުން ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްމަދުވެގެން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ންާދނެ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްވާހަަކ ްަމސައްކަތްކުރާޭނ ނޑު ްއަުޅގަ އެގޮތަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަޮތޅު ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.އާދެ، ްދާންދެން.  2630ނިމިއްޖައުމަށް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ްް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސަްށްއަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޭނުން ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާލަންމެ. ްއެބަ ްގަިޑއަށްވެސް  2635ްޅުަގނޑު

ްހަމަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުން ްއަޅުަގނުޑ ްތިވިދާޅުާވގޮތަށް ްރަީއްސ އިޙްތިރާމްކުރަންވެސް.

ްޔަޤީންކުރައްާވ.ް ްހުންނާނެ ނޑު ްހުންނަން.ްއަޅުގަ ްފަހަތުގައި ރައީސާެއކުަގއި

ްމިދާގޮތަށް ްމިހާރު 3ްްްއަދި ްކީްއކުރަން ްބޭްއވިައްސ4ްްޖަލްސާ ޖަލްސާ

ް ްޮނވެމްބަރު ްވާހަަކއަކީ، ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއަންނާނެ. 32ްއަޅުަގނޑު

ް ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްނުވިއޭ. ްމިކަމެއް ްއޭރެއްަގިއ7ްްހަކަށް  2640ދުވަހެއްީވމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއެްއެޗހި ްހުންނަ ފާސްކޮށްފައި

ްދެނެއްްފޮނުވަންޖެހޭް ްރައީްސ.ްމިނޫންޮގތަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ތަޞްދީޤުކުރަން

ްމިޖަލްސާއެއްްކުިރއަކަށްްނުގެްނދެވޭނެ.ް
ް

ް2645 

ްއޮތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން އާދެ،

ް ްވަރަށް ްދެން ްބަލައިލާއިރު، ްއަހާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓަކަށް ުކަޑްމިހާރު

ްވަރުބަލިކަމާެއުކް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްއިނީ. ވަގުުތކޮެޅއް

ް 2ްމިއަދުެގވެސް ްއިބްރާހީމްް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ އާެދ،

 2650ްއިސްމާޢީލް.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިންމަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިރޭގެްޖަލްސާގައިްމިދެެކވުނުްވާހަަކާއއިްމިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިސްނާލާފައި ްނިންމުންތަކަށް ްނުނިމޭ ްނިންމުންތަކާއި  2655އުޅުން

ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ނޮވެމްބަރަްަްށ32ްްރައީސް

ްގުިޅގެްން ްފާސްކުރުމަކާ ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްނިންމުމަށް މިމަސައްކަތް

ްގެންދެވީ.ްމަނިކުފާނުްވަރަ ްބާރުްސްޕީޑްގައިްމަސަްއކަތް ްވަރަށް ްބުރަކޮށް ށް

ް ްނުކޮށ3ްްްދުވާލަކު ްއިޢުިތރާޟެއް ްެއކަމަކާ ްބޭއްވީ. ޖަލްސާެވްސ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްމިގެންދިޔައީ. ްމަސައްކަްތުކރަމުން  2660އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯުޓެގް ްފެންނަނީ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންނުވާކަމަށް ްދެން މިމަޖިލީހަކުން

ް ްނަތީޖާއަށް ްމިގެންދިޔަގޮތަށް ްކޮންެމހެން ޑިސެމްބަރަށ14ްްްބަލާއިރު،

ް ްދުވާލަކު ްކިޔާފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ3ްްނިންމާށޭ ްބާއްވާކަށް ޖަލްސާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްގޮތަކަެށއް. ްނުކުރެވޭ ްރަނަގޅަށް ްއެންމެ މަސައްކަތް

ްދެްން ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަރިހުްނ ްރަީއސް  2665ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްަތްއްްމަސައްކަތް ްއަތްދަށުން ްިވސްނުންތެރިކަމާއެކީ ާރއްަވާވއިރު،

ްރާއްަވވާށޭ.ް ްމަސައްކަތްކުެރވޭެނގޮތަކަްށ ްހަމަޖެހިގެން ނުދާނެގޮތަށް

ް ްކޮންމެހެން ްސާބިތުކޮށްދެއްަވއިފިއޭ ްމިރޭ ޑިސެމްބަާރިއ14ްްމިމަޖިލީހުން

ކަްންޖެނުއަރީ،ްމިތާރީޚުަތކެއްްނޫނ5ްްިޑސެމްބަރާއ21ްްިޮނވެމްބަރާއ32ްްި

ްނުނެއްޓިް ްއަތްދަށުން ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްއެްއޗަކީ. ްބަލާ  2670އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންމެހެންް ްއިންތިޒާމުކޮށްދެްއވާޭށ. ްމަނިކުފާނު ްކުެރވޭނެގޮަތކަށް ރަނގަޅަށް

ްރަނގަޅަްށް ްކަންަތއް ްކުރާ ްމިދަންނަވަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން ލަސްކުރާށެކޭ

ްތިޒާމުކޮށްެދއްވާޭށ.ްކުރެވޭެނގޮތަކަށްްމިމަސައްކަތްްރާއްަވވާ،ްއިން
ް

ް2675 

ްޖަލްސާްނިންމެވުންްް-3

ް



 100 

ްއިތުުރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިސާބުން ްމިހާ ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ްފުރުޞަތެްއް ްއަުރވާކަްށ ްވަގުުތ ނޑަށް ްައޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިޢި ްޤާނޫނު، ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމެންބަރުްނެތް.  2680އްޒަތްެތރި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރަނަގޅަށް. ތިވިދާޅުވީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްިމބުނަނީ،ްބުނ99ްްާޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ވަަންމާއްދާަގއި

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްނުދެންނެވިއަސް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ އެްއޗެއް

ްކޮންމެހެން ނޑު ްައޅުގަ ްޔަޤީން ނުދަންނަވާނަން.ްްއަޅުަގނޑަށް

ްތިވިދާުޅިވް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ  2685އެހެންނަމަވެސް،

ވާހަކަފުޅުތަކަށްްރިޢާޔަްތކޮށްެގންްތިޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތިވިދާޅުވިްޫރްޙް

ްއެްއޗެްއް ްމާބޮޑަކަށް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްތޯ ްނުވަތަ ހުރިތޯ

ިމއޮންނަނީ،ްރަްއޔިުތންގެްޚާއްަޞްދަންނަވާކަށެއްްނޫންްމިުއޅެނީީކ.ްމީގައިް

ް ްއެއީ ްރައީސް، ްޚާްއަޞ99ްްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްނިންމަންޖެހޭް ްމަޖިލީހުން ްހިންގުމާއި ްކަންތައްތައް ްއެންމެހާ  2690މަޖިލީހުގެ

ްބާއްާވ،ް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމުމަށްޓަަކއި ކަންތައްތައް

ްމަ ްބަލަހައްޓާ ްރިާޔސަތު ްއެޖަލްސާތަކުގެ ްކަންތައްތައް ްފާސްކުރާ 7ްޖިލީހުން

ދުވަހުގެްތެޭރގަިއްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށްްފޮުނވާނީްރަްއޔިުތންގެްޚާއްަޞް

ްއަޅުަގނުޑް ްމިރޫޙްަގިއ ްއެހެންވީމާ، ްއާެދ، ްރައީސެވެ. މަޖިލީހުގެ

ްޖަލްާސް ްމިރޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަދންނަވަމުން، ްވާހަކަ  2695މަސައްކަތްކުރާނެ

އިްމިމަޖިލީހުގެްޖަލްސާެއއްްއޮންނާނެކަމަށްްގ8332ްަނިންމާލާނީްމާދަމާރޭގެް

ްދަންނަވަމުން.ް
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