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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحويްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهيްوصحبوްآلوްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ރާފްޓްކުރާްމައްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑް

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ބާބަށް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަކުގައި  10ނުރަސްމީ

ްގަވާއިދުގެް ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެ

ްންދަވާްގޮތެއްްނިންމެވުން.ގެްކުރިއަށްްގޮތުގެމަތިންް
ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ 239ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއިވްވަނަ

ްއެ ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްންމެހާ  57ް15މިހާތަނަށް

2ްްިމއަދުެގްއެޖެންާޑގެމެންބަރުންްަވޑަިއގެންދެްއވައިފި.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ވަނަްމާއްދާެގ25ްްގަވާއިުދގެްްަރއްޔިތުްނގެްޚާްއޞަްމަޖިލީހުގެގައިްމިއޮތީް

ް ްގޮުތގެމަތިން ްގަިއވާ ްކޮމިޓީ)ހ( ްޑްރާފްޓްުކރާ ންްދިރާސާކޮށް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެންބަރުންް، އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ްބާބަށް މި

ްބައްަދލުވުންތަކުގަް ްނުރަސްމީ ްއިޞްލާުޙތަކަށް  20ިއްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(25ްްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއާދެ،1ްް ްނިންމެވުން. ްގޮތެއް ްގެންދަވާ ްކުިރއަށް ްގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ

ްއެިކއެިކް ްމިބާބުގެ ްމިގެންދަވަނީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު މިގޮތުން

ްދަންް ްމިހެން ްއާދެ، ްވޯޓުދެްއވަމުން. ނަވާއިުރވެްސްމާއްދާތަކަށް

ް ްމިބާބުގެ ްއޮީތ ްކުރިއަށް ްކުިރއަްށ7ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާިއގެން  25ވަަނ

ް ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަންަތއްތައް. ްވޯުޓގެ ޢިއްޒަތްތެިރ58ްްދިއުން،

ނޑުްުކޑަް މެންބަރުންްމިހާތަނަށްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވީ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުގަ



 2 

ް ްްބަލައިލާނަންހިނދުކޮޅެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާިޒރީ ތަންކޮެޅްއްމެންބަރުންގެ

ްގެް ްއދ. ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ ްބޭނުންާވތީ. ްރަނގަުޅވާން ބޮޑަށް

 30ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާްސްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއޮްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއެއްެވސް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަދި ްއޮތުމާއެކު ްތުމާއެުކ،ްވަގުުތކޮެޅއް

ްހޯއްދަވާފަިއްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްމަޢުލޫމާުތ ްއަދިވެސް ްުސވާލަކަށް ްދަންަނވާފަިއވާ  35ްއަޅުަގނޑު

ްފޮނުވަންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައރިހަށް ްރައީސް ްަތޞްދީޤުކުރަްއވަން ްއެއީ ްނުދެއްވާތީ. ޖަވާބު

ްފޮނުވިއްޖެތޯއާ ްމިހާތަނަށް ްމާއްދާ ްކިތައް ްތާރީޚަާކއި ްފެއްޓެވި އެޮކޅުްން،

ް ްލިބިވަޑަިއގެންފަަަިއވޭތޯާއ، ްމިހާތަނަށް ްޖަވާެބއް ްއެއްޗެހިތަްއްއެްއވެސް މި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސްއެނގެން ްއިނގޭތޯ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ

 40ްއިޞްލާޙުކުާރއިރު.ް

ް

ް

ްހުރިހާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްފާސްކުރެއްވި ްމިހާތަނަށް ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްއާދެ،

ްމާއްދާތަކެްއް ްހުރިހާ ްމަޢާފުކުރައްވާ ްނޫން ްެއއްެޗްއ ްހުރިހާ މާއްދާތަކެއް،

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްަގވާއިދުން ްމާއްާދގަިއާވްގޮތުގެމަތިްނ99ްްމިވަނީ  45ވަނަ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއަނެއްާކ ްމިދަނީ. ްޮފނުވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ްްމިދެންނެވުނީ، ްމ99ްާއާދެ، އްދާގަިއާވްވަނަ

ް ްއަރިހަްށ7ްްގޮތުގެމަތިން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ފޮނުވަމުން.ްއެހެންވީމާ،ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްެއގޮތަށްްފޮނުވަމުންްމިް

ްފާސްކުރެްއިވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއއްެޔ ްއިނގޭތޯ.  50ގެންދަނީ

ްސޮިއކޮށްފި ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަިއވެްސްބައިތަުކގަިއވެސް ްމިހާރު ން.

ްފޮނުވޭނެ.ްރ.އަތޮޅުެގް ްއަރިހަށް ޢިއްޒަތްތެރިްމިއަދުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް.ދުމެންބަރުްޢަލީްވަޙީ

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް55 
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ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްފުރަތަމަކަމަކަށްްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް. ްއެންމެ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި

ްމިޖެހެނީ،ްއަދިެވްސްްެދއްެކވުން:ވާހަކަްޢަލީްވަޙީދު ްދަންނަވާލަން ްދަށުން ްނުކުތާެގ ްނިޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްނުލިބޭ. ްޖަވާބެއް ްފުރިހަމަ ްއެންެމ ްސުވާލަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްމާއްދާް ްނިންމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުން ްޚާއްަޞ ްމި ސުވާލަީކ،

ްއެންމެ ްއިދާރާއިން ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްމިދެންނެވީްްރައްޔިތުންގެ  60ފުރަތަމަ

ްމިދެންނެވިް ްއެެހން ްެއއީ ްތާރީޚު. ްތާރީޚު، ްކޮަބއިތޯ. ްތާރީޚަކީ ފޮނުވި

ްއެބަބުނޭް ްމާއްދާައުކން ްދެ ްޤަޫނނުއަސާސީެގ ްޤަނޫނުެގ، ސަބަބަކީ،

ް ްެއއ7ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްފޮނުވަންޖެޭހކަމަށް. ްތެރޭަގއި ދުވަހު

ްފޮނުވަ ްބުނަނީްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްމާއްދާަގިއްމާއްދާގައި ންޖެހޭކަމަށް.ްއަނެއް

ް ްދެންމެ ްްތިޔަވިދާޅުވާބުނަނީ، ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ،99ްްްްމަޝްހޫރު  65އެއީ

ްދަށުންް ްބޮުޑބާރުގެ ްއެ ްއޮންނަ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ މަޑުކުރަްއވާ،ްޚާއްޞަ

ް ްބާރު. ްޝާމިލުވާ ްޭއަގއި ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްއޮްތްއެއީކީ ްސަލާމަތްވާން ދެން

ްއެ ްނޫން. ްމައުމޫނުގެްބާރެއްވެސް ްހިނގަނީ. ްމި ްވެރިކަމެއް ކަހަަލ

ްނެއްޓޭކަްށް ްފަރާުތން ްވެރިކަުމގެ ްނެތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސަލާމަތުން

 70ްމަކީެވސްްއެައކީވެްސ،ޤާއިމްކުރުްޢަދުލުއިންސާފު

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރުްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީ...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 75ްތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެހެންީވމާ،ްކޮންްތާރީޚެއްަގއިތޯްމިތަނުންްފޮނުއްވެވީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްފޮނުއްެވވި.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޢަލީްވަޙީދު ްރަީއްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާރީޚަކީ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްުސވާލަކީ ްއެއީ
ް

ް80 

ްފަހުްންްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއިންޓަވަލްގެ ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑު

ްއެް ްޢާންމު ްއަމީްނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަުރާވނަން. ްއެ އިރާދަކުރެިވއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެްނވީމާ، ްހައްދަވާފައި. ްފައިެލްއ ްބޮޑު ދެއްވާފަިއވަނީ
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ްލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެ ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާގޮތަށް އިނގޭތޯ.ްްމެންބަރުންނަށް

ް ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްޢަދްނާންްއާދެ، ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  85ގއ.ގެ

ްޙަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކަންތައްތަްއްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްފާސްިވ ްމަޖިލީހުން ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  90ްޝުކުރިއްާޔ

ްާމއްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަރިހަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދާަތއް،

ްހުށަހެޅުއްވިް ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއއްޔެ ފޮނުއްވުމާބެހޭގޮތުން

ްދެންމެް ްތަފްީޞލުކޮށް ްމަނިކުފާނު ްސުވާލަށް ްކުެރއްވި ްކުރިމަތި ސުވާލު،

ް ްޤަނޫނުއަސާީސެގ ްދަނީ ްއެނިގގެން ްޖަވާބުން ްދެއްިވ ވަނ102ްްަތިޔަ

ްޢަ ްމާއްދާގަިއާވގޮތަށް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނުާވކަން.  95ވަަނ99ްްމަލުކޮށްފައި

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ްކަންތައްތައް ްނިމޭ ްމަޖިލީހުން ްދަށުން މާއްދާގެ

ްއެކަންތައްަތްއް ްގޮތުގެމަތިްނ ްގެންދަވާ ރިޕޯޓްކުރަްއވަމުން

ްނޫން.ް ްދާްނވާނެގޮތެްއ ްއެކަން ްެއއީ ްއެހެންީވމާ، އަންަގވާފަިއވާކަމަށް.

ް ްބުނެފައ102ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޢިބާރާތުން ްޞަރީޙަ ްވަރަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމުއްދަތެްއެގް ްަވިކ ްފާސްެވއްޖިްއޔާ ްމާއްދާެއއް ްޤަނޫުނއަސާީސގެ  100އެބަޮއވޭ،

ްމަތިންް ްެއގޮުތގެ ްއެހެންވީާމ، ްގޮތް. ްކަންކުރަންޖެހޭ ތެރޭގައި

ްއެއީް ްއޮތްކަމަށްަވންޏާ ްނުކޮށް ްޖެހޭނެ. ޢަމަލުކުރައްވަން

ްޤާް ްމަނިކުފާނުކަމަށްވިޔަސް، ްމާއްދާާއ102ްްނޫނުއަސާސީގެ ަވނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނުޑމެން ޚިލާފުވެވެނީކަމަށް

ްލިބޭނެގޮތެްއް ްައވަހަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތަފްޞީަީލު  105މިކަމުގެ

ްާޤނޫނުއަސާސީާއިއް ްއެްއވެްސގޮތަކަށް ްއަދި ްއެދެން. ހައްދަވާދެްއވުން

ް ްކުރެވިފައިވާނަމަ ްއަވަހަްށްޚިލާފަށް ްއެދިވަޑައިެގން ްމަޢާފަށް ެއކަމަށް

ްފިޔަވަޅުްއަޅުްއވަންްައޅުަގނުޑްޢިލްތިމާސްްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް110 
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ްނުކުތާއެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިނޒާމާބެހޭ ްއޮތީ، ްދަންަނވާލަން ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމާ ްކޮްނމެހެން ްގެންދާކަށް ްކުރިއަށް ްބަޙުޘެްއ ްމި ބޮޑުްނަންގަަވއިގެން

ްކަހަަލް ްތިިވދާޅުވި ްޖަލްސާގަިއ ްމީ ްކަމެއްޫނން. ްއޮްތ ފުރުޞަތެއް

ްެއހެންނަމަވެސް،ްްކަންތައްތަެކއް ްމިއުޅެނީ. ހިނގަިއގެްނނެއްނޫން

ްކޮންމެވެްސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާތީ ްމެންބަރުން  115ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްނުކުާތއެއްނޫން ްނިޒާމާބެހޭ ްއެެހންވީމާ، ްއަުރވަނީ. ފުރުޞަތެއް

ްމެންބަރަށްްޖަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްހިނގާ. ލްސާގައި

ްްއަޅުަގނޑުްއަރުވާނަންްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް،ްފުރުޞަތެއް.

ް

 120ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖަލްސާއެްއަގިއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމަޖިލީހުގެ ްުސވާލަކީ، ްމިކުެރވޭ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންްްވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްކެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދުމަށް ްޖަވާބު ްއެއަށް ހުށަހެޅި

ްބޭނުން،ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްުސވާލެއް. މަސައްކަތްކުަރއްވާ

 125ވަަނ101ްްމިހާރުްމަނިކުފާނުްތަކުރާރުކޮށްްވިދާުޅވެއްޖެ،ްޤަނޫނުައސާީސގެް

ްމާއްދާަތއްް ްފާސްކުރެއްވި ްމަޖިލީހުން ްގޮުތގެމަތިން ްމާއްދާގަިއވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށްްގަާވއިދުންްފޮނުއްވަމުންނޭްތިަޔް

ނޑުމެންްކޮންމެހެންްމަނިކުފާނުްއެހެންްވިދާުޅވީަމް ްއަުޅގަ ގެންދަވަނީ.ްދެން

ްމިހާރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުމެއްނޫން. ްޝައްެކތްކުރާކަށް ްއިތުރު ްދޭތެރޭ އެާއއި

ްތަޞްދީޤު ްއެގޮތުން ްބޭނުންވަނީ، ްފޮނުއްިވްދަންނަވާލަން  130ކުެރއްވުަމށް

ްއަނބުރާް ްވިސްނެވުމަށް ްއަލުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްމާއްދާެއއް އެްއވެސް

ްލިބިވަޑަިއގެންފިތޯޭއް ްމިހާތަނަށް.ްމިހާތަނަށްްމަނިކުފާނަށް ފޮނުއްވާފަިއވޭތޯއޭ

ް ްވިސްނެވުަމށް ްއަލުން ްަމޖިލީހުން ްމި ްމާއްާދއެއް ވަނ102ްްައެްއވެސް

ްމާއްދާގެްދަށުން.ް
ް135 

ް

ނުޑްްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއަރުވަންޖެހޭނެ. ްަޖވާބެްއ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްމިގެންދަނީް ްފޮނުވަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެންނެވިފަދައިްނ، ކުރީަގއިވެސް
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ް ްއަރިަހށް ނުޑ99ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަުޅގަ ްދަށުން. ްމާއްދާެގ ވަަނ

 140ނޭްައޅުަގނުޑްނުދަންނަވަންްވަނަްމާއްދާގެްދަށަކުނ101ްްއެްއގޮތަކަްށވެސްް

ްދަންނަވާީލް ްައޅުަގނޑު ްސުވާލުކުެރްއވީ. ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދެނ99ްްްދެންމެއަކުވެސް ްފޮނުވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްދަށުންނޭ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންނޭްނުދަންނަވާތީްއެވާހަކަްދަންަނާވލާނަން.ްދެނ101ްްް

ައދިްއެްއވެްސް،ްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްރުްއާދެ،ްގދ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ްވާހަކަް ްނެތް ްއައިސްފަަކެއްއ ްއަނބުރާ ްފޮނުވި ްއަރިހަށް ްރަީއސް  145އެްއޗެއް

ްދަންނަވާލަން.ްއެްއވެސްްމަްއސަލައެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްުއޅުނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް،  150ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކުަޑްްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްްްަބރުމެން ްމީގެ ްހަމަ ްިރޔާސަތުން ްނުކުތާ. ްކޮށްދެއްވި ްހާމަ ްތިޔަ ްރިޔާސަތުން

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާޅުވި ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ99ްްއިރުކޮެޅއްކުރިން ްދަށުންނޭ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރ101ްް ްމާލޭެގ ްއެހެންވީާމ، ްވިާދޅެއްނުވޭ. ްމާއްާދއެކޭ ވަނަ

ް ްދެންްމެންބަރު ްހީކޮށް. ްރަނަގޅުކޮށްލާނަމޭ ްއެކަން ްވިދާޅުވީަމ އެހެން

ނޑުމެންްހަމަް  155އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްއިުތރަށްްބޭނުންވާްއެއްޗަީކ،ްއަުޅގަ

ްފާސްކޮށްފަޭއް ްެއުކގަިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުިޅ ްއެަބއޮތޭ ފާސްކޮށްފައި

ްމުިޅް ްނުވަތަ ްހުށަހަޅާނީ ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅޭނީ.ްްޤަނޫނުއަސާސީ ްެއގޮތުންނޭ ްއެހެންވީމާ، ްޑްާރފްޓޭ. އެުކގައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއގޮތަކަށް، ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްޮއއްވާ ްއެހެން އާދެ،

ްމިތާނގަިއް ްކިަޔިއގެން ްނުކުތާއެކޭ ްނިޒާމީ ްމި ްދައްާކއިރަށް  160ވާހަކަެއއް

ްއެދެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދެއްވަން ްފުރުޞަތު ްެއ ްބޭފުޅުންނަަަށް ހަޅޭލައްވާ

ްއެކުާރްއަ ްބުނިަޔނުދޭން ްެއއްެޗއް ްއެްއވެްސ ްހަަމ ްމީހަކު ޅުަގނޑުމެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދެއްވުން ްހައްދަަވއި ްނުކުރާނެޮގތެއް ްއެހެން މަސައްކަތް

ްއެދޭކަމެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.

ް165 

ް
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ްއާެދ،ްލ.ްއަތޮުޅގެްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑަްށްހީަވނީ،ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމެންބަރު ްނަޢީމްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާއަކަްށްްމުޙަންމަދު ނިޒާމާބެހޭ

ްއެދެްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު، ްދެން ްއަުރާވނަން. ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނގެް ްައުޅގަ ްބޭފުޅުންެނއް ްއެތައް ްެއއްަފހަރާ ްމެންބަރުން  170ޢިއްޒަތްތެރި

ލްސާއެްއކަްންޖަލްސާގެ،ްމިްޖަލްާސއަީކްރަްއޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެްޖަް

ްއަިދް ްދެން ްއޭރުން. ްވަދެަވޑަިއގަތުން، ްބަހައްޓަވަިއގެން ހަނދުމަފުޅު

ްެއއްޗެހިްން ްޓީީވާއއި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ.ްއާދެ،ްލ.ް ްކަމެއްވެސް ްހުރިހާ ްމި ްދާކަމާ ފެނިގެން

 175ްތުްއަރުވަން.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާމީްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޙަޤީޤީ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްއެއްގޮަތކަށްެވްސްމައްސަލަެއއްަގއި.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ،ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލީހުން  180މި

ްނެތް ްވަކިންޭންޤާޫނނުއަަަސާްފާސްކޮށްފައެއް ްނުަވތަ ްެއއްކޮްށ ސީ

ް ްޤާނޫނުއަަަސާސީ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ނޮވެމްބަރުެގ30ްްފާސްކުރާނީކީ.

ްފާސްކުރުމެއް.ް ްފާސްކުރީމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމަންވެގެން ނިޔަލަށް

ްއެކަމަްށް ްބާޠިލްވެފައި.ްއެއީ ްވަނީ ްމިހާރު ްފާްސކުުރން އެހެންނަމަވެސް،ްއެ

ްޢަމަލުނުކުރެވުމުގެްސަބަބުން.ް ްގަާވއިދުގެ  55ް185އެހެންވީމަ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަށުން ްގެ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާެގ،ްމިހާރ102ްްުމިހާރުްމަނިކުފާނުްތިގެންދަވާޮގތަށްްގެންދަން.ް

ް ްޤާނޫނުއަަަސާސީގެ ްއާިއ102ްްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަނިކުފާ ްފޮނުވަމުންްޙަވާލާދީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮފނުވަންޖެހޭ، ްއޭތި ނު

ްއަނބުރާް ްތަޞްދީޤުވެފައި، ްއެހެރީ ްަގޑިޖެހުމުން ްމާއްދާތައް  190ގެންދަވާ

ްމީެގް ްއޮޅޭގޮތަށް ްމި ްމިއީކީ ްދެން، ްވިާދޅުވެއްޖެ. ްވާހަކަ ްނެތް ފޮނުވާފައި

ްޚާއްޞަކޮށްް ްތިއްަބާވ، ްމަޤާމުތަކުގައި ްއެިކެއކި ްސަރުކާރުގެ ކުރިން

ްކަހަލަްމިމަޖިލީހު ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ގެ

ްބިނާކޮށްގެންް ްޙަޤީޤަތަށް ްނޫން. ްވާހަކައެއް ްދައްކަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން
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ްއިޙްތިރާމާއި،ް ްބޭފުޅުންނަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްއަިދ  195ވާހަކަދަްއކަވަންޖެހޭނީ.

ްއެކަންް ްމަނިކުފާނު ްމުޚާޠަބްުކރައްވަންޖެހޭނީ. ޢަދަބާއެކީަގއި

ްފުރުޞަތުްހުއްޓު ްމިްނިޒާމީްނުކުތާއަށް ްދެން ްމިއަދު ްހަމަ ވަންޖެހޭނެ.ްއަދި

ަައިގަތުމަްށް ްވަޑަ ްކުރިއަށް ްވޯަޓިއގެން ްމިޖަލްސާގެ ްމަނިކުފާނު ނުދެއްވާ،

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނަސޭޙަތްތެރިވަން. އަޅުަގނޑު

ްއެއްގޮ ްގަވާިއދާ ްމަނިކުފާނު ްމިެގއްލެނީ. ްވަގުތު ްގިނަ  200ތަްށްވަރަށް

ްއަިދް ްއުފައްދާ، ްުސވާލުތައް ްގިނަ ްތަފާތު ޢަމަލުކުރައްވަމުންދާއިެރއްަގިއ

ްގދ.ެގް ްބުނެ، ްއޮތްކަމަށް ްހަމަޖެހިފައި ްނެތްކަމެއް ްހަމަޖެހިފައި މިތާނގައި

ްއެކަްން ްގެންދަާވތީ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުަުރިއްޔާ.ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެކަމަށްްދަންނަވަމުން،ްއިށީނދެލާނަން.ްޝު
ް205 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްގެންދާނަން.ް ްކުރިައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްލަފާފުޅާއެީކގައި ްތިދެއްވެވި މެންބަރުން

ް ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކަންތަކަިއގެްނ ްވޯުޓގެ ޢިްއޒަތްތެިރ75ްްދެން،

ްހާ ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރުން ްއެހެންވީމާ، ްއެބަތިއްބެިވ.  210ޒިރުވެވަަޑއިގެްނ

ްމިގޮތުްން ްއާދެ، ްައވަސްެވގަންނަން. ްިދއުަމށް ްކުރިއަށް ވޯޓާިއގެން

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަދި ްޖައްަސވާލަދެްއުވމަށް. ކާޑުކޮޅުަތއް

ްމައި ްެޗކްޮކށްލަދެއްވުމަށް.ްނަންފުޅުތޯ ްބައްލަވާލެްއވުމަށް، ްސްކްރީުނން ކްގެ

 215އަޅުަގނޑުްދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްވޯޓަށްްތައްޔާުރވީމަްދެންްނާރުވާނެް

ްވާހަކަްދަންނަވާލެިވއްޖެ.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްކާްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއަދިވެސް ްެމންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްަބއެއް ްނުޖެއްެސިވްއާދެ،  220ުޑކޮޅުަތއް

ްކާޑުޮކޅުތަްއް ްމެންބަރުންެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްދަންނަވާލަން ހުރީމަ

ް ްކޯރަމް ްއެދެން. ްެޗކްކޮށްލަެދއްވުން 76ްޖައްސަވާލަދެްއަވއި އެހާކަްށ78ްް،
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ްމެންބަރުންވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްއުޭޅއިރު ހިސާބުގައި

ްވަަޑއި ްަބއިވެިރވެ ްދަންނަވާލާނަންްވޯޓުަގއި ްއެއްފަހަރު ްއަދިވެސް ަގތުން.

ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ  225އަޅުަގނުޑ،

ްބައްލަވާަލއްާވ.ް ްނަންފުޅުތޯ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ޖައްސަވާލަދެްއަވއި

ްފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ.ް ްސްކްރީނުން ްމިހުންނަ ްަމއިުކގެ ސްކްރީނުގެ،

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާ ްފުރަަަތަމަ ްދަންަނވާލާނަން ނޑު ވަަނ7ްްެދ،ްއަުޅގަ

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަެދއްުވން ްއޮތްގޮތް ްޑްރާފްްޓގަިއ ް)ހ( މާއްދާގެ

 230ްއިޞްލާޙެއްނެތް.

ް

ް

ްްްއިާދރީމެުޒންްިއއްެވވުން: ްމިބާބުެގ ްޑްރާފްްޓ7ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިރާާސކޮށް ްމާއްާދ ވަނަ

ްުކރައްވާަފއިވާް ްޑްރާފްްޓ ްކޮމިޓީން ްކުރަްއވާ ްރަީއސް. ްާނއިބު ވަަނ7ްްގޮތް.

ް ް)ހ( ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއްމާއްދާގެ ްވާޖިބުތަކާއި  235ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަދާކުރުމަށްްއެހީތެރިވެދިނުމަްށްނައިބުރައީސަކުްހުންނާންވާެނއެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް240 

ް

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް245 

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
ް250 



 10 

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް ވަަނ7ްްމިވޯޓުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްމާއް ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއވާގޮތަށް ް)ހ( ދާގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިްއޔެ ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްމިގޮތަްށް ްާނއިބު، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާުރ  255ފާސްކޮށްަްފައިމިވަނީ،

ްމިގޮތަްށް ްއެހެންވީާމ، ްހުރިހާތަނެއް. ްރައީްސ ްނާއިބު އިންނަން

ްމިހެންއޮތީމަްބަދަލުވެގެ ްމިހާރު ްޑްރާފްްޓގަިއ ްދަންނަވާލީ. ންދާނެވާހަަކ

ްއެގޮަތްށް ްއެހެންވެ ްއެގޮތަށްކަމަށްވާީތ، ްދެންނެވުނީ ްވޯޓަށް ދެންމެއަކު

ްެއވާހަަކް ްއެރުވުމަށްޓަަކއި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހަނދުމަފުޅު

 260ްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްދެންް)ށ(ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

7ްްް:ޒުންްއިްއެވވުންަްއިާދރީްމޭ ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްވަނަ

ް ްމީހަކުމެ، ްކޮންމެ ްކުރިމަތިލާ ްަނއިބުރައީަސކަށްްމަޤާމަށް ްެއކުަގއި އޭނާއާ

 265ްމީހެއްގެްނަންްޢާންމުކޮށްްއިޢުލާނުކުރާންވާެނއެވެ.ހުންނާނޭް

ް

ް

ްންނަަވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

 270ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 76ް275ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

2ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
ް

ް
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ްބަްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  280ވަަނ7ްްލާއިރު،

ްއިޞްލާުޙް ްއޮތް ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން ް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާޮގތް މާއްދާގެ

ް.34ްދަންނަވާލަދެއްވާ.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްް:އިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުންަް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  285ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުްމާޅޮސްމަޑު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ ލު

ް ްިއޞްލާޙު. ްިއޞްލާޙުކުރުން.7ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ( ްމާއްަދގެ ވަނަ

ް ްރައީސް، 7ްްނާއިބު ް)ނ(. ްމާއްދާގެ ްހުންނަންޖެހޭްވަނަ ާނއިބުރައީްސެގ

ްޝަރުތުތަކުެގް ްހުންނަންޖެހޭ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާަގއި ޝަރުތުތަކަކީ

ް ްމީހަުކްއިތުރުން، ްެއއްބަފާ ްނުވަަތ ނޑު ްެއއްބަ  290ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްކަމުގައިްުނވުން.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަަވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްް295 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 300 މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެ

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 46ް305ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް
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ްބަލާއިރުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ް)ނ(ް، ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. މިހުށަހެޅުމެއް

ްޑްރާފްަްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްް

ް310 

ް

7ްްް:އިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުންަް ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ ރައީސެްއގަިއްްއިބުްނާވަނަ

ްހުންނާންޖެހޭް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަގިއ ްޝަރުޠުތަކަކީ ހުންނާންޖެހޭ

ް.ޝަރުޠުތަކެވެ
ް315 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަަވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް320 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

80ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 325ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
ް

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ތުންްރިޔާސަ ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ވަނ7ްްަމިވޯޓުގެ

ްފާސްވެއްޖެ.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއާދެ،ް ް)ނ(ްޑްރާފްޓްގަިއާވޮގތަށް  330މާއްދާގެ

ް ްއެދެން.35ްްދެން ްދަންަނވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްހުށަ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމިއޮންނަނީ،ްއެކަމަކު ްހުށަހެޅުްއވުމުަގއި 7ްހަޅުއްވާ

ވަނަްމާއްދާއަށްް)ރ(ްެއއްްިއތުރުކުރުން.ް)ބ(ްގަިއވެސްްެއބައިނދޭް)ރ(ް

ްމިް ްހީކުރަން. ްވެދާނެކަމަްށ ްއޮޅުމަކަްށ ްމި ްފަހަރެްއގަިއ ްއެހެންވީާމ، އެއް.

ްވެދާނެ.ް ްއިތުރުކުރުްނކަމަށްެވސް ްއެއް ް)ބ( ްނުވަތަ ްެއއް ް)ރ(  335އަކުރު
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ްއެް ްައކަްށްއެހެންވީމާ، ް)ބ( ްފާސްެވއްޖެްއާޔ ްމި ްދަންނަވާލަން. ވާހަކަ

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާލަން. ވެގެންދާނެކަމަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮެވއްޖެްއާޔ ްއިތުރުކުރުމެއް ްއެއް ް)ރ( ޖެހެނީ،

ް ްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާޙަށ36ްްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްއޮްތ ްކަރުދާހުގައި ވަނަ

ްނަ ްވޯޓު ްއާފުރަތަމަ ްގަން. ްއިޞްލާޙ36ްްުެދ، ްޮއތް ްކަރުާދކުަގއި  340ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްް:އިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުންަް ްހުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  345ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްއިޞްލާޙު ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްތިރީގައިިމވާގޮަތްށ7ްް. ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްަރީއސް، ްނާއިބު 7ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ް)ރ(. ްމާއްދާގެ އެްއވެްސްވަނަ

ްހުސްވެއްޖެނަމަ،ް ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަބަބަކާހުރެ

ްނާއިުބް ްަޙވާުލވާނީ ްގޮތުން ްަވގުތީ ްމަޤާމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ްހަވާލުވާއިުރ،ްރައީސްެއވެ. ްރައީްސ ްނާއިބު ްމަޤާމާ  350ާޔގެ

ްއަހަރަށްވުރެް ްެއްއ ްުމއްދަތު ްއޮތް ްބާކީ ްދައުުރގެ ްރިޔާސީ ހިނގަމުންދާ

ްފެށިގެްން ްތާީރޚުން ްހުސްވާ ްކަމުެގްމަޤާމު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިގުވާނަމަ

ްބާްއވަންވާެނއެެވ.ް ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްތެރޭަގިއްއާ ްދުވަުހގެ ްވިހި ސަތޭކަ

ޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމާިއްނާއިބުްރަީއސްްަޙވާލުާވއިރު،ްހިނގަމުންދާްރައީސުލް

ްކުރުނަމަް ްއަހަަަށްވުރެ ްއެއް ްމުއްދަތު ްޮއތް ްބާކީ ްދައުރުގެ  355ރިޔާސީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެް ްނިމެންދެން ްދަުއރު ްރިޔާސީ އެހިނގަމުންދާ

ްމަޤާމުްފުރާނީްނާއިބުްރައީސްއެވެ.
ް

ް

 360ްނިވަޑަިއގަންނަަވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 365ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްހުސްނުްއސުޢޫދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

83ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

40ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 01ް370ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

34ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
ް

ް

ްދެންްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 375ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްް)ރ(ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

7ްްްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްސަބަބަކާހުެރްވަނަ އެްއވެްސ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހުސްވެއްޖެނަމަ، ްމަޤާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 380ްމަޤާމާްޙަވާލުވާނީްނާއިބުްރަީއސެވެ.ް

ް

ް

ްއެަެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 385ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް390ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     
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01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްމިބާބުގެ  395ވަަނ7ްްއްޔާ

ްކޮޅުމަޑުލުގެް ްދެްނ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ް)ރ( މާއްދާގެ

ްހުށަހެޅުްން ްހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ްރަޝީދު ްރިާޔޟް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެީއ، ްއެދެން. ްއެްއ7ްްދަންނަވާލަދެއްވުން ް)ރ( ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ްއެއްް ްއެހެންވީމަ،ް)ރ( ްެއއީ. ް)ބ(ްްއިތުރުކުރުމޭ ްމިބަދަލުވެގެންދާނީ ނޫން

 400ްއަކަށްްފާސްކުަރއްަވއިފީިވއްާޔ.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްިއޞްލާޙު.ް ްމާއްދ7ްާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަކުެރްއްއިތުރުކުރުން.ްވަނަ  405އަށް

ް ްައކުރަީކ، ްދުވަހުންްއިތުރުކުރާ ްޯވޓުލާ ްހޮވުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު

ްހުާވް ްޤާނޫނީ ްާނއިބުރައީްސކަމުެގ ްާނއިބުރައީސް، ްވޯޓުލާނިމި، ފެށިގެން

ްއޭނާެގް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމުއްދަތުގައި ްއޮންަނ ްހަމަޔަަަށް ކުރުމާއި

ް ްގޮތުަގއި ްމަރުނުވާހާްނާއިބުރައީްސގެ ްއެމީހަކު ްމީހަކު، ިއޢުލާނުކުރި

 410ްހިނދަކުްބަދަލުކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 415ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ްްްްް
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 މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްްްްް

ް420 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

07ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

41ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް425 

ް

ްނަތީޖާއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ، ވަަނ8ްްށް

ްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ް

ް

ް430 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނިންމުން. ްކޯޓުގެ ްގޮތް.8ްްސުޕްރީމް ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްާމއްދާ ވަނަ

ްކުރިމަ ްމަޤާމަށް ްހުންނާންޖެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމީހެއްގަިއ ތިލާ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކް ްނުވަތަ ްމެދު، ްފުރިހަމަވާކަާމ ޝަރުޠުތައް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްކުްއިންތިޚާބު ްނުވަތަ ްކަމަކާމެދު، ްދިމާާވ ރުމުގައި

ްނިންމާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދުރުކުރުމަށް ްމަޤާމުން  435އޭނާގެ

ްް،ނިންމުމަކާމެދު ްޚިލާފެއް ްއެްއވެސް ްކަމެއް ްެއ ަވިކްއުފެދިއްޖެނަމަ،

ް ްކޯޓަށެވެ.ްގޮތަކަށް ްސުޕްީރމް ްހަމައެކަނި ްިލބިގެންވަނީ ްބާރު ނިންމުމުގެ

ްހިމެނޭް ްޯކޓުގައި ްއެ ްނިންމާންވާނީ ްސުޕްރީމްކޯޓުން ްނިންމުމެއް މިފަދަ

ްފަ ްއެހުރިހައި ްއަދި ްތިބެގެންނެވެ. ްނިންމާްނޑިޔާރުން ްެއޯކޓުން ގޮތުން

 440ްންމުމެވެ.ނިންމުމަކީްއެންމެްފަހުގެްނި

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެަެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 445ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 80ް450ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްބާބުގެ ްބަލާއިުރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމި ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  455ވަަނ8ްްމި

ްއާދެ،ްދެްނ،ް ްާފސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތަށް ްމާއްދާއަްށ9ްްމާއްދާ ަވނަ

ްކަރުދާސްްަނންބަރު.37ްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  460ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްސުރުޚ9ްްީތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަިރމަތީ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޤާމުެގް ްރަީއސް ްނާއިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރުއްާޔއާއި ބަދަލުކުރުން.

ްން.ހުވާކުރު

ް465 

ް

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް470 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

 84ް475ްެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރު

65ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

10ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް480 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ 9ްމި

ްދަންނަ ްއިްޞލާޙު ްއޮތް ްމާއްދާއަްށ ްކަރުދާްސްވަނަ ްއެެދން، ވާލަދެއްވުން

ް.38ްނަންބަރުް

ް

ް485 

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްއު ްވަޙިދުްމާޅޮސްމަޑުލު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތުރުބުރީެގ

ްއިޞްާލޙު؛ ްިއޞްލާޙުކުރުން.9ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާ ވަަނ

ްކުރުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުވާ ްކަުމގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްް-:.

ްމަޤާމުް ްއެމީހުންގެ ްނާއިބުރައީސް، ްއަދި ްމީހަކު، ްއިންތިޚާބުވާ  490މަޤާމަށް

ްއުއްަތަމް ްނުވަތަ ނިޑޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރީން، ޙަވާލުވުުމގެ

ނޑިޔާެރއްގެްކު ނޑިޔާރުްއެކަމަށްްޢަްއޔަނުުކރާްފަ ރިމަތީަގިއްރައްޔިތުންެގްފަ

ގަިއވާްހުާވކޮްށ1ްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެްއގަިއ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްޖަުދވަލުް

ްްއެހުަވއިގެްއިޤުރާރުަގއިްސޮިއުކރާންވާނެެއވެ.

ް495 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް500 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

 މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 84ް505ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

09ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް510 

މިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުކުތާއެއްްމާޭލގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް515 

ްމީެގކުރީަގއިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރައީްސ، ްސުރުީޚްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިމަތީ ްމިމާއްދާގެ

އެހެންގޮތަކަށްްފާްސވެފައިްމިާހރުްއަނެްއކާްމިފާސްވީްކުރީަގިއްއޮތްގޮތަށްތޯ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބޭއްވުްން ްސާފުކޮށްލާފައި ްރެކޯޑުން ްގޮތަަކށް ްކޮންމެވެސް މިކަން

ްރަނގަޅުވާެނކަމަށްްފެންނާތީ.ް

ް520 

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއހެންނަމަވެސް،ް، ްދެން، ްކުރެވުނު. ްޯނޓިސް ައޅުަގނޑަްށވެސް

ްއަރިމަތީް ްކުީރގައި ްއެހެންވީމާ، ްނުދެންނެވީ. ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ އެަވގުތު

ްދަންނަވާލަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާނެކަމަށް ްއެޮގތަކަށް ްފާސްކުރެވުުނގޮތް ސުރުޚީ

ް ްދެން ްދަންނަވާލަދެއްވ10ްްުއާދެ، ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްމާއްދާއަށް  525ްންވަނަ

ް.39ްއެދެން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް
ް

ް
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ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީދުްހު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ  530ށަހަޅުއްވާ

ް ްިއޞްލާޙު؛ ްބާރުތަކާިއްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްސްއޫލިއްޔަތުަތއްމަ ްބާރުތަކާިއްް-01. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމާއްދާތަކުަގއްާޔިއް ްއެހެނިހެން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި މަސްއޫލިއްޔަުތކަމުަގއި

ް ްަކނަޑއަޅަިއ ްއިތުުރްންްބަޔާންކޮށްފައިވާޤާނޫނުތަކުގައި ކަންަތއްތަކުގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަ ްކުރުން ްކަންތައްަތްއ ްމިވާ ްތިރީގަިއ  535ްމިށް

ްަޙވާލުކޮށް ްކުރުުމގެ، ޤާނޫނުއަސާސީއިން ްކަންަތއްތައް ްބާަާްއެ ރުްފުރިހަމަ

ްްލިބިދެއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްމިްާޤނޫނުއަސާސީންް
ް

ް

 540ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 545ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެން

 .މެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުކޮޅުމަޑުލުްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 02ް550ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

40ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްނުވި. ްފާހެއް ްހުށަހެޅުމެއް ްމި ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ 10ްމި

ްވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެްނ.ް

ް555 

ް
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ްމަްސއޫލިްއޔަތުތައްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްބާރުަތކާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމާއްާދ01ްް. ވަނަ

ްޑްރާފްޓްގަް ްގޮތް. ްމަސްއޫލިއްޔަުތްއިވާ ްބާރުތަކާއި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމާއްދާތަކުގަްއޔާިއް ްއެހެނިހެން ްއަސާސީގެ ްޤާނޫނު ްމި ކަމުގައި

ްތިރީގައިް ްއިުތރުން ްކަންތައްތަުކގެ ްބުނެފައިވާ ނޑަައޅައި ްކަ  560ޤާނޫނުތަކުގައި

ްޤާޫނނުއަސާސީއިންް ްމި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ްކުރުން ްކަންތައްަތއް ްމިވާ

ްމިް، ޙަވާލުކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްބާރު ް ްުކރުމުގެ ްކަންަތއްތައް އެ

ް.ްޤާނޫނުްއަސާސީންްދެއެވެ
ް

ް565 

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 570ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 00ް575ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ވަަނ10ްްމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމިްބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ހ(،ް ްާމއްދާގެ ްމި ްދެން ްއާދެ، ްާފސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް މާއްދާ

ް ްއިޞްލާޙެްއް)ށ(، ްއެއްވެްސ ްމިހާހިސާބަށް ް)ބ( ް)ރ(،  580)ނ(،

ނުޑް ްއޮތީ.ްދެްނ،ްއަުޅގަ ްއިޞްލާެޙއް ްނެތް.ް)ޅ(ްއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަަކއެއް

ްނުކުރަްއވާކަމަށްވަްނާޏް ްއިޢުތިރާޟް ްނޫން. ްަނގާކަށެްއ ްއެކީަގއި ކޮންމެހެން

ްއިޢުތިރާޟްް ްމެންބަރުްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހާެލިވދާނެ. ްވޯޓަްށ އެްއކޮށްވެްސ

ް)ށ(،ް ް)ހ(، ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ނުކުރާކަމަށްވަންޏާ.
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ްނިޔަލަްށް ްގެ ް)ބ( ްހަމައަށް. ްއާއި ް)ޅ( ް)ބ(، ް)ރ(،  585)ނ(،

ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް

ް

ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަރައީސުލްޖުމްހޫރިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްބާުރތަކާއި ްއްޔާގެ ވަނ01ްްައް.

ް)ހ(ްޑްރާފްޓްަގއިް ްއާިއްޤާނޫނުތަކުންްްމިާވގޮތް.ްމާއްދާއްގެ  590ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަންފީޛުކޮށް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާެއުކ ްކަންތަްއތައް ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ، ކަ

ްޤާނޫނުތަކާް ްޤާނޫނުއަާސީސއާ ްރައްޔިތުން ްމުައއްސަސާތަކުންާނއި ދައުލަތުގެ

ްބާރުއެޅުން ްޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުެގް.ް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާޮގތް.ްއެްއގޮތަށް

ްހިްނގުންތެރިކަމާެއކުްއެންމެ ްގުިޅގެން ްއިދާރާަތްއ ހައި

ްްމަސައްކަތްކުރޭތޯބެލުން. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ްވެިރކަްން)ނ(  595ޤާނޫނުގެ

.ް)ރ(ްކުރިއަުރވަިއ،ްއެންމެންގެްަޙްއޤުތަކާއިްމިނިވަންކަންްަރއްކާެތރިކުރުން

ްސަރަޙައްދުެގްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ްމިނިވަންކަމާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްމުޖްތަމަޢުގައިްރައްކާތެ ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ްދެމެހެއްޓުާމއެކު ރިކަން

ްއިތުރުކުރު ްއިޙްތިރާމްކުރުން ްސިޔާަދތަށް ްޤައުމީ ް)ބ(ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވުން.

ް ްެއްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ނަޑއަަޅއި ްކަ ްިސޔާސަތުތަްއ ްމައިަގނޑު  600ދައުލަުތެގ

ްއަންަގއި،ް ްުމއަްއސަސާތަަކށް ްކަމާގުޅޭ ްސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުތައް

ްް.ދިނުންއެތަންތަނަށްްބޭނުންވާްއިރުާޝދުް

 

ް

 605ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 610ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 00ް615ްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ަވަނ10ްްމިވޯޓުގެ

ް)ހ(،ް)ށ(،ް)ނ(،ް)ރ(،ް)ބ(ްޑްރާފްްޓަގއިާވގޮްތްފާސްވެއްޖެ.ް މާއްދާގެ

 620ވަނަްމާއްދާެގް)ޅ(ްށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްުވްނ10ްްއާދެ،ްދެންް

ްއެދެން ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްޢަބްދ40ު. ްއާދެ، ްهللا. ްޢިއްޒަތްތެރިް، ހދ.ެގ

ްމެންބަރު.

ް

ްބޭނުންވަނީްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްސާުފކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާސްކުްނަީސރުްާވހަކަެދއްކެވުްނ:هللاްއަްބދު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްށް ް)ބ( ްފެށިގެން ްން ް)ހ(  625ރިއިުރގަިއްދެންމެ

ްީމގަިއް ްއެގޮތަށް ނަޑއަޅާަފއިާވ' ް'ކަ ްެއއޮތް ްފޮޅުވަުތަގއި ްފުރަތަމަ )ހ(ްގައި

ްބޭނުންވީ.ް ްފާހަގަކޮްށލަން ް'ަކނަޑއެޅިފަިއާވ'.ްއެހެންވީމާ،ްހަމައެކަނި އޮްއވާ

ްއޮީތް ްމީގައި ްެއކަމަކު، ްެއގޮތަށް. ނަޑއެޅިފަިއވާ' ް'ކަ ްވިދާުޅވެވުީނ، އެހެން

ނޑަައޅާފަިއވާ'.ްުޝކުރިްއޔާ ް.ް'ކަ

ް630 

ްމިކަރުދާހުގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތްކަމަްށވަންޏާ ްއުނިއިތުރު ްެއ ްވިދާޅުވުުމގައި ްއެ އާދެ،

ްެއގޮތަްށް ްެއކަން ްއަތްޕުޅުމަީތގައީ ްތިބޭފުޅުންގެ ްބައްލަާވ އޮތްގޮްތކަމަށް

ރިކޯޑްކޮށްލާނެްވާހަކަްދަންނަާވލަން.ްއާދެ،ްދެންް)ޅ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާުޙް

ްއްވުންްއެދެން.ދަންނަވާލަދެ

ް635 

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުެގ ްޙަސަްންމެންބަރު ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްިއޞްލާޙު؛ ްބާރުތަކާިއްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ
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ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ،01ްް ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހަށާއިވަަވނަ  640ް،ޒީރުްނެގ

ްބޭނުންވާ ްއަދާކުރުމަށްަޓކައި ްވާޖިބު ްމަޤާުމގެ ކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްަކނަޑއަޅާފަިއާވ ްޢައްޔަނުކުރުާމއިް،މަޤާމުތަކަށްޤާނޫނުގައި ،ްމީހުން

ް.އެމީހުންގެްއިސްތިޢުފާްޤަބޫލުކުރުންް،މަޤާމުތަކުންްއެމީހުންްވަކިކުުރމާއި

ް

ް645 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 650ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއަްއޑުއަތޮުޅގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

84ްްެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރު

 26ް655ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްޑްރާފްޓްގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  660މިވޯޓުގެ

ްއެދެން.)ޅ(ްއޮތްގޮތްްދަންަނވާލަދެްއުވންް

ް

ް

ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތައް.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްާމއްދާެގ01ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާރުަތކާއި ވަނަ

 665ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްް،ީޒރުންގެްމަޖިލީހަށާއި)ޅ(ްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތް؛ްވަ

ްމަޤާމުތަކަށް ްބޭނުންވާ ްއަދާކުރުމަށްޓަކައި ްވާޖިބު މީހުންްް،މަޤާމުގެ
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ްވަކިކުރުމާއިް، މާއިްޢައްޔަނުކުރު ްއެމީހުން އެމީހުންގެްް،މަޤާމުތަުކން

ްއިސްތިޢުފާްޤަބޫލުކުރުން.ްް

ް

ް670 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 675ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްް:ވޯޓުްދެްއވީ

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 05ް680ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ވަަނ10ްްމިވޯޓުެގ

ްއޮްތް ް)ޅ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތްްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްދެންް)ކ(ްއަށް މާއްދާގެ

 685ްވަނަްކަރުދާސް.41ްްނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްއިޞްލާޙުްދަން

ް

ް

هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެުކނުަުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

 690ވަނަްމާއްދާގެް)ކ(ްއަންނަނިިވ10ްްލަތީފްްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް

ް ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްބާރުތަކާިއްރައީސުލްގޮތަށް ޖުމްހޫރިއްާޔެގ

ްލިއްޔަތުތައްޢޫމަސް .01ްް ް)ކ(. ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުެގްވަްަވނަ ޒީރުންގެ

ްބެލެހެއްޓުން ްނެްތްް،.ްއަދިރިޔާސަތު ްހާިޒރުވެވެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަޖިލީހުގެްްހިނދެއްގައި ްވަޒީުރންގެ ްނުވަތަ ނާއިބު
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ްމީހަކުް ްބަލަހަްއޓާނެ ްރިޔާސަތު ްއެަމޖިލީހުގެ ްތެރެއިން  695މެންބަރުންގެ

ނަޑއެޅުން ް.ކަ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް700 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللا.ްވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްހުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 705 ލަތީފް.هللاްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުަުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 22ް710ްްްްްެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނު     

ް

ް

ް)ކ(ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެަެއްނުވި.ްއާެދ،ްދެން ްބަލާއިުރްމިހުށަހެޅުން މިވޯޓުެގްނަތީޖާއަށް

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލާދެއްވުންްއެދެން.ް

ް715 

ް

ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމަސްޢޫލިްއޔަތުތައް. ްާމއްދާެގްވ01ްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާރުަތކާއި ނަ

ް ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް. ްބެލެހެއްޓުން.)ކ( ްރިޔާސަުތ ްމަޖިލީހުގެ ްވަީޒރުންގެ

ް

ް720 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 725ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 02ް730ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް
ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް ވަަނ01ްްމިވޯޓުގެ

ްޮއްތް ް)އ(ްއަށް މާއްދާގެް)ކ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތްްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްދެން

 735ްންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.އިޞްލާޙުްދަ

ް
ް

هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)އ10ްނަޞީރު ްމާއްދާގެ  740(ްވަނަ

ްބާރުތަކާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއިޞްލާުޙުކރުން. އަންނަނިވިގޮތަްށ

ް ް)އ(.10ްްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް. ްޞުލްަޙްވަަންމާއްދާގެ ްނުވަތަ ހަނގުރާމަ

ް.ންއިޢުލާނުކުރު
ް

ް745 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 750ްތީޖާ:ވޯޓުގެްނަ

ްهللا.ހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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 ނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 35ް755ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެަެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 760ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލާދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްޑރާފްޓްގަިއވާގ01ްޮްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)އ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްޞުލްަޙްތް. ްނުވަތަ ހަނގުރާމަ

ްރައްޔިތުންެގް ްޤަރާރުތައް ްއެފަދަ ްނެރުމާއި ްޤަރާރު އިޢުލާނުކުރުމުގެ

 765ްމަޖިލީހުންްތަސްދީޤުކުރުމަށްޓަކައިްަވގުތުންްއެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުން.

ް

ް
ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއުވންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 770ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 71ް775ްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

08ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް  780ވަަނ01ްްމިވޯޓުގެ

ދާގެް)އ(ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ް)މ(ްައށްްއިޞްލާޙެްއްމާއް

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި ްއެހެންވީމަ، ނެތް.

ްފަހަރަކުް ް)މ(. ްފަހު ްށް ް)ވ( ް)ވ(. ްާއދެ، ް)ވ(. ްއާއި ް)މ( ފަހަރަކު

ް.ްމާއްދާއެއް.ްފަހަރަކުްއަކުެރއްްއިނގޭތޯްދަންނަވާލަދެްއވުންްެއދެން

ް785 

ް

01ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ް)ވ( ްމާއްާދގެ ޤާޫނނުއަސާސީަގިއްވަނަ

ްބަޔާންެވގެންވާްގޮތުގެްމަތީންްކުއްލިނުރަްއކަލުގެްޙާލަތުްއިުޢލާނުްކުރުން.
ް

ް790 

ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއުވންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 795ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

80ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 00ް800ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ވަަނ01ްްމިވޯޓުގެ

ްއޮްތގޮްތްމާއް ްގައި ް)މ( ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވޮގތް ް)ވ( ދާގެ

 805ްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއަެދެން.

ް

ް
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01ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)މ( ްމާއްާދގެ ްޚާރިީޖްވަނަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްހިނާގނުހި ްސިޔާސަތު ްއެ ްހިންގަިއ، ނޑައަަޅއި ްކަ ްގޮްތްނސިޔާސަތު ގާ

ްބޭރު ްގުޅުންްބަލައި، ްޖަމްޢިއްޔާަތާކއެކު ްަބއިނަލްއަޤްވާމީ  810ޤައުމުތަާކއި

ްޤާއިމްކޮށްްދެމެހެއްޓުން.
ް

ް

ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަށްްވޯޓުެދއްވުްންއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް815 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 82ް820ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްް:ވޯޓުްދެްއވީ

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް825 

ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަނ01ްްބަލާއިރު،

ް ްެދން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތް ް)މ( ވަނ01ްްަމާއްދާގެ

ްއޮތް ްށް ް)ފ( ްކަރުދާސްްްމާއްދާގެ ްއެެދން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން އިްޞލާޙު

ް ްޢިއްޒަތްތެިރ54ްނަންބަރު ްއަތޮުޅެގ ްސ. ްޙުްސނުއްސުޢޫދު، ްއާދެ، .

 830ްމެންބަރުްނިޒާމީްނުކުތާއަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމަބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނަޞީރުްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް
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ްްްއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ޙުސްނުް ްއިޞްލާޙު ްވޯޓަްށ01ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއޭތި ްއަްށ، ް)ފ( ްމާއްދާގެ  835ވަނަ

ްއެބައޮްތ.ް ްފުރުަޞތު ްފާސްވުމުގެ ްއެހުށަހެޅުން އައްަސަވއިފިނަމަ

34ްއެހެންވެއްިޖއްޔާްމިހާރުްފާްސެވފައިްއޮްތްރަްއޔިތުންްމަޖިލީހުގެްބާުބގެް

ްފުށުއަ ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްވަނަ ްދަންނަވަްނ ްވާހަކަ ރާނެ

ްރައީސް.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް840 

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަަލއިލަން ްއެބަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއަޅުަގނޑަްށވެސްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްފާސްކުަރއް ްޭއަގއި ްމިހާރު ްރަްއޔިތުންެގްބަލައިލެިވއްޖެ. ްމިއޮީތ، ވާަފއި

ް ްބާބުގެ ްތ34ްްިމަޖިލިސްގެ ްމެންބަރު ްއެހެންނޫންތޯ.ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާއްދާ  845ވަނަ

ރިފަރްކުރައްވަނީ.ްޭއަގއިް)ހ(ްއެއްްނުއިދޭްއިނގޭތޯ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްްފާސްވެަފއިް ްއަިދެވސް. ްއިނގޭތޯ ްބަލައިލަން ްއެަބ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން

ްއި ްހޯދާލަންްއޮންނަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ ްމިއޮންނަނީ. ްފާްސވެފައި ޞްލާޙެއް

ްނުކުތާއެއް.ް ްިނޒާމާބެހޭ ްިމވަގުތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭޯތ. ްމިކުރަނީ މަސައްކަތް

ްމެންބަރުް ްިޢއްަޒތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވިދާުޅވެަބއްލަވާ  850އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ް
ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުްްމެންަބރުްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްައއްުޑއަތޮޅުެގ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި  855ްޝުކުރިއްާޔ

ަވަނ23ްްހުަުސްނުއްސުޢޫދުްފާހަގަކުރެްއވިްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްބާބުގެްްމުޙަްނމަދުްޢަނިލްްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްވެިރކަްން ްނަމުގައި ްދަޢުލަތުގެ ްދިވެހި ްމިއޮންނަނީ، ްގައި ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމުޢާހަދާތައްްހިން ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ްބައިވެރިވާ ްފަރާތުން ގާ

ްއެމަޖިލީހުންް ްހުށަހަޅާ، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ތަޞްދީޤްކުރަންވާނީ

ްނިންމާް ްއެމަޖިލީހުން ްފާސްކުރުމަށްފަހު، ްއެމަޖިލީހުން  860ފާސްކުރުމަށްފަހުއޭ.

ްތަޞްދީޤުކުރަންޖެހޭނީ ްމުޢާހަދާއެއް ްވާހަކަަައަކީ، ްމަތިންނޭ. ްގޮތެްއގެ

ްރުހުންް ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއ ްހުށަހަޅާ، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ
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ް ްބާބުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު 10ްލިބިގެންނޭ.

ްޮއްތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހދ.ގެ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

 865ާވްގޮތުަުގެމަތިްންއިޞްލާޙުަގއިްމިއޮންނަނީ،ްާޤނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނުަގއިް

ްކުރަންޖެހޭް ްޖަމްޢިއްޔާތަާކއިެއކު ްބައިަނލްއަޤްވާމީ ްޤައުމުތަކުަގއި ބޭރު

ްވާހަކައަީކ،ް ްއެއްބަްސވުން. ްއެއްބަްސުވންތައް މުޢާޙަދާތަކާއި

ް ްއެހެންވީމަ، ްކުރާނީ. ްމިކަންތައް ްގޮުތގެމަތިންނޭ 23ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްކަމަކަށް ްތަޢާރަޟްވާ ްައކާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްނުދެކެން.ްްވަނަ ނޑު އަުޅގަ

 870ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްމަޢުލޫމާތުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިދެއްވި ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއުފާކުރަްން ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ. ަައިލަނީ ްބަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއގޮތަ ްކޮންޓްރިބިއުޝަން ްމެންބަރުންގެ ްލިބެމުންދާތީ.ްޢިއްޒަތްތެރި  875ށް

ްިމް ްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްޤާނޫނުގަިއާވް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ްމިހާރު ްިމއީ ބަލައިލިއިރު،

ގޮތުގެމަތިންނޭްވިދާުޅވީމަްދެންްމީގައިްއަނެއްހެންްތަޢާރުެޟއްްއޮތްކަމަކަްށް

ްއަހާނެ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުފެންނާތީ ްދަންނަވާލަން.ްްއަޅުަގނޑަށް ވާހަކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްއާދެ، ްވޯޓަށް. ްެއދެން ްދަންނަވާލަދެްއވުން  880އާދެ،

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަބްދުްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ،ްހދ.ެގ  885ްނަޞީރުެގްهللاްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެީއ،ްްް:ނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން ްގެންދެވިްއޔާ. ްއަނބުރާ ްރަނގަޅީ ނޑަްށވެްސ ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅުން

ްމުޢާހަދާތައްް ްއެއީ، ްނުޖެހޭ. ްހަމައެއް ްއޭިތ ްގޮތުންވެސް ޢިބާރާތުގެ

ްކުެރވޭނީ.ް ްމުޢާހަަަދާތައް ްއެހެންވީމަ، ްނޯންާނނެ. ްގޮތެއް އެއްބަްސވާނެ

ް ްނެތިފައި ްބަހެއް ްއެްއވެސް ްއިޝާާރތްކުރާ ްއެކަމަށް ްޖުމްލަްއެހެންވީމަ، އެ

ްއެަބްސް ްއެހެންވީމަ، ްއެއްބަްސވުން. ްމިއޮންނަނީ، ްތާނގައި  890ނިންމާ
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ްއެއްެޗްއް ްހަމަނުޖެހޭ ްގޮތުން ްބަހުގެ ްނެތީމާ، ްބަހެއް ްއެހެން ނިސްބަތްވާ

ްގެންދެިވއްާޔް ްއެަބިއ ްއޮތީާމ، ްފުރުޞަތު ްފާސްކުރުުމގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަރީއސް.ްްރަނގަޅުވާެނކަމަށްްފެންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރި

ް

ް895 

ްނުކުތާގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާާމބެހޭ ްޝުކުަުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމި، ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ނަޑކަށްްނުދެންނެވޭނެްގެންދަވާށެކޭ.ްދެން،ް ދަށުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއެަކްން ްވޯޓުލައްވާއިރު ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

ްގޮތަކަްށްވިސްނުންފުޅު ްފެިނވަަޑއިގަންަނާވ ްބަހައްަޓަވަައިގެން ަގއި

ްޑްރާފްޓްަގިއް ްއެހެންވީމަ، ްގެންދާނެކަން. ްކުިރައށް ްކަންތައް  900ވޯޓުލެްއވުމުގެ

ްވޯަޓްށް ނޑު ްއެހެންވީމަ،ްައޅުގަ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވަން. ްެއއޮތީ އޮތްގޮްތވެސް

ްދަންނަވާލާނަން.ް

ް

ް

ްދެކުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުބުރީގެ  905ނަޞީރުްهللا

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ފ(10ްްލަޠީފް ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް ްއިޞްލާުޙކުރުން. ް)ފ(.10ްްއަންނަނިވިގޮތަްށ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޤާނޫނުގައިް ްބޭރުޤައުމުތަކާިއްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްގޮުތގެމަތިން ވާ

ްމުޢާހަަަދާތަކާއިް ްކުރާންޖެހޭ ްޖަމްޢިއްާޔތަކާއެކު  910ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްއެއްބަްސވުންތައްްއެއްބަްސވުން.ް
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް915 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްްމެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިް

 920 ލަޠީފް.هللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

80ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 29ް925ްްްްްެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނު     

ް

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރު،ްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްޑްރާފްޓްަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް930 

ް

10ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ް)ފ( ްމާއްދާގެ ބޭރުޤައުމުތަާކިއްވަނަ

ްމުޢާބައިނަލްއަ ްކުރާންޖެހޭ ްޖަމްޢިއްާޔތަކާއެކު ދާތައްކޮށްްހަަަޤްވާމީ

ްމުޢާ ްއެފަދަ ްއެއްަބސްެވ ްެއއްބަސްވުންަތްއްހައެއްބަްސވުންތައް ދާތަކާއި

 935ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްޓަކައިްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުން.ް

ް

ް

ްދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 940ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 01ް945ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
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ް

ް

ަެއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުެގ ްމިބާުބގެ ވަަނ10ްްޔާ

 950މާއްދާގެް)ފ(ްޑްރާފްްޓގަިއވާްގޮތްްފާސްެވއްޖެ.ްއާެދ،ްދެންްއޮތްްއިޞްާލުޙް

ް.44ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް)ދ(،ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް

ްޢަލީްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުަުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްހުށަހަޅުއްވާ ްޢަބްދު، ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދުކނުަުބުރީގެ  955هللاްުހވަދުއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ ް)ދ(10ްްލަޠީފް ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް ްއިޞްލާުޙުކރުން. 10ްްއަންނަނިވިގޮތަްށ ް)ދ(. ްމާއްާދެގ ްބޭރުވަނަ

ނަޑއަޅާްން ްކަ ްރާއްޖެއިްނ ްޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ޤައުމުތަކަށާއި

ނޑައެޅުމާއިްއެފަދަްސަފީރުންްއަނބުރާްެގނައުންޖެހޭް ް.ްސަފީރުންްކަ
ް960 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް965 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ލަޠީފް.هللاްއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުތާ

ް

 81ް970ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

20ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް
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ް975 

ްނަތީޖާއަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންްމިވޯޓުެގ ްއާދެ، ްފާހެއްުނިވ. ްހުށަހެޅުއްވުން ްމި ްބަލާއިުރ، ށް

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

10ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ް)ދ( ްމާއްދާގެ  980ބޭރުޤައުމުތަކަާށިއްވަނަ

ް ްޖެހޭ ނޑައަޅާން ްކަ ްރާއްޖެއިން ްޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ސަފީރުންްބައިނަލްއަޤްވާމީ

ނޑަެއޅުމާއިްެއފަދަްސަފީރުންް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމަްޝވަރާގެމަތީންްކަ

ްއަނބުރާްގެނައުން.
ް

ް985 

ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 990ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

04ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 23ް995ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ10ްްމިވޯޓުެގ

ް)ތ(ް ްދެން، ްއާދެ، ްފާހެއްުނވި. ްގޮތްވެސް ްޑްރާފްްޓގަިއާވ ް)ދ( މާއްދާގެ

 1000ްއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ްއިޞްލާޙެްއްނެތް.ްޑްރާފްޓްގަް

ް

ް
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10ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްާމއްދާގެ ްވަނަ ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ނަޑއަާޅް)ތ( ްކަ ާރއްޖެައށް

ްފަތްކޮޅުް ްސަފީރުންގެ ްފަރާތްތަކުގެ ްއެނޫްނވެްސ ބޭރުޤައުމުތަކާއި

ްގެންދި ްއަނބުރާ ްފަރާތްތައް ްއެފަދަ  1005ފަތްކޮޅުތަްއްްގެްއުމުބަލައިގަތުމާއި

ްްް.ބަލައިގަތުން
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1010 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 72ް1015ްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

04ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1020ވަަނ10ްްމިވޯޓުެގ

ް)ލ(ް ްދެން، ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ް)ތ( މާއްދާގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ް
ް

ް

ްގޮވ10ްަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ް)ލ( ްމާއްދާގެ ްނަ ްތަޙުޤީޤުތައްްތް.  1025ެއކިެއިކ

ް ްނުވަތަ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްޤަކުރުމަށް ްމައްސަލަތަކުަގއި އުމީ

ް.ްލަފާދިނުމަށްްއުފައްދާންޖެހޭްވަގުތީްކޮމިޝަންތައްްއުފެއްދުން

ް

ް

 1030ްއެދެން.ްްޯވޓުދެއްވުންްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1035 

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1040 

ް

ްމިާބބުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުެގ ވަަނ10ްްގެ

ް)ޏ(ް ް)ގ(، ްދެން ްއާެދ، ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްްޓަގއިވާ ް)ލ( މާއްދާގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއް ްމާއްދާއަށްވެސް ްތިން ްމި )ސ(،

ް ްަކމަށްވަންޏާ ްނުކުަރއްވާ ްވޯަޓްށ3ްްއިޢުތިރާޟެއް ްެއއްކޮށް  1045މާއްދާއަށް

ްދަްނނަވާލަދެ ްެއއްކޮށް ްއަކުރަށް ްިތން ްމި ްއާދެ، އްވުްންއަހާލަންކަމަށް.

ްއެދެން.ްއާދެ،ްތ.އަތޮޅުގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1050 

ްހަމަޔަޤީނުންވެސްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަހާލަން. ްވަިކވަކިން ްިމ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް

ްމިްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބައޮްތ. ްމީގެ ްައއިްސްއަޅުަގނޑަްށްވަރަްށްކަމުނުދާަކމެއް ްެއކަން ހާރު

ނުޑް މިްއިނާމުތައްްދެމުންްމިދަނީކީްރަނގަޅަކަށްްނޫން.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ

އެައކަށްްވޯެޓއްްނުދޭނަން.ްެއހެންވީމާ،ްފަހަރެއްަގއިްައޅުަގނޑުްނުދީފިްއާޔް

ނުޑެވސްްވޯޓުދީގެްން  1055އޭތިްފާސްނުވެދާނެ.ްގިނަްެއްއޗެހިްފާސްކުރަނީްއަުޅގަ

ްއަހާކަށެްއ.ްމިއަދު.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްެއއްފަހަރާ ްއެގޮތަށް ނަޑކަށްްނުފެނޭ

ްވަިކވަކިންްއެިހއްޔާްރަނގަޅީ.ް

ް
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ް

ްދަންނަވާލަދެއްުވްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތގޮތް ް)ގ( ްއާދެ، ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ.  1060އާދެ،

ްއެދެން.ް

ް

ް

ްޑްރާފްޓްގަިއވ10ްާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ް)ގ( ްމާއްދާގެ ްްވަނަ ްމުހިންމުްޤަްގޮތް. އުމީ

 1065ްް.މައްސަލަތަކުަގއިްރަްއޔިތުންނަށްްފެންނަގޮތްްބެލުމަށްްޢާންމުްވޯޓުނެގުން

ް

ް

ްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1070ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 81ް1075ްދެްއވީ:ްވޯޓު

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ  1080ވަަނ10ްްމި

ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮްތް ް)ޏ( ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތް ް)ގ( މާއްދާގެ

ްދެއްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާލަ

ް

ް

ްބަންދުދުވަސްތަާކިއ10ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްަޤއުމީ ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ޏ( ްމާއްދާގެ  1085ވަނަ

ްސަރުކާރުްބަންދުދުވަސްތައްްަކނޑަެއޅުން.ް
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ް

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1090 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްގެްނަތީޖާ:ވޯޓު

ް

 83ް1095ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

03ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް1100 

ްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްރިޔާސަތުން ްމިބާބުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ10ްްމިޯވުޓގެ

ް ް)ސ(ްމާއްދާގެ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް )ޏ(

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް1105 

ވަނަްމާއްާދގެް)ސ(ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްެއކިްފަރާތްތަަކށްްޤާނޫނުގަިއވ10ްްާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްގޮތުގެމަތީންްއިނާމާިއ،ްލަޤަބާިއ،ްޝަރަފާއިްމެޑަލްްދިނުން.

ް

ް

 1110 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1115 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

02ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް1120 

ް

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްްމިްރިޔާސަތުން ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަނ10ްްަޯވޓުގެ

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(. ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް ް)ސ( މާއްދާގެ

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްކު ްމިއޮންނަނީ، ްހުށަހެޅުްއުވމެއްަގއި ްޢަފޫކުރުމާއިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  1125ްށވެިރން

ް ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا ްސިފަެއއްކަަމށް ްމިލްކުވެިރވެގެްނވާ ްވަތަޢާލާ ސުބުޙާނަހޫ

ްެއް ްޣަފޫކުރެްއވުން ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވާީތ ްފާހަގަކުރައްާވ މެންބަރުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮަތށް ްއޮްތ ްދެން ނޑާލުމަށްފަހުގައި ްކަ ްމިަިތަނުން އިބާރާތް

ްދަންނަ ްވާހަކަ ްއެހިދާނެ ްއާދެ،ްވޯޓަށް ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(. ވާލަން.

ްމިް ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން  1130އަޅުަގނޑު

ްސްޕެސިފިްކް ްަވކި ްޙުކުމްކޮށްަފއިވާ ްުކށްތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ްމިވަނީ ޑްރާފްޓްަގއި

ްިމް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިނގޭތޯ. ްަކނަޑއަާޅފައި ކަންތައްތަކަކަްށ

ްޢިއްް ްސަލީމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްއަދަބުް ްކުްށވެރިްނނަށް ްިމވަނީ ްހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޤައުމުެގް ްދިވެހި ްޖުމްލަކޮށް ްމުޅި ްެއހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ.  1135ލުއިކޮށްދިނުން

ްމީހަކަށްވިޔަްސް ްކުށެއްކޮށްަފއިއޮްތ ްބާވަތެއްގެ ްކޮންމެ ްތެެރއިން ރައްޔިތުންގެ

ްލުއިކޮށްދިނު ްތިްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްދޭން ްމިބާރު ްަޙއްަްުޤ، މުގެ

ްބާރުް ނޑައެޅުުމގެ ްކަ ްކަމަށްވަންޏާ ނޑައަުޅއްވާނެ ްކަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންނޫނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނިކޮށްލަން ްއެ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ލިބިދޭތީ

ް ްޣަފޫކުރުމަކީ ްޭއގެތެރެއިން ްއެހެންވީމަ، ްވަތަޢާލާއަށްވެސްްهللا  1140ްސުބްޙާނަހޫ

ްބަެއއްް ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ްމިތާނގައި ްސިފަފުޅެްއަކމަށް ޚާއްޞަެވގެްނވާ



 42 

ްޣަފޫކުރުން،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާތީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނާންނާތީް ްއުނިަކމެއް ްޭއގެ ްއެެހންނަމަވެސް، ްއުނިކޮށްލާފައި އެތަން

ްއެވާ ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙާސިލުވާތީ ްމަފްޙޫމު ްދަންނަވާލީ.ްމިދެންނެވި ަހކަ

ްނިންމީކީނޫން.ް ްވަިކގޮތަކަްށ ްއަދި ްމިއީ ްއަޅުަގނޑު  1145)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްކިހިނެއްތޯއޭ،ް ްމި ްމިހާރު ްިވސްނާލަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް މިދެންނެވީ،

ްއަޅުަގނެޑއްނޫންް ްޚިޔާލުފާޅުކުަރއްވާަފއިވާތީ. ްެއ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއް ްއެާވހަކަ ްފްލޯރގައި ްމި ްމިީއްއިނގޭތޯ ްކޮންމެއަކަްސ، ްދެން، ކެީވ.

ްފުޅާކޮްށް ްހަިނވާޮގތަކަށް ްދިނުން ްލުޔެއް ްއޮްނނަ ްދެވެްނ ރައްޔިތުންނަށް

ްނޭހުމަކީް ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނިކޮށްލާގޮތަށް ްމި ްދާއިރާއެއް  1150އޮންނަ

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ކުރެވޭނެކަެމއްނޫން.

ްރ.އަތޮ ްއާދެ، ްޝާޙީންް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅުެގ

ްޙަމީދު.

ް

 1155ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަމަލުކުރަމުންދާްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްމިހާރު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްމެންަބރުްޝާީޙންްޙަީމދުް ްޢިބާރާތ04ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ ްއެބަޮއޭވ ްމާއްދާގަިއވެސް ްވަަނ

ްމިހާރުްބޭްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރޫލްކުރައްަވިއފިއްޔާ ްތިގޮތަށް ްމިހާރު ްދެން، ނުންކުރެވިފައި.

ްމާއްދާއަކަްށް ްިޚލާފު ްާމއްދާެވސްްއިސްލާމީްޝަރީޢަތާއި ްމި  1160ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވިދާޅުވެެދްއވުްން ްވިސްަނވާފައި ްވަރަށް ްއެހެންވީމަ، ްކަންނޭނގޭ. ވެގެންދާނެ

ްރަނގަޅު.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްއާދެ،ްް:ވާހަކަެދއްެކވުންރިޔާސަތުންް ްނެގުން. ްމިހާރު ްދެން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  1165އާދެ،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްބަހެއް.ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްޢަރަބި ްލަފްޒަކީ ްމި ް"ޢަަަފޫ" ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1170ްޝުކުރިއްާޔ

ްްައބޫބަުކރުްްާބދުމުޙަްނމަދުްޤު ްެއއީ ްޢަފޫގެްهللاް"ޢަފުއްވު" ްނަންފުޅެއް. ްޚާއްޞަ ްވަތަޢާލާއަށް ްސުބްާޙނަޙޫ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކިަޔއިފިއްޔާ ްޢަފުއްވުން ްމަޢާފްކުރުން. ްވަތަޢާލާެގްهللاްމާނައަކީ ސުބްޙާނަޙޫ

هللاްز إى هللا عفو كريوރޭގައިްނަންފުެޅއް.ްތެأسواعل حسنا ނަންފުޅެއް.ްއެއީް

ްދީލަތިް ްބަހަށްްއަކީ ްޢަރަބި ްެއކަމަކު، ްރަސްކަނލާެގެއވެ. ްޢަފޫކުރަްއާވ ވަންތަ

ްދިވެހިް ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްމަޢާފްކުރުން. ްމާނައަކީ ްޢަފޫކުރުމުގެ  1175ބަލާއިރުަގއި

ްޢާންމުކޮށްް ްޢަފޫ ްމަޢާފްކުރެްއވުން. ްމާނައަކީ ްޢަފޫކުރުމުގެ ބަހުގަިއވެސް

'ް ްއެހެންވީމަ، ްމަޢާފަށް. ްކުެރވޭ ްޢާންމުގޮތެްއަގއި ްެއްކިޔަނީ ަޢފޫކުރުން'،

ްމާނައަީކް ްއޭެގ ްބަހުންވެްސ ްޢަރަބި ްއަދި ްބަހުންވެްސ ްދިވެހި ލަފްޒު

ްމަޢާފްކުރުން.ްއެއްެވސްްމައްަސލައެއްްއޮތްކަމެއްނޫން.ް

ް1180 

ް

ްމިބޭނުންީވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްނެތް.ްއަުޅގަ ނޑުެގްމައްސަލަެއއް އާދެ،ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުން ްއެްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިގޮތަށް ްގެންދިޔައިުރ ްދައްކަވަމުން ވާހަކަފުޅު

ްއެހެންވީމަ،ް ްއިނގޭތޯ. ްބޮޑަށް ްާސފުކުރަން ްެއކަން ގެނެސްފަިއވާތީ

ނޑުްމިހާރުް ނޑުްބޭނުންކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ  1185މިފުރުޞަތުްއެގޮތަށްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްތައްޔާުރެވވަަޑއިގެންެދްއވާށޭ ްއަހަން ްއަހަން،ްވޯޓަށް ްވޯޓަށް ދެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްދަ ްހުރިހާ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ންނަވާނީ.

ްގެްނދަންތޯ.ްދެން،ް ްކުރިއަށް ްރަނގަޅުވާެނކަމަށް ްނޭރުވިޔަސް މެންބަރުންނަށް

ްދެްނ،ް ްވޯޓުެދއްވާނީ. ްގޮތަކަްށ ްޯވޓުދެއްވާނެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްގެންދާަނން. ްކުރިއަށް ްފަތުވާްއަޅުަގނޑު ްދީނީ  1190ނަށް

ްވޯޓަށްް ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްލިބިއްެޖކަމަށް. ްފުދޭވަރަކަށް އޭަގއި

ްދަންނަވާލާނަން.ް

ް

ް

ްސަލީމްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1195ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމުޙަންމަދުް ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްހުށަހަޅުއްވާ
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ްއިޞްލާުޙ؛ ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާގެ ައންނަނިވިގޮތަްށްް)ޑ(ދިވެހި

ް ްޢަފޫކުރުމާއ04ްްިއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށްވެރިންނަްށ ް)ޑ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކުށްވެރިްނގެްއަދަބުްލުިއކޮށްދިނުން.ް

ް1200 

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ޓުދެްއވުންްވޯ[

ް1205 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްފާދިްއޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ް

ް

 82ް1210ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއް     

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް1215 

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ނޑުްމިްޑރާފްޓްގައިްއޮްތގޮތްްދަންވާލާނަން.ްޑްރާފްޓްގަިއް މިހާހިސާބުންްއަޅުގަ

ްް)ޑ(.އޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެންް

ް

ް1220 

10ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ް)ޑ( ްމާއްާދގެ ްިޖނާވަނަ ށްތަކުަގއިްކުޢީ

ޙުކުމްކޮށްފައިާވ،ްއިސްތިޢުނާފްގެްއިތުުރްފުރުސަތެއްްނެތްްީމހުންގެތެރެއިން،ް

ް.ްވަިކވަކިފަރުދުންގެްކުށަށްްޤާނޫނުގަިއވާްގޮުތގެމަތީންްމަޢާފްްދިނުން
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ް

ް1225 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1230ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 09ް1235ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްްތުން ްމިބާބުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ10ްްމިޯވުޓގެ

ްމިހާހިސާބުންް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮްތ ް)ޑ( މާއްދާގެ

ް ްައރުވަން. ްހުސްވަގުތުޮކޅު ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  11:00ް1240އަޅުަގނުޑ

ްވަޑަިއގެންދެްއވުންްއެދިްަދންނަވަން.ްްޖަހާއިރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ް

ް]ށ11:00ްްނ10:30ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ްމެންބަރުން  1245ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާތަނަށް ްހާޒިރުވެވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.60ްްއެދެން. މެންބަރުން

ްއާދެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނާޑިއް، ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ަބއެއް

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަށައިގެންނެިވއިރު ްފުރަތަމަ ްސުވާލަށް ކުރެްއވި

ްފާސްކުރަްއވާފަިއް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ އޮތީ

ް ްމިވަނީ ްފޮނުވިފައި ްއަރިހަށް  1250އޮކްޓޯބަުރގަިއ.16ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއެފާސްކުރަްއވާަފއި 177ްްވަނީ ްހުށަހެޅި ްބާބު ްޖަލްސާގައި 2007ްވަނަ
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ް 10ްްއޮކްޓޯބަރު ްބޭއްވި ްރޭ ްބުދަދުވަުހގެ ްވަނ179ްްީވީ ްޖަލްސާގައި ވަނަ

ް ްލިބިފައިވާ ްތާއީދު ްުހށަހެޅި ްމާއްދާއަށް ްއެްއވަނަ އިޞްލާޙެްއގ5ްްެއެބާބު

ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެްއިވް ްފާސްކުަރއްާވފައިވާތީ،ްއެމާއްދާ ްއެމާއްދާ މައްޗަށް

ްްގޮތް ްއެއީ ްފޮނުވިފައި. ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  16ް1255ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެބަހުރިް ްތާރީޚުތައް ްފޮނުވެމުންދިޔަ ްޭއގެަފހުން ްދެން، އޮކްޓޯބަުރގައި.

އަޅުަގނޑުްަފއިލްަގއިްއަޅުަގނޑުްއަުތގައިްިމއޮތް.ްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންް

ްއެް ްދެން ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ްބޭނުންފުޅުވަންޏާ ހެންނަމަވެސް،ްބައްލަވަން

ްނެްތް ްިމވަގުަތކު ްެއއްެޗއް ްދަންނަވާެނ ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްއިތުރަށް މިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްދަންަނވާލީ. ްެއވާހަކަ  1260އިނގޭތޯ،

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެ ްއަދި ްއެދެން. ްޖަްއސަވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުތައް މެންބަރުން

ްބައްލަވާލަ ްނަންފުޅުތޯވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެ ްއެދެން. ދެްއވުން

މެންބަރުންނަށްްއެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެްފަދައިންްވޯޓުްނަގަުމންްމިގެންދަނީ.ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް1265 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޢިއްޒަްތތެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްިނޒާމާބެހޭ ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑު ްރި

ްމިްްލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަ ނޑު ްައޅުގަ ނޑަައޅުްއވާނެ. ްކަ ްނިޔާ ްމަނިކުފާނު ދަންނަވާލުމުން

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްމިއަދަކީ ްމިދަންނަވާލަނީ ްނުކުތާ  1270ނިޒާމާބެހޭ

ްއިޞްލާުޙކު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިދެންނެވީ ްމިމަޖިލީހޭ ރުމަށްޓަކަިއްރައީސް.

ްއަލްމަރުޙޫމްް ްއޮނަރަބަްލ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކުލަވާލެވުނު މިފަހުން

ް ްދަތުރުކުރެްއވިާތ ްއާލަމަށް ްދެމިއޮތުމުގެ ްޝިޙާބްަު އަހަުރ20ްްއިބްރާހީމް

ްބޭފުޅުންް ްިފރިހެން ްހަތަރު ްއެމަނިކުފާުނގެ ްއެމަނިކުފާނަކީ ްދުވަސް. ފުރުނު

ްމަސައްަކތްކުރަްއވާ ްމަޖިލީހުގައި ްބޭފުޅެއް.ްއަިދްއޭެގއިތުރުްންޚާއްޞަ  1275ފަިއވާ

ްއަިދް ްިސޔާީސގޮތުންނާއި ްތާރީޚުގައި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ އެމަނިކުފާނަކީ

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްބޭފުޅަކަށްވާީތ ްފުންނާބުއުސް ްވަރަްށ ްގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން
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ްދުޢާކުރުމަށްް ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްވުން ްސުވަރުގޭގެ ްބޭފުޅުން ްއެންމެހާ ތިޔަ

ނުޑްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.އެދިްދަންނަވާްޙާ ްލުްއަުޅގަ

ް1280 

ް

ްއަޙްމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްސަމީރު.

ް

 1285ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނަަގމުން ްވޯޓު ްމަނިކުފާނު ްކުީރގައި ްއިންޓަވަްލގެ ްދިޔައީތީްޖަލްސާގެ

ްބޭނުންވެގެްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްސާުފކޮށްލަން ްއިތުރަށް ްެއްއޗެއް ްދެންނެަެވި މަނިކުފާނު

ްތިމަްން ްިވދާޅުވި ްވާހަކަފުުޅގަިއ ްަމނިކުފާނު ްމަޑުކޮށްލީ. އަޅުަގނުޑ

ް ްމިފޮނުވަނީ ްދަށުންނޭ.99ްްމަނިކުފާނު ްމާއްދާގެ ްމާއްދާއަީކ99ްްަވނަ  1290ވަނަ

ްޚާް ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންގެ ްވާޖިބުތައް. ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ އްޞަ

ް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްމިއޮންނަނީ ްގޮުތގައި ްވާޖިބެްއގެ 7ްމަނިކުފާނުގެ

ްއެކަމަުކް ްދެން، ްމައްސަލަތައް. ްއެފާސްވާ ްފޮނުއްވަްނ ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްއޮީތްއެިސޓީފުޅުަގިއްކިހިނެއްތޯ،102ްް ްފޮނުވާފައި ްދަށުންތޯ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްސާފުކޮށްލަެދއްވާތޯ.ްއެކަ ްފޮނުަވއިފިއްާޔްެއފޮނުވެނީވެްސ99ްްން ްދަށުން  1295ގެ

ްއަޅުަގނޑަްށ102ްް ްތަޞްދީޤްކުރުމަށްކަމަށް ްގޮުތެގމަތިން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަންނަވާލަން.ް ްސާުފކޮށްލަދެއްވާޯތ ްއެކަން ްއެހެްނވީމާ، މާނަކުރެވެނީ.

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް1300 

ްއެއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑު ްދަންަނވާކަެށއް ްއެްއޗެއް ްވަކި ްބެހޭގޮތުްނ އި

ް 99ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމާއްދާއާއި، 101ްްވަަނ ްމާއްދާާއއި، 102ްވަނަ

ނެޑޭކް ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްެޗްއ ްއޮތް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްމިމަސައްކަްތް ްއަިދ ްއެހެންވީމާ، ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. އެއްފަދައިން
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ްރޫޙުވެްސްކުރަމު ްކުރަމުންދާ ްމިމަސައްކަތް ްގޮތާއި  1305ންދާ

ްެއއަްށް ްއެްއޗެއް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްއަޅުަގނުޑް ްދެްނ ްއާދެ، ްކަންނޭނގެ. ްނެތް ްބޭނުމެއް ދެންނެވުމުގެ

ްނިޒާީމް ްއެއީ ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ް ްައދި ްނުވިޔަސް ްމަޖިލީހުގެްނުކުތާއެްއކަމަށް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމި އެއީ

ްމިް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެްސ، ްނުވިޔަްސ، ްރައީސްކަމުަގއި  1310ފުރަތަމަ

ް ްއެކުަލވާލެްއވުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަހަުރ98ްްޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަނަ

ްޚާއްަޞް ްމި ްއުފެއްދެިވ ްއެކުލަވާެލްއވުމަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ތަޞްދީޤްކުރެވި

ްރައީސަ ްފުރަތަމަ ްޝިޙާބު،ްމަޖިލީހުގެ ްއިބްާރހީމް ްއޮނަރަބަލް ކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްވެވަަޑއިގަންަނވާކަން ްޝިޙާބް ްއިބްރާހީމް އަލްމަރުޙޫމް

ްސުވަރުޭގެގް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމަރުޙޫމަށް ްޢިއްަޒތްތެރި  1315ފާހަގަކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްދުޢާކުރަން. ްއެިދ ްނިޢުމަތްލެއްވުން ދާއިމީ

ްވައިފިްނ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް.ފާހަގަކުރައްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1320 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްވިދާުޅވިްރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން:ޠާްމުޙަްނމަދުް ްމިއަުދ ްމަނިކުފާނު ްއާެދ،ްްމިނެގީ ްގުިޅގެން. ބަސްފުަޅކާިއ

ްތިވިދާޅުވަީން ްމަނިކުފާުނ ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނުޑވެސް

ްގެންދަވާް ްކުރައްވަމުން ްކަން ްފާސްވީމާ ްިމހާރު ްމާއްދާތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރައްވަްން ްކަްނ ްެއގޮތަށްކަން ްޤަބޫލުކުަރނީވެސް ނޑު ްއަުޅގަ  1325ގޮތް.

ްެއހެ ްމިޖަލްސާއާިއްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާީނވެސް. ްމަނިކުފާނު ންނަމަވެސް،

ްގޮތުގެމަތިންް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ ްގެންދެވީ ްވިދާުޅވަމުން ހިސާބަށްވެސް

ްގެންދަާވް ްފޮނުްއވަުމންަް ްމާއްދާަތއް ްާފސްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްކަމަށްވަންޏާ ްގޮތުގެމަތިން ްމާއްދާގ99ްްެވާހަކަ.ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ވަނަ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުަގއި،ްމިީއްދަށަކުންނެއްްނުވެ  1330ސްްފޮނުއްޭވނެ.ްއަޅުގަ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮތް. ްޤަބޫލުކުރެޭވ އަޅުަގނޑަްށ
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ްއެެހންކަމަށްވަންޏާް ަަވަންޖެހޭ. ްފޮނުއްވަ ްެއބޮތް ްވަިކގޮތެއް ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްފޮނުއްވޭީން ްފޮނުއްވާކަމަށްވަންާޏ ްގޮުތެގމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ

ްއެ ްދެން،ްހަމަ ްފޮނުވާކަމަށްވަންާޏ99ްްގޮުތގެމަތިން. ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްައޅުަގނުޑވެްސ ްފޮނުްއވިދާނެކަމަށް ްބައްލަވާލަްއވަން  1335ހަމަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްތިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދި ްދެން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއްެޗއް ްތަފާތު ްޚިޔާލަކީ އާދެ،

ްތަފާތުވެދާނެްޢިއްޒަތް ްގޮްތވެްސ ްވިސްނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރަށް  1340ތެރި

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެއްެޗްއ99ްްކަންނޭނގެ. ްިމބުނާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްދަންނަވާލަންް ްދިޔައިަމ ްމިހާހިސާބަށް ނުޑ ްައުޅގަ ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނުޑ

ގެްވަނަްާމއްދާަގއިްމިބުނަނީްރައްޔިތުްނގެްާޚްއޞަްމަޖިލީހ99ްުޖެހޭނެހެން.ް

ްކަންތައްަތްއް ްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްހިންުގމާއި ްކަންތައްތައް އެންމެހާ

ްރިޔާސަުތް ްބާއްާވ،ްއެޖަލްސާތަކުގެ ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ  1345ނިންމުމަށްޓަކައި

ް ްކަންތައްަތއް ްފާސްވާ ްމަޖިލީހުން ްތެރޭަގިއ7ްްބަލަހައްޓާ، ުދވަހުގެ

ްޚާ ްރަްއޔިތުންެގ ްފޮނުވާނީ ްމަޖިލީހުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްއޞަ

ް ްދެން ްނަގާލާަކށް ްވަގުތު ްކޮންމެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން 101ްރައީސްެއވެ.

ް ްމާއްދާާއއި، ްބޭނުމެްއ102ްްވަނަ ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާކަށެއް ްމާއްދާ ވަަނ

ްވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ްއަތްޕުޅުމަތީަގއި ްމެންބަރުންގެ  1350ނެތް.ްދެން،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރިހަމަ ްވާޖިބު ްޤާނޫނީ ްގެންދާކަމުެގްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދާކުރަމުން އަށް

ްދެްން ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ ްޮއތް ނޑު ްއަޅުގަ ހިތްހަމަޖެހުން

ް)ޒ(ް ްއޮތީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ،ްދެން ްކުިރއަށްދާނީ. ވޯޓަިއގެން

ްނެތް.ް ްއަށް ް)ޒ( ްއިޞްލާެޙއް ްދަންނަވާލާނަން. ްވޯޓަްށ ްައޅުަގނޑު އަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްއެހެންވީމާ، ްބާބުގެ ް)ޒ(10ްްއްޔާ ްމާއްދާގެ  1355ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް
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ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިބާބުެގ ްޑްރާފްޓްަގއިާވ10ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ް)ޒ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްލާޒިމުކުރާްސަގޮތް.ް ްޢަމަލުކުރުން ްމިޤާނޫނުއަސީސީން ްޚިދުމަތްތަކަށް  1360ލާމަތީ

ްތަބާވާކަންްކަަށވަރުުކރުން.ތަކުންްސަލާމަތީްޚިދުމަތްއުޞޫލުތަކަށްް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1365 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 76ް1370ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް1375 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ10ްްމިވޯޓުެގ

ް)ޓ(ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ް)ޒ( މާއްދާގެ

ދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްް

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.ްސ.އަތޮޅުް

ް1380 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެަެްއާޗއިްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްެއޮއތް ްޝެޯޕގައި ްމިމާއްދާެގ ްިމއީ ް)ޓ( ްމިއޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި
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ަެއްކެުވން: ްމިްްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަދެ ްހީވަީނ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމަ، ްއެްއޗެއް. ރިޕީޓްވާ

ްޝުކުރިްއާޔްރަނގަޅުގޮަތކަ ްޭނއްެސވުންހެން. ްވޯޓަށް ްިމއަުކރަަަށް ްވާނީ،  1385ށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް1390 

ްހަމަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުެރއްވުން ްފާހަގަކުރެަެްއވި ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްކިހި ްދަންނަވާލަްނ، ްއަރިހުަގއި ްމުޤަްއރިރު ްއެބަޖެހޭ ނެއްޯތްއަޅުަގނޑަށް

ްތިބޭފުޅުންގެްކޮމިޓީންްމިކަންްގެންދެިވއިރުްޚިޔާލުފުޅުްއޮތީ.ް

ް

ްސެކްޝަނެއް.ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްެކޗްއޯލް ްމިކިޔާ ްމިއީ ް)ޓ( ްރައީްސ،  1395ްޢިއްޒަތްތެަެރި

ްކަށަވަރުކޮށްޭދްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއިްނ ްނެތް. ްމައްސަލަެއއް ްއޮތުމަކުްނ ްމި އެަެހެންވީމަ،

ްހީވަނީ،ްއެއްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން، ްނުދާކަން. ްނެއްިޓގެްނ ްކަެމއް ވެސް

ްިމފުރުޞަތުގަިއް ްއެހެްނވީމާ، ްަޔޤީނުންވެސް. ްހަމަ ްނޫން ތަޢާރަޟެއް

ްމަސައްކަތްަތްއް ްއެޑިޓޯރިއަލް ްފަހުން ްފާސްޮކށް، ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަެނއްާކް ްބަލައިލެވިދާނެ.ްއެހެންނޫނީވިްއޔާ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ  1400ކުރާއިުރގައި

ްމިހާރުް ްއެހެްނވީމަ، ްމެދުވެިރވެދާނެ. ްގޮތް ްނަގަންޖެހޭ ްވޯެޓއް އަލުން

ްމަޝްވަރާް ނަޑށް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކަމަށް ްަވޑަިއަގތުން ްކުރިއަށް ވޯޓަަަިއގެން

ްއެރުވޭނީ.ް

ް

ްކުރެްއވުމުަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްސ.އަތޮުޅގެ  1405އާދެ،

ް ްރިޕީޓެްއްތަޢާރަޟެއް ްމިއީ ްނުިވސްނޭ. ނަޑކަށްެވސް ްއަުޅގަ ާވކަމަކަށް

ްއާދެ،ް ްކަންތައްތައް. ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަންނަނީކަަަަމށް ތަކުރާރުެވގެން

ްފޮުނއްވުާމއެީކގަިއް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްދެްނ ްމީަގއި އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްދަންނަވާލާނަން ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

ަުރާރުވާްވާހަކަްއެަެހެންނޫންތޯ.ްނޫނީްރިޕީޓްާވްމެން  1410ބަރުވެސްްވިދާުޅވީްަތކު
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ްދެބޭފުޅުންވެްސް ްހަމަ ްއެހެންވީމަ، ްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ވާހަކަ

ްވޯަޓކަްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްއެަކއްެޗއް. ތިވިދާޅުެވވުނީ

ްދެންް ްއެ ްބާއްވާނީ. ްފެންނަންޏާ ްބާއްވަން ްދެން، ދަންނަވާލާނަން.

ްވޯޓަަކްށްޑްރާފްޓި ްއަޅުަގނޑު ްެއއްަޗކަށް ްއޮތް ްފޮނުްއވާފައި ްކޮމިޓީން ންގ

 1415ްނާހާްނުގެންދާތީ..

ް

ް

10ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްާރފްޓްގަިއވާ ް)ޓ( ްާމއްދާގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށްވަނަ

ް ްމީހަކު ްޤާނޫނުހުންނަ ްމި ްޤާނޫނުގައިްއަދާކުރާންޖެހޭކަމަށް އަސާސީއާިއ

 1420ްލިއްޔަތުތައްްއަދާކުރުން.ޢޫަޫމިނޫންވެސްްމަސްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1425ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 64ް1430ްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

07ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ

ް

ް

 1435ވަަނ10ްްމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމިްބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކަރުދާްސް ްެދން، ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް ް)ޓ( މާއްދާގެ
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ް ް، 46ނަންބަރު ްއޮްތ10ްްމި ްއިުތރުކުރަން ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަށް ަވނަ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް1440 

ްޢިއްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްހުށަހަޅުއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްޙުއްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު و އްވާޒަތްތެިރ

ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްމިބާބުގެ ްއެކުަލވާލެވިަފއިާވ ްމިހާރު ްއިޞްލާުޙ؛ 10ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްއިުތރުކުރުން. ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަށް ްބާރުތަކާިއްވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

 1445ކުރެއްްއިތުރުކުރުން.ްވަނަްމާއްދާއަށްްއ01ްަ.ްމިްބާބުގެްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްައކުރަކީއި ްިއސްލާމްދީނުގެް، ތުރުކުރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްޢިލްމުވެރީން ދީނީ

ްންްޙިމާޔަތްކުރުން.އެންމެހައިްޝިޢާރުތައްްފާޅުކޮްށްއިސްލާމްދީ

ް

ް

 1450ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1455ް.މެންބަރުްޙުއްުންއސުޢޫދުްއަްއޑުއަތޮޅު ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 .ދުްޙަސަންމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީކޮޅުމަޑުލުް ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 02ް1460ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްވާގޮުތން ްނަތީޖާގައި ްވޯޓުގެ މި

ްދަންނަވާ ްހުށަހެޅުން ްއިތުރުކުުރން ްައކުރެއް ްއެދެން.  1465ވަަނ10ްްލަދެއްވުްނ

ްމާއްދާއަށް.ް

ް

ް

هللاްޢަބްދުއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް

ް ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެުކނުބުރީގެ  1470هللاްހުވަުދއަތޮޅު

ްތާއީދުކުރަްއވާފަްލަޠީފް ްއިޞްލާޙު؛ ްައކުރެްއ10ްްިއވާ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްއަުކރަކީ ްއިތުރުކުރާ ްޤާޫނނުގަިއވާގޮުތެގް، އިތުރުކުރުން. ޤާނޫނުައސާސީާއއި

ްްމަތިންްނާއިބުރައީސްްމަޤާމުންްވަކިކުރުން.
ް

ް1475 

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1480ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ް.هللاމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 .ލަޠީފްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 26ް1485ްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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 1490މިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްމިްހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްނިޒާމަބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ްމާޭލެގް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަޙީދު،ްރ.ައތޮޅުގެ ްޢަލީ ނުކުތާއެއް

ްޢީލް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1495 

ްވޯޓަްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެ ްނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޭގެްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން،ްއެހެންނަަަމަވެސް،ްމިހާރު ްފެންނާތީ. ްއެއްެޗއްކަމަށް ނުނެގޭނެ

ްމައް ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައްޖެ. ްނުވޭ.ްމަޤްޞަދު ްފާހެއް ްއެ ްނެތް. ސަލަެއއް

ްއިންތިޚާބްކުރެޭވްމަޤާމެއްްދެންް އެހެންްދަންނަވަންްއުޅުނުްަސބަބަކީ،ްެއއީ

 1500ްއިމްޕީޗްކުރުންްނޫންގޮަތކަށްްަވތްކެއްްނުކުެރވޭނެ.ް

ް

ް

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވަނީ ްމީގަިއ ްެދންނެވީ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު އާދެ،

ވާްގޮތުގެމަތީން.ްއެެހންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ،ްެއކަންްުކރެވޭނެްދެއްތޯ.ްޤާނޫނުގައިް

ްދެންް ްއާދެ ްގޮުތގެމަތީން، ްޤާނޫނުގައިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސާއ  1505އެހެންވީމާ،

ްނިމި ްެއއޮތީ ްއެކަން ްއެހެންވީމާ،ްްކޮންމެއަކަސް ްއެހެންނޫންތޯ. ގޮސްފައި

ްމެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްއަުޅަގނޑު.. ްއެވާހަަކ ބަރު.ްދެން

ް ްއަޙްމަުދ11ްްދެން، ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއޮތް.. ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްސަމީރު،ްހއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްް

ް1510 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހީވަނީ.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑަށް ްދަތިފުޅުވެއްޖެހެން ްތަންކޮެޅއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްަސމީރު ްތިީރަގިއ11ްްއެއީ ްއޭގެ ްއޮތީ ްލިޔެފައި ްމާއްދާ ްމި ްގޮތަްށ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެެހންނަމަަަވެސް،ް ްކަންނޭނގެ. ްނެތީމާ ްބަިއ ްިލޔެފަިއއިން  1515އަޅުަގނޑު

ްއަނބުާރް ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙު ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްދަންނަ ްއިތުުރްއެއްެޗއް ްބޭނުންވާތީވެ ްެއީއްގެންނަން ްބޭނުންވޭ. ވާލަންެވސް
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ްމިއޮންނަނީ.ް ްގޮތުަގިއ ްަމސްޢޫލިއްޔަތެްއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެމަނިކުފާނުްއެހެންނަމަވެސް، ްބާބުަގިއ ގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްވަޒީރުްނގެ ްގޮުތގައި ްމަސްޢޫލިއްޔަެތއްގެ  1520އަަަދާކުރަްއވަންޖެހޭ

ްއެ ްނެތް. ްޢައްޔަންކުރުމެއް ނޑުމެްންމެންބަރުން ްއަޅުގަ ހެންނަމަވެސް،

ް ްބާބުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެަބއޮްތ1ްްްވަޒީރުްނގެ ްގަިއ ް)ނ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްފިޔަވާ ްާނއިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްހުށަހަޅާފައިާވގޮތަށް.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްަޢއްޔަންކުެރިވދާނެއޭ އިންތިޚާބްކުރާ،

 1525އަސާީސަގިއްކޮންމެވެސްްހިސާބެްއގައިްަނމަވެސްްއެކަްންއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނު

ްއެއަށްް ްަފހުން ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްައުޅގަ ްއޮތުމުން އެގޮތަށް

ްފުދޭނެކަމަށްް ްއޭގެްނ ްުނގެންވުނުކަުމގަިއިވޔަސް ްނުވަތަ ރަނގަޅުގޮތްަތކެްއ

ްދަންނަަަވަން.ް ްވާހަކަ ްގެންނަ ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ފެންނާތީ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1530 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންީވމާ، ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ވަނ11ްްައާދެ،

ްމާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްޓްަގއިްޮއތްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެެދން.ް

ް

ް

ްރައީްސގެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްްނާއިބު ްޑްރާފްޓްަގިއާވ11ްްމަްސއޫލިއްަޔތު ް)ހ( ްާމއްދާގެ  1535ވަނަ

ްގޮ ްތެެރއިްންތް. ްބާރުަތކުގެ ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ

ްަޙވާލުކު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަންކަންނައިބުރައީސާ ްރައީްސްްރާ ނައިބު

ް.ްކުރާންްވާނެެއވެ
ް

ް1540 

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1545ްގެްނަތީޖާ:ވޯޓު
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ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 00ް1550ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ ވަަނ11ްްމި

ްޑްރާފް ް)ހ( ް)ށ(ްމައްދާގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޓގަިއާވގޮތް

 1555ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ް

ް
ް

ް

ް

ް1560 

ްމ11ްާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްވަނަ ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ށ( ްއްާދގެ ްހުރެްސަބަބަކާެއްއވެސް

ްވަގުތީގޮތުންް ްއަދާކުރުމަްށ ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ްއޭނާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއްްރިެވއްޖެނަމަ،އުޒުުރވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްްވެ.އަދާކުރާނީްނައިބުރަީއސެ

ް1565 

ް

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1570 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:



 58 

73ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

 00ް1575ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ ވަަނ11ްްމި

ް ްެދން، ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތް ް)ށ(  1580ވަނ12ްްަމާއްދާގެ

ްންްއެދެން.ްއިޞްލާޙެއްްނެތް.ްމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވު

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްޢިނާޔަތްަތއް، ްޑްރ12ްާމުސާރައާއި ްާމއްދާ ްގޮތް.ްވަނަ ފްްޓގަިއވާ

ްއެހެނިހެންް ްމުސާަރއާިއ ްނައިބުރައީސަށް  1585ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި

ްޤާނޫނަކާް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްދޭނީ ޢިނާޔަތްތައް

ް.ްގެްމަތީންނެވެއެްއގޮތްާވގޮތުް

ް

ް

 1590ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1595 

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1600 

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ ވަަނ12ްްމި

ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮްތްފާްސވެއްޖެ.ް ްއޮްތ13ްްމާއްދާ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް1605 

ް

ްޢިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްޙުސައިްއޒަތްތެކޮޅުމަޑުލުެގ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްންރި

ްހުށަހަޅުްއވާ، ްޙަސަން ްމެންބަރުްްރަޝީދު ްޢިްއޒަތްތެރި ައއްުޑއަތޮޅުެގ

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްތާއިދުކުަރްއވާފަިއވާ ްމާއްދ13ްްާޙުސްނުއްސުޢޫދު ވަނަ

ް ްިއޞްލާޙުުކރުން. ްކަންތައްތައްއަންނަނިވިގޮތަށް ްނުވާނެ ްކޮށްގެން .04ް1610 

ްރައީސުލް ްނުވަތަް)ހ( ްމީހަކު ްހުންނަ ޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްާނއިަބކަށްްހުންނަްމީހަކުްތިރީގައިާވްކަންތައްތަުކގެް

ް ްނުވާެނއެެވ. ްޮކށްގެން ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްއެހެންްް-0ތެރެއިން ސަުރކާރުގެ

ް ްފުރުން. ްް-3މަޤާމެއް ްައދާކުރުން. ްވަޒީފާެއއް ްފަރާތެއްގެ ް-4އެހެން

ްވިޔަފާރިކުރު ްއެއްވެްސްމަސައްކަތެްއްް-5ން. ްއެހެން ްހޯދުމަށް  1615އާމްދަނީއެއް

ް-7ދައުލަތުގެްމުދަލާއިްބިންްގަތުންްުނވަތަްުކއްަޔށްްހިފުން.ްް-6ކުރުން.ް

ްމާލީް ްމުޢާމަލާތެއްަގއި ްކުރެވޭ ްފަރާތަކާދެމެދު ްއެްއވެސް ްއެހެން ދައުލަތާއި

ްއެްއވެސްްމަސްލަޙަތެއްްޭބއްުވން.ް

ް

ް1620 

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1625ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 .މެންބަރުްޙުސްނުއްސުޫޢދުއަްއުޑއަތޮޅުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

73ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް
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 33ް1630ްވޯޓުްދެްއވީ:

03ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  1635މި

ްމާއްދާގެް)ހ(.ްްވަނ13ްަޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
ް

ް

ް1640 

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.13ްްއް.ްކޮށްގެންްނުވާނޭްކަންތައްތަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް

ްނައިބުރައީސް ްއަދި ްމީހަކު ްހުންނަ ސަރުކާުރެގްް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްމަޤާމެއް ްމަޤާމެއްް، އެހެން ްއެނޫްނެވސް ްލިބޭފަދަ ްަފއިދާެއއް އަދި

ްހޯދުމަށްްފުރައި ްއާމްދަީނއެއް ްވިޔާފާރިއެްއކޮށް، ްައދި ްުނވާނެެއވެ. ގެނެއް

ްއެހެންް ްލިޭބފަދަ ްއާމްދާނީއެްއ ްޝާމިލުވެ، ްމަސައްކަތްތަެކއްަގއި  1645ފަންނީ

ްަވޒީފާެއްއް ްފަރާތެއްގެ ްއެއްވެސް ްއެހެން ްމަސައްކަެތއްކޮްށ، އެްއވެސް

ތަްކުއްޔަްށްއަދާކޮށްގެެނއްްނުވާނެެއވެ.ްަދއުލަތުގެްމުދަލާއިްބިންްގަނެްނުވަ

ހިފައިގެނެއްްނުވާެނއެވެ.ްއަދިްދައުލަތާއިްއެހެންްއެްއވެސްްފަރާތަކާްދެމެދުް

ކުރެވޭްމުޢާމަލާތެްއގައިްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްްހުންނަްމީހެއްގެްުނވަަތް

 1650ް.ްނައިބުރައީްސގެްމާލީްއެްއވެްސްމަޞްލަޙަތެއްްބާއްަވއިގެެނއްްނުވާނެެއވެ

ް

ް

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

 1655ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 67ް1660ްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓުގެ ްމި ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ  1665ވަަނ13ްްނަތީާޖއަށް

ް ްެދން، ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް ް)ހ( ވަަނ50ްްމާއްދާގެ

ް ްގޮުތގަިއ13ްްކަރުދާސް ްގެ ް)ށ( ްފަހަތަށް ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްމި ްތަރުތީބުކުރުން. ްއިތުުރކޮށްެދއްވަން ްބައި އަންނަނިވި

ްލަދެއްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާ

ް1670 

ް

هللاްމްްޚަލީލްްޢަބްދުރުްއިބްރާހީހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް

ް ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ هللاްުހވަދުއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްެގ13ްްލަޠީފް ް)ހ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

 1675ހަތަށްް)ށ(ްގެްގޮތުަގއިްައންނަނިވިްބައިްއިތުރުކޮށްްދެްނހުރިްއަކުރުތަްއްފަ

ްކަންތައްތައްތަރުތީބުކުރުން.ް ްުނާވނެ ް)ހ(04ްް.ްކޮށްގެން )ށ(ްމިމާއްދާގެ

ްއަިދް ްމީހަކު ްހުންަނ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއޮތުަމކުން ްއެހެން ގަިއ

ްމިލްކުަގއި ްއޭނާގެ ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީސަކަށް ްމުަދލުން،ްވިޔަފާރިްނާއިބު ވާ

ްހިންގުންކަމަށްްނުވާގޮތަށްްމުާޢމަލާތުކުރުމަކަށްްހުރަހެއްްނާޅައެވެ.ް

ް1680 

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް1685 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللا.ރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ލަޠީފް.هللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 73ް1690ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް1695 

ްފާހެއްނުވި.ްާއދެ،ްޑްރާފްޓްަގިއްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްހުށަހެޅުން ްނަތީޖާއަްށްބަލާއިރު،ްމި މިވޯޓުގެ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެންް)ށ(.

ް

ް

ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮތ13ްްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ް)ށ( ްާމއްދާެގ ްވަނަ  1700ުނވަަތްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ް ްނައިބުރައީސް ްުނވަަތްްލްޖުމްހޫރިއްޔާރަީއސުުނވަތަ ޢައްޔަންކޮްށފައިވާ

ް ްމީހަކު ްއެވަޒީފާދީފަިއވާ ްޙައިސިްއޔަތުްންް،މަޤާމުމީހެްއގެ ްމަޤާމުގެ ނުވަތަ

ްމަޢުލޫމާތު ްއެހެްން، ލިބޭ ްނުވަތަ ްފައިާދއަށް ްއަމިއްލަ ްޮގތެއްަގއި ނާޖާއިޒު

ްޭބނުންކޮށްގެނެއްްުނވާނެެއވެ.ްޔަސްމީހެއްގެްފައިދާއަށްްވި
ް1705 

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1710 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

68ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް1715ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްވާހަކަެދއް ްްެކވުން:ރިޔާސަތުން ްމިބާބުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ13ްްމިޯވުޓގެ

ް ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތް ް)ށ( ްމާއްާދގ14ްްެމާއްދާގެ  1720ވަނަ

ް)ހ(ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެންްޑްރާފްޓް.ްއިޞްލާެޙއްްނެތް.

ް

ް

ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްްަވނ14ްަްއިސްތިޢުފާދިނުން،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ހ( މާއްދާގެ

ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ ްއިސްތިއުފާދޭން ްމަޤާމުން ްއޭނާެގ  1725، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައީސަްށްްސިޓީއަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޔާްނކޮށް އެކަން

ްއެ ްރައީސަށްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ލިބުމުންްްސިޓީ

ް.މަޤާުމންްވަކިީވެއވެއެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ް

ް1730 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1735ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

71ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 00ް1740ްްްްްނުެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު     
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ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމިބާުބގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަާލއިރު، ްނަތީޖާއަށް ވަަނ14ްްމިވޯޓުގެ

ްވެސްް ް)ށ( ްއާެދ، ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތް ް)ހ( މާއްދާގެ

 1745ްދަންނަވަލާދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.

ް

ް

ްނައިބުަރީއސްްއޭނާގެްމަޤާމުންްވަނަްމާއްދާް)ށ(،ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތް.14ްްްްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްބޭނުންެވއްެޖނަމަ، ްބަޔާންކޮށްްސިޓީައކުންއިސްތިއުފާދޭން ްެއކަްނ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްސިޓީ ްއެ  1750އަްށްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާްހުށަހަޅައި،

ްމަޤާމުންްވަކިީވެއވެ.އެނައިބުރައީސްްލިބުމުންް
ް

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް1755 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 74ް1760ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

00ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް1765 

ްވާހަ ްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ްމިބާބުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް ަވަނ14ްްމިވޯުޓގެ

ްކަރުދާސްް ްެދން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް ް)ށ( މާއްދާގެ

ް 51ްނަންބަރު ްއޮްތ14ްް. ްއިުތރުކުރަން ްެއއް ް)ނ( ްމާއްދާއަށް ވަނަ
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ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ ްިރޔާްޟްހުށަހެޅުން ނުކުާތއެއް

 1770ްރަޝީދު،ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޓައިޕިންގްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބަްއލަވާލަްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމަ، ްއެބަުއޅޭހެން. ްމީަގއި  1775ްއވާފަިއްމިސްޓޭކެއް

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްރަނގަޅުވާނެހެން. ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދިަޔއްޔާ

ް ްއިްސތިޢުފާދޭ ްެއއީ ްނޭނގޭ. ްވާނެޮގތެއް ްފަހަރެއްގައި 90ްމިއަށް

ް ްއިްސތިޢުފާދޭތާ ްއިންނާނީ. ްއިންނާނީ.90ްްދުވަހެއްނޫން ދުަވސްތެރޭަގއި

ްޔާްރަނގަޅީ.ްއެހެންވީމަ،ްެއކަންްރަނގަުޅޮކށްލާފައިްވޯޓަށްްެއއްެސވިއްް
ް1780 

ް

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަނަގޅަށްކަމަްށްްރިޔާސަތުން ްފާހަގަކުރެްއވީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިވިދާޅުީވ، އާދެ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްކަށަވަރުކޮށްެދއްަވއިފި. ނޑަށް ްއަޅުގަ އަމީންޢާންމު

އިސްތިޢުފާދޭތާ،ްއެް'ތ'ްއިތުުރކުރުކޮށްލާފައިްއަމީންޢާންމުްވިދާޅުވެދެްއވުްން

 1785ް.ްއެދެން

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްއެއ14ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ( ްމައްާދއަްށ  1790ވަނަ

ް ްއިސްތިޢުފާިދނުން، ްމ14ްާއިތުރުކުރުން. ް)ނ(.ްވަނަ ްއދާގެ

ް ްއިސްިތޢުފާދޭތާ ްރައީސް ްނައިބު 90ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްފުރައިގެްން ްބޭރަށް ްާރއްޖެއިން ްުއޒުރަކާއިނުލާ ްމަޤްބޫލު ދުވަހުގެތެޭރގައި

ްނުދެވޭނެއެެވ.ް

ްް1795 

ް
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 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1800 

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ް

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

 73ް1805ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

13ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

33ްްްްްްށްްވޯޓުނުެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަ     

ް

ް1810 

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންއޮތްްްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްިމހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ިމވޯުޓގެ

ް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ 52ްްހުށަހެޅުން ްކަރުދާސް. ވަަނ14ްްވަނަ

ްމާއްދާއަށްް)ނ(ްެއއްްއިތުރުުކރުން.ް

ް

ް1815 

ްޙަސަްންކޮްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޅުމަޑުލުެގ

ްޙުސްނުއްސުޢޫދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްިއޞްލާޙު. ްއެްއ14ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ( ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ް ްއިސްތިޢުފާދިނުން، ްމާއްދާެގ14ްްއިތުރުކުރުން. ްމި ް)ނ(. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގައިވާ ްމަޤާމުންްް)ހ( ްޭއނާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1820ގޮތުގެމަތީްނ

ްބޭްއވޭް ްއިސްތިޢުފާދިނުމާގުިޅގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ

ްއޭނާް ްއިްނތިޚާބަކަށް ްރިޔާސީ ްއެހެން ްުނަވތަ ްއިންތިޚާބަށް ރިޔާސީ

ނިޑޑޭޓެްއގެްގޮތުަގއިްކުރިަމތިލައިގެންްނުވާެނއެެވ.ް ްކެ
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ް

ް1825 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1830ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ް

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

73ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

 19ް1835ްވޯޓުްދެްއވީ:

07ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

40ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްވާހަކަެދއްކެުވން: ްްރިޔާސަތުން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު، ްނަތީޖާއަށް  1840ވަނ14ްްަމިވޯުޓގެ

ްހުށަހެ ްއޮތް ްއިތުުރކުރުމަށް ްއެއް ް)ރ( ްދަންނަވާލަދެއްވުްންމާއްދާއަށް ޅުން

ް ްއާދެ، ްމ14ްްިއެދެން. ްމިހާރު ްއިތުރުކުރުަމށް ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްހިމެނިގެންދާނީ.ް

ް

ް1845 

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީުދ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްވަޙީ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ ދުްމާޅޮސްމަޑުލު

ވަނަްމާއްާދއަށްްައކުރެްއްއިތުރުކުރުން.14ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ް

ްުނވަަތް ްިފރިއަކު ްއަންބަކު، ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަކުަރކީ، އިތުރުކުރާ

ްމިނިވަންވަންދެންް ްއެމީހަކު ްއެކަމުން ްރަހީންކޮށްިފނަމަ ްބަޔަކު  1850ދަރިއަކު
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ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްއޭާނގެ ްބާރުތަކުްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޒިންމާތަާކއި ތަކާިއ

ްވަގުީތގޮތުންްއިސްތިޢުފާްދޭންާވނެއެވެ.ް

ް

ް

 1855 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1860ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ް

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްވިްމެންބަރު:ްތާއީދުކުރެއްް

ް

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

04ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 59ް1865ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

06ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްނަތީޖާއަްށްބަލާއިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްދެން ްމިހުށަހެޅުން ވަަނ15ްްރު

ްނަންބަރުް ްކަުރދާސް ްއެދެން. ްަދންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮްތ  1870މާއްދާއަށް

54.ް

ް

ް

ްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްމެ ްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮޅުެގްިޢއްޒަތްތެރި ްިނޒާރު  1875ންބަރުްމޫސާ

ް ްިއޞްލާޙު. ްގޮތަްށ15ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަްނނަނިވި ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްހުސްވުން. ްމަޤާމު ްރަީއސްގެ ްނައިބު ްމާއްދާ.15ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ

ްހުސްވެއްޖެނަމަް ްމަޤާމު ްރައީްސކަމުގެ ްަނއިބު ްސަބަަބކާއިހުރެ އެްއވެސް
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ްމުއްދަުތގެ ްރައީސްކަުމގެ ްފުރާނޭްްނައިބު ްއެމަޤާމު ްދުވަސްަތކުަގއި ބާީކއޮތް

 1880ްމީހަކުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1885ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަޠީފް.هللاްމެންބަރުްޢަބްދުހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ް

ް1890 

73ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

17ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް1895 

ްް

ްއާދެ،ްްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްފާހެއްނުވި. ްބަލާއިރު،ްމިހުށަހެޅުމެއް ްނަތީޖާއަށް ވަަނ15ްްމިވޯޓުގެ

ްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް1900 

ވަނަްމާއްދާްޑްރާްފޓްގަިއވާްގޮތް.15ްްނާއިބުްރައީްސގެްމަޤާމުްހުސްވުން،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމަރުެވގެ ްމަޤާމުންްނައިބުރައީސް ްނުވަތަ ްއިސްިތއުފާދީގެން ްނުވަތަ ން،

ދުރުކޮށްގެންްނުވަތަްއޭނާގެްމަޤާމުގެްމަސްއޫލިއްޔަތުްއޭާނއަްށްއަދާނުކުރެޭވް

ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ްކަމުެގްް،މެދުވެިރވެގެންްްފަދަ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ުނވަތަ

ްސަބަބުން ްޙަވާލުވުމުގެ ްހުސްވެއްޖެްް،މަޤާމާ ްމަޤާްމ ްރައީްސކަމުގެ  1905ްނައިބު
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ްމަޤާމުް ްއެ ްދުވަސްތަުކަގއި ްއޮތް ްބާކީ ްމުްއދަތުގެ ނަމަ،ްނައިބުރައީސްކަމުގެ

ްޢައްޔަްނކުރާންވާނެެއވެ.ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމީހަކު ފުރާނޭ

ްނަްން ްމީހެއްގެ ްޢައްޔަްނކުރާ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބުރައީސްކަމަްށ

ްމަޖިލީހުންްފާސްުކރާންވާނެެއވެ.ްރައްޔިތުންގެ
ް1910 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1915 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

68ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 00ް1920ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

04ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ15ްްމިވޯޓުެގ

ް ްއާދެ، ްާފސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްއޮތ16ްްްމާއްދާ ްާމއްދާއަށް  1925ވަނަ

ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދެކުނުބުރީގެ ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު ްތްތެރި ނަޞީރުްهللا

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާިދއްޕޮޅުގެ ްހުށަހަޅުއްވާ،  1930ޢަީލްهللا

ް ްއިޞްލާުޙ. ްައންނަނިވިގޮތަްށ16ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްނުކުޅެދުން، ްވަގުީތގޮތުން ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބުތައް 16ްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމާއްދާ. ްއެމީހުންެގްވަނަ ްރައީަސށް ްނާއިބު ްއަދި އަށް
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ްވަގުީތގޮތުްން ްޙާލަތެްއ ްައދާނުކުރެވޭފަދަ ްވާޖިބުތައް މަޤާމުގެ

 1935މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެްމަސްޢޫިލއްޔަތުތަާކއިްވާޖިބުތަްއް

ްެއް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޙަވާުލވާނީ،ްވަީޒރުންގެ އަދާކުރުމަށް

ްމިގޮތުްންްމަޖިލީހުގައި ްމީހެކެވެ. ްޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ްދުވަހު ްގިނަ އެންމެ

ްިގަން ްގިނަދުވަްސވީ ްއެންމެ ްމެންބަރުކަމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްވަޒީރުންތަެކއްްތިބިނަމަްއެްަވޒީރުންގެްތެރެއިންްއެންމެްދޮށީްވަޒީރެެކވެ.

 1940 

ް

ަެއްެކވުން: ްށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1945 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ޢަލީ.هللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްފާދިްއޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 73ް1950ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް1955 

ްނަތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުއްވުންމިވޯޓުގެ ްބަލާއިރު، ްދެންްްޖާއަށް ްއާދެ، ފާހެއްނުވި.

ްއޮތްްހުށަހެޅުއްވުންްދަންނަވާަލދެަެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް
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ްޙަސަްންކޮޅުމަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1960ޑުލުެގ

ްޙުސްނުއްސުޢޫދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްުޑއަތޮުޅެގ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާުޙ. ްައންނަނިވިގޮތަްށ16ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްނުކުޅެދުން، ްވަގުީތގޮތުން ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބުތައް 16ްއިޞްލާޙުކުރުން.

ްމާ ްާނއިބަށް،ްވަނަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އްދާ.ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި

ްޙާލަތެްއް ްވާޖިބުތަްއްއަދާނުކުެރވޭފަދަ ްމަޤާމުގެ  1965އެްއވަގުެތްއގަިއ،ްއެމީހުންގެ

ްނުަވަތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، ްގޮތުން ވަގުތީ

ްަޙވާލު ްއަލުން ްމަސައްކަާތ ްނާިއބު ެވވެންދެްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއަދާކުރުމަށްް ްވާޖިބުތަްއ ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަާކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްރައީެސވެ. ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ޙަވާލުވާނީ،

ްރައްޔިތުންެގް ްޙަވާލުވާނީ ްއެކަމާ ްނެތްނަމަ، ްޙަވާުލވެވެްނ ްއެކަމާ  1970ރައީސަށް

ްއެމަޖިލީހުގެްމެންބަރެކެވެ.ްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްހޮވާް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1975 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސަިއންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1980 ރުްޙުސްނުއްސުޫޢދު.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްއަްއުޑއަތޮޅުްމެންބަ

ް

74ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 40ް1985ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް
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ް

ަގިއްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރު،ްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްޑްރާފްޓްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް1990 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނުކުޅެދުން، ްަވުގތީގޮތުން ްއަާދކުރުމަށް ްމާއްދާ.16ްްވާޖިބުތައް ވަނަ

ްޑްރާފްޓް..
ް

ް1995 

ްމަޑުކޮށްލަދެއްާވ.ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްސަމާލުކަމަށްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްހަމަ ްހިތަށްއެރީ ނޑަށް ްައުޅގަ ްރައީސް،  2000ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތްގޮތުްނ16ްްްއެއީ،ްދަންނަވާލާނަމޭ.ްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމިހާރު ްޢިބާރާތް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްވާނެ. ްތަޢާރަޟެްއ ްމާއްދާާއއި ްފާްސކުރި ްކުރިން ެއއީ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްަރއީސް ްނާއިބު ްއަދި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމީގައި އޮތީަމްމިގޮތަށް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށްމިވާ ްފާސްކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިން ގޮތަީކ،

ްވެރިކަާމިއް ްރަީއސް ްނާއިބު ްވެއްޖިްއޔާ ްމެދުވެިރެވއްޖެކަމަށް ްގޮތެއް  2005ނުކުޅެދޭ

ްއެ ްހަވާލުާވގޮތަށް. ްަރއީސްކަާމިއ ްމިމާއްާދްހަވާލުާވގޮތަށް، ހެންނަމަވެސް،

ްެއމަސްޢޫލިއްޔަުތް ްރައީްސއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތްގޮތުން މިހާރު

ް ްމި ްގޮތަކަްށ ްކަހަލަ ްއެހެންވީމަ،16ްްހަވާލުެވގެންދާ ްމިއޮީތ. ްމާއްދާ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްދަންނަވާލީ. ްސަމާލުކަަަމަށްޓަަކއި ހަމައެކަނި

 2010ްރައީސް.ް

ް

ް

ްހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

ް
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ަެއްެކވުން: ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްމި ްިތވިާދޅުވީ ްއޮްތ، ްފާސްކޮށްފައި ްކުިރން ްމި ްމެންބަރު  15ް2015ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަނަްމާއްދާަގއިތޯ.ްީކކޭތޯ.ް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(.11ްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް
ްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ަެއްެކވުން:  2020ދާގެް)ށ(.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވަނަްމާއ11ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްތިވިދާޅުަވީން ްމިހާރު ްފާހަގަކުރެްއވުމަށް، ްތިފާހަގަކުރެއްވި މިހާރު

ް ްރަީއްސ ްނާއިބު ްއެހެންނޫންތޯ. ްއަދި، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިދްއެހެން

ްއެއްފަ ްދެބޭފުޅުން ްއަނެއްހެން ްިވސްނޭގޮތުން ްއަޅުަގނޑަށް ހަާރްއަންނާތީތޯ.

ްިމް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ނުކުޅެދިއްޖިްއޔާ

ްމިއޮތްގޮތުްންެވވަަޑއިގަންނަްހަވާލު ްހަމަ ްމީަގއި ްޫނނީވިްއޔާ  2025ވަނީ.

ްރަނގަޅުކަމަށްްިވސްނޭތީ،ްއަިދްފާހަގަކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯއޭ.ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއެދިމާވަނީ ްއެގޮަތށް ްރަީއސް، ްފޮުޅވ3ްަޢިއްޒަތްތެރި ްމިޮއްތްވަނަ ްތުަގއި

ްނާއިބުްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްިއނގޭތޯ. ްސަބަބުން ްިއގެ "ނުވަތަ"

ްޙާލަތެއްް ްއަދާނުކުެރޭވފަދަ ްވާޖިބުތައް ްމަޤާމުގެ ްއެމީހުންގެ  2030ރައީސްއަށް

ްނާއިުބް ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ވަގުީތގޮތުން

ތަ"ްއިެގްސަބަބުްން"ުނވަްއެްްމަަސއްކަތާިއްއަލުންްހަވާލުވަންދެން.ރައީސްް

ްނަތީޖާްތަފާތުވެެގންްއާދޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްވަރަށްްބޮޑުް

ް

ްކޮންކަހަލަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާަނން ްއަރިހުން ްމުޤައްިރރު ނުޑ ްއަުޅގަ  2035އާދެ،

ްމަސައްކަތް،ްޑްރާފްޓްްހެއްދެވީ.ްޚިޔާލުަުފުޅެްއގައިތޯްތިބޭފުޅުން

ް

ްރައީްސ،ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްސާފުކޮށ11ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްަވރަށް ްއެ ް)ށ(ްގައި ްމާއްދާގެ ްަވނަ

ްމީހަކަށްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުްނނަ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ބަަަޔާންކުރަނީ

ްއަާދނުކުރެ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްނާއިުބްއެމަޤާމުގެ ްއަތުެވްއޖިއްޔާ ްޙާލަތެއް  2040ވޭފަދަ

ް ްހަވާުލވާނީ. ްމިބުނަނީ،16ްްރައީސްކަން ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްެއް ްމާނައަކީ، ްއޭގެ ްރައީސްއަށް. ްނާއިބު ްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
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ްވަުގީތް ްޙާލަތެއް ްއަދާނުކުރެވޭފަދަ ްާވޖިބުތައް ްއެކަކަށްވެސް ދެމީހުންކުރެ

ންްމިއޮންނަނީ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނުވަަތްދެް،ްމެދުވެރިެވއްޖެނަމަްގޮތުން

ްވާޖިބުް ްއެމީހުންގެ ްމީހަކަށް ްދެމީހުންކުރެ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްރައީސް.  2045ނާއިބު

ްއެް ްހަވާލުވަނީ، ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަުތެވްއޖިއްޔާ ްޙާލަތެއް އަދާނުކުރެވޭ

ްައކީް ް"ނުވަތަ" ްއެ ްހަވާލުެވވެންދެން. ްއެަކކަށް ްކޮންމެވެސް ްދެމީހުންކުރެ

ްުނވަތައަށްކުރީގަް ްަބއިގެ ްއޮތް ްނޫން.ްްއި ްއެއް ް"ުނވަތަ" ބެލޭނެ

ްއެީއް ްޮއތްނަމަ ްރައީސްއަށް ްނާއިބު ްނުަވތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 2050ްމައްސަލައަކަށްްވާނީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްސާފުވެަވޑަިއގެންފިކަަމށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ހީކުރަން.ްްއާދެ،

އަޅުަގނޑަްށވެސްްެއވިދާޅުިވްޮގތްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއެހެންވީަމ،ްއަޅުަގނުޑްމިް

ް ްވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ ްއާދެ، ްދަންނަވާލާނަން. ްމާއްާދ16ްްވޯޓަކަށް ވަނަ

 2055ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތް.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނުކުޅެދުން، ްަވުގތީގޮތުން ްއަާދކުރުމަށް ްމާއްދާ.16ްްވާޖިބުތައް ވަނަ

ް ްގޮތް. ްެއްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްނަިއބުރައީސަށް ްއަދި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްޙާލަތެއްް ްފަދަ ްއަދާނުކުެރވޭ ްވާޖިބުތަްއ ްމަޤާމުގެ ްގޮތުންްްމީހުންގެ  2060ްަވގުތީ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާްނުވަތަްަނއިބުރަީއސްްމަސައްކަާތް

ްަރއީސުލް ްހަވާުލވެވެންދެން ްމަސްޫއލިއްޔަތުތަާކިއްއަލުން ޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްަޙވާުލވާނީ ްއަދާކުރުމަށް ްރައީސްެއވެ.ް، ވާޖިބުތައް ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ

ްއެކަމާް ްނެތްނަމަ ްޙަވާލުެވވެން ްއެކަމާ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 2065ޙަވާލުވާނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްހޮވާްއެމަޖިލީހުެގް

ްރެކެވެ.މެންބަ

ް

ް

ްފެނިވަޑަަަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެަެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް2070 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 73ް2075ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2080 

ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ16ްްމިވޯޓުެގ

ް ްދެން ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާެގ17ްްމާއްދާ ވަނަ

ް)ހ(ްށްްފުރަތަމަްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް2085 

ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްްކޮޅުމަޑުލުގެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ތާީއދުކުރައްވާަފިއާވްްއަްއޑުއަތޮުޅގެ

ް ްމިބާބުގެ ްގޮތަްށ17ްްއިޞްލާޙު؛ ްއަންނަނިވި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްކުރިމަތިވުން. ްނުުކޅުދުންތެރިކަމެއް ްދާއިމީ ަވަނ17ްްއިޞްލާޙުކުރުން.

 2090ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްނާއިބަްށ،ްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއިމާއްދާގެް)ހ(ް

ްއަދާކުރުމަްށްްއެްއވަގުެތްއގައިް ްމަސްއޫިލއްޔަުތ ްމަގާމުެގ އެމީހުންެގ

ްމަޤާމުންް ްނުަވތަ ްކުރިމަތިވެގެން ްޙާލަތެއް ްދާއިމީ ހުރަސްއެޅޭފަދަ

ްނު ްސަބަބުން ްދުރުކުރުމުގެ ްމަޤާމުން ްނުވަތަ ވަތަްއިސްތިއުފާީދގެން

ްމަޤާމަށާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްހުސްވެއްޖެނަމަ، ްއެދެމަޤާމް މަރުވެގެން

ްރައީ ްެއްސްނާއިބު ްކުރެވެންދެން ްއިންތިޚާބު ްމީހުން ްއަލުން ްމަޤާމަށް  2095ކަުމގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއަދާކުރާނީ ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ދެމަޤާމުގެ

އެކަމާްަހވާލުެވވެންްނެތްނަމަްރައީސެވެ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިީލހުގެްރައީސަށްް
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ްހޮާވް ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްަޙވާލުވާނީ އެކަމާ

ްއެމަޖިލީހުގެްމެންބަރެކެވެ.

ް2100 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2105 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު

ްއަްއޑުއަތޮޅުްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 73ް2110ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

02ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2115 

ްއޮތްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2120ފާދިއްޕޮޅުގެ

ްނި ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިބްރާހީމްްފެލިދެއަތޮޅުގެ ޒާރު

ްއިޞްލާުޙ؛ ް)ހ(17ްްްމިބާބުގެަެްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދާއިމީ ްއިްޞލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްްއަންނަނިވި

ްކުރި 17ްްމަތިވުން، ް)ހ( ްމާްއދާގެ ްނައިބުްވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި
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ްދާއިމީ ްއެޅޭފަދަ ްހުރަސް ްއަދާކުަރން ްމަޤާމު  2125ޙާލަތެްއްްރައީސަށް

ްއިސްތިޢުކުރިމަތި ްމަޤާމުން ްުނވަތަ ްމަޤާމުންްވެގެން ްނުވަތަ ފާދީގެން

ްހުސްވެއްޖެނަމަ،ް ްއެދެމަޤާމު ްމަރުވެގެން ްނުަވތަ ްސަބަބުން ދުރުކުރުމުގެ

ްބާއްާވ،ް ްއިންތިޙާބު ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްތެރޭގައި ްމަސްދުވަހުގެ ތިން

ްރައީސު ްހަމަޖެހެންދެން ްމީހުން ްމަޤާުމެގްއެމަޤާމުތަކަށް ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރައީްސއެވެ.ް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދާކުާރނީ  2130މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްއެކަމާް ްނެތްނަމަ ްޙަވާލުެވވެން ްއެކަމާ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ޙަވާލުވާނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްހޮވާްއެމަޖިލީހުެގް

ްމެންބަރެކެވެ.

ް

ް2135 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2140ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ

 24ް2145ްވޯޓުްދެްއވީ:

04ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  2150މިވޯޓުެގ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް
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ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކުރިމަތިވުން، ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ް)ހ(17ްްދާއިމީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޑްރާ ްގޮތް؛ ްނައިބުަރއީސަްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާފްޓްަގއިވާ  2155މަޤާމުްްށްއާއި

ްޙާލަތެއްްންއަދާކުރަ ްދާއިމީ ްެއޅޭފަދަ ްުނވަަތްްހުރަސް ކުރިމަިތވެގެން

މަޤާމުންްދުރުކުރުމުގެްސަބަބުންްނުވަތަްމަޤާމުންްއިސްތިއުފާދީގެންްނުވަތަް

ްއެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްްމަރުވެގެން ްހުސްވެއްޖެނަމަ، ދެމަޤާމް

ްމީހުންް ްއަލުން ްމަޤާމަށް ްކަމުގެ ްނައިބުރައީްސ މަޤާމަށާއި

ްއެ ްއަދާކުރާީންްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  2160ދެމަޤާމުގެ

ްަރީއސްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަްށްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ެވ.

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިުތންގެ ްަޙވާލުވާނީ ްއެކަމާ ްނެތްނަމަ ްަޙވާލުެވވެން އެކަމާ

ްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްހޮވާްއެަމޖިލީހުގެްމެންބަރެކެވެ.ް

ް

ް2165 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2170ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 33ް2175ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް



 80 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން ވަަނ17ްްމިވޯޓުގެ

ްޑް ް)ހ( ްއޮތްގޮްތްމާއްދާގެ ް)ށ( ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްގޮތް. ރާފްޓްގަިއާވ

ް ްއާދެ، ްއެދެން،ްްޑރާފްޓް. ްެގ17ްްދަންނަވާލަދެއްވުން ް)ހ( ްމާްއދާގެ  2180ވަނަ

ފަހަތަށްްއަކުރެއްްއިތުރުކުރަްންއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.ް

ކަރުދާްސ.ްއާދެ،ްއެހެްނީވމާ،ް)ހ(ްފާސްނުވީމާް)ހ(ްގެްފަހަތަށްްއޮތ59ްްް

އަކުެރއްވެސްްދެންް)ށ(ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްދެންްވޯޓަށްްނޭހޭނެ.ްއާދެ،ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްއިބްރާީހމްްއިސްމާޢީލް.

ް2185 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރައީސް، ްއާއ17ްްިޢިއްޒަތްތެރި ް)ހ( ްކޮންމެހެންނަކުން ްއެއީ ް)ށ( ްގެ

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޤާުމްސީދާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ްއެއީ ްޫނން. ްެއްއޗެއް ގުޅުންހުރި

 2190ްކޮންމެްމީހަކުްއަދާކުރިޔަސްްުކރަންޖެހޭްހުވައެއްގެްވާހަކަ.

ް

ް

ނޑަްށވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުެޅއް. ްރަނގަޅު ްިތވިދާުޅީވ ްމީަގއި ްދެން އާދެ،

ްމީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން، ްއެކަން. ްޢިބާރާތްްފެނޭ ްފެށޭ ގެކުީރގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަހުރި. ްދޫކޮށްލާފައި ްއެބައި ްއަޅުަގނޑުމެން  2195ފާސްނުވީމާ

ްފުރަތަމަް ްމި ްއޮީތ ްޢަމަލުކޮށްފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމީެގކުރީަގއިެވސް އާދެ،

ްދޫކޮށްލެވިފަިއް ްބައިަތްއ ްއެއާއިބެހޭ ްދެން ްފާސްނުވެއްޖެއްޔާ ްޢިބާރާތް ފެށޭ

ްމެންބަރުްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްޢިއްޒަްތތެރި ނޑު،ްގއ.ގެ ގޮތަްށްއަޅުގަ

ްޢަދްނާންްޙަލީމް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް2200 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެއަކުްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެއިލްވެގެްންްޝުކުރިއްޔާ ްވޯޓަށްއަާހ

ވަނަްމާއްދާެގ17ްްވަނަްމާއްާދގެްފެށޭްޢިބާރާތެއްނޫން.ްއެއ17ްްީމިދިޔައީްްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެްއއަކުރު. ްތެރެއިން ްދެއަކުުރގެ ްއޮތް ްމިހާރު  2205ޑްރާފްޓްަގއި
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ވަަނ17ްްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގެްގޮުތގައިްިމއޮތ17ްްީޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއް

ތުަގއިްިމްމާއްދާއަށްްގެންނަންޖެހޭްއަކުެރއްނޫން.ްެއއީްަވކިްމާއްދާެއްއެގްގޮ

ޗެޕްޓަރުަގއިްއޮންނަންޖެހޭްބައެއް.ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަށްްއެްއެސވުމަށްފަހުގަިއް

ްވަިކް ްފަހުން ްކުރަްއވާއިުރ ްެއޑިޓް ްުނކުަރއްާވ، ްނުވަތަ ފާސްކުރަްއވާ

ްރަނގަޅުް ްއެންމެ ްކަންނޭނގެ ްއެއީ ްހިމެނުން ްއެކަން ްގޮުތަގއި  2210އަކުެރއްގެ

ކަށްްގުޭޅގޮތަށްްޮއތްްޢިބާރާތެްއްވެގެންދާެނގޮތަކީ.ްއެއީްވަރަށްްގިނަްމާއްދާތަ

ްމިްޢިބާރާތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްސަމާލުކަމަށްޓަަކއިްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ  2215އާދެ،

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޤާމުެގ17ްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ް)ށ(ްަގިއްމިއޮތީ ްމާއްދާގެ  2220ްވަނަ

ްްސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ރަޝީދުްޙަ ްޖަދުވަލު ްއަސާސީ ްމިޤާނޫނު ްފަރާތުން ްއަދާކުރާ ގަިއާވ1ްްމަސްޢޫލިއްޔަތު

ވަލުގެްހުާވއަްށްހުވާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ްހަނދުމަފުޅުްހުންނާނެްފަދައިންްޖަދުް

ްއޮންނަންް ްމާނައަކީ،ްމިާމއްދާ ްައހައިފިން.ްއޭގެ ްވޯޓަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫނޭ.ް ްމައްސަލައެއް ްފާސްކުރުމަކީ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޖެހޭނެކަމަށް

ްެއް ްމީހަކު ްހުންނަ ްއެމަޤާމުަގއި ްނަމަވެސް ްއޮތް ް)ހ(  2225ކޮންމެގޮތަކަށް

ްނާއި ްމީހާ ްހުްނނަ ްމަޤާމުގައި ްހުވާކުރަންޖެހޭ.ްރައީސްކަުމގެ ބުރައީސްކަމުގެ

17ްއެހެންވީމާ،ްމިމާއްދާްފާސްކުރުމަކުންްމައްސަލައެއްނޫން.ްެއާއޚިލާފަށް،ް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަކުރެއް ްފަހަތަށް ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަރަްށް ްއެކަށީގެްނާވކަމެއް. ްހަމަ ްނޭއްސެވުަމކީ ްވޯޓަށް ްމާއްދާއަށް ހުށަހެޅި

 2230ްޔާ.ްބޮޑަށްްޝުކުރިއްް

ް

ް
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އާދެ،ްރ.އަޮތޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއެވާހަކަތޯްދައްަކވަްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތިއުޅުްއވަނީ.

ް2235 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަނގަޅޭ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްެއންމެ ްބާއްވާލުން ްފަހަށް ްހަމަ ްއުޅުީނ ްދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު

ްންނަވާލަްނެވގެން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއެވާހަކަްދަްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީ

ް2240 

ް

ްފް.އާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2245 

ްމަޤާމަށ9ްްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ ްއެަބއޮވޭ ްާމއްދާަގއި ްވަނަ

ްމަޤާމާްްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠި ްއެމީހުންގެ ްރައީްސ، ްނާއިބު ްއަިދ ްމީހަކު އިންތިޚާބްވާ

ްުއއްތަމަް ްުނވަތަ ނިޑޔާރު ްފަ ްުއއްތަނަ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ޙަވާލުވުުމގެކުރިން

ްރައްޔިތުްނެގް ްކުރިމަތީގަިއ ްމީހަކު ްޢައްަޔންކުރާ ްެއކަމަށް ނޑިޔާރު ފަ

 2250ގަިއވާްހުާވކޮްށ1ްްސީގެްޖަދުވަލްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްަގއިްމިްޤާނޫނުއަސާ

ް)ށ(ް ްމި ްއެހެންވީަމ، ްޮސއިކުރަންވާެނެއވެ. ްއިޤްރާުރގައި އެހުާވގެ

ްމިހިތަށްއަރަނީ.ް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެބާއޭ ކޮންމެހެން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް2255 

ްޢިއްޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާލޭގެ ްދެން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމުޙަންމަދުްއާދެ، ްމެންބަރު ތްތެރި

ްނަޝީދުވެސްްއެބަްއެދިވަަޑިއަގންނަވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2260 
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ްދެންމެްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފްްއެވިދާޅުވިްހުވާްެއީއްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެހެން ްއެނޫން ްއެހެންނަމަވެްސ، ްތެރޭަގއިްއެއްުހވަެއއް. ޙާލަެތއްެގ

ްދެންް ްމީހަކު ްއަާދކުާރ ްަމސްޢޫލިއްޔަތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަނެަެއްކާްިމއުފެދެނީ.ްއެހެންީވމަ،ްއެމީހާވެސްްެއއީްރައީްސ،ްއަދިްނާއިބުް

 2265ރައީސްްކުަރއްވާްހުވާްކުރަންޖެހޭނެްމީހެކޭްބުނާްމާއްދާއެއްްމިްމާއްދާއަކީ.ް

ްރައީސުލް ްއަިދ ްކުރިން ްރައީްސްއެހެންވީމަ، ްނާއިބު ްއަދި ޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދެްން ްބާރުެއޅިފަެއއްނެތް. ްމިކަމަކަށް ްއޮތުމަކުންނެއް ްވާހަކަ ހުވާކުރާ

އަނެއްކާްމިްމާއްދާަގއިްބަލަިއލާއިރުަގއިްމީގެްޝެޕޯެއއްނޫންްފާސްނުވެގެްން

ްއޮްތް ްވަކިން ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްޢިބާރާތެއްނޫން. ްފެށޭ ްމީގެ މިދިޔައީކީ.

ްއޮ ްފާސްނުވެ ްމިއަކަްށްކުރިން ްފާސްނުވެދިއުމަކުން ްއެްއޗެހި ްބައެއް  2270ތް

ްއައްަސވަްން ްވޯޓަްށ ްމިއަށް ްއެހެންވީމަ، ްނުފޯރާ. ްއަސަެރއް އެްއވެސް

ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލާނަްނ ްޯވޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ،  2275އާދެ،

ް ްއިތުރުކުރަންްމެންބަރުންނަށް. ްއަކުރެްއ ްފަހަތަށް ްގެ ް)ހ( އެހެންވީމަ،

ްއޮތްބައިްދަންނަވާލަދެްއވުންްެއދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2280އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްކޮޅުމަޑުލުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދު...

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްއިބްރާހީމް ްޢިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްލ.އަތޮުޅގެ އާދެ.

ްނުކުތާއެއް.ް

ް2285 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމަޤާމާއިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްޢިލްޔާސްް ްރަީއސްގެ ްއެ ްހިތަށްއަރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރަްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްދެްނާއިބު ްމިފަހަރުްމިއަންނަނީ ްދިޔައީމާ ްމަޤާމުްހުސްވެގެން އީސްގެ

ްބަިއގަިއް ްޫދކޮށްލި ްފާސްުނވެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދާކުރަންޖެހޭނެއޭ.ްމި  2290މަޤާމު

ްކިހިނެއްް ްހުވާކުރަންަް ްއެހެންވީމާ، ްއަދާކުރަންޖެހޭ. ްމަޤާމު ްދެ މިއޮންނަނީ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުވާކުަރނީ. ްމަޤާމަކަށްތޯއޭ ްބޮޑަްށްކޮން ވެސް

ްބުރަވެވެނީްއެްމާއްދާްނިމެންދެންްމިް)ށ(ްފަސްކުރަން.ް

ް

ް2295 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްް

ްތަފާތުވެފަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީގެ ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެން ްމިހާރު އާދެ،

ް ްކުރީގެ ްެމންބަރ9ްްުއޮތްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަޙްމަދުްވަނަްމާއްދާގެ

ްވިސްނާއިރުްްއާޠިފްަް ނޑުެވްސ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުެރއްވުމަށް  2300ފާހަގަކުރެްއވި

ްހަަމް ްަހވާލުެވވަަޑއިގަތަްސ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަލުން މިއީ

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ،ް ްހުވާ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކންނޭނގެ ްނޫން ްމައްސަަލއެއް ްއަހާލުން.ްްމިއީކީ ވޯަޓށް

ނޑުްވޯޓަށްްދަންނަވާލަންްޢާންމުކޮށްްދެންނެވިހެންް އެހެންވީމާ،ްދެންްއަުޅގަ

ްކުރިއަށް.59ްް ް)ށ(ްގެންދާނަން ްއޭގެފަހުން ްދަންނަވާލާފައި ްކަރުދާސް  2305ވަނަ

ދަންނަވަންްފުރަތަމަ.59ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ް)ށ(ްމިްްއިޞްލާޙުް

ްބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.އާދެ،ްހއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2310 

ްކަހަަލްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވެގެްނދިޔަ ްދުވަުހވެސް ްމީގެކުރީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޖަދުވަލު ްމިފެންނަނީ ްުއޅޭކަހަަލްމަންޒަރެއް ްވާން ަގިއވ1ްްާކަންތައްތަެކއް

ްހުަވއެއްތޯ ްްކޮން ްޖަދުވަލު ްމިެޖހެނީ. ްހުވާތަކެްއ1ްްކުރަން ްހުިރހާ ަގއި

ަގޭއ1ްްމިހުންނަނީ.ްއޭގެތެރެއިންްކޮންްހުވައެއްޯތއޭްކުރަންޖެހެނީ.ްޖަދުވަލުް
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ްފާސްކޮށްފައި.ްްހުރިހާްހުވާތަކެއްްހުންނަނީ. ްހުވައޭ ްދެ ްއޮތީ  2315މިހާތަނަށް

ްކޮންްހުވަެއއްތޯއޭްކުރަންޖެޭހނީ.ްްަގއިވ1ްްާއެހެންވީމަ،ްޖަދުވަލުް

ް

ަގއިްފާްސކުރާްހުވައޭ.ްދެންްމީގެްކުީރަގއިްޢިްއޒަތްތެރ1ްްިމިހާރުްޖަދުވަލުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންްވިދާޅުވީ،ްވިާދޅުަވމުންްގެންދެަެވީްއޭރުްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްދެްން ްހުވައޭ. ްޖަދުވަލުގެ ްވިދާޅުވަނީ ްތި ްމިހާރު ްނުކުރޭ. ްފާހެއް  2320ބާބެއް

ްކޮ ްވޯަޓްށްއެހެންވީމަ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަވާ. ްއެްއގޮތަކަށް ންެމވެސް

ްދަންނަވާލާ.ް ްއޮތްގޮތަްށ ްަގއި ް)ށ( ްއެހެްނވީމަ، ްއަދެ، ދަންނަވާނަން.

ްމިހާރުް ްއާދެ، ްދަންނަވާލާ. ްވޯޓަށް ްބާްއވަާވފައި ްބާއްަވވާ. އިޞްލާޙު

ް ްފަހުން ްއޭެގ ް)ށ( ް)ށ(. ްމިދަންނަވާލަނީ ްފުރަތަމަ ،17ްއަޅުަގނޑު

ްްމަޢާފުކުރައްވާ ްަކރުދާސް ނުޑ59ްްއިނގޭތޯ. ްއަުޅގަ  2325ދަންނަވާލާަާޭށ

ދެންނެވީްއާދެ،ްއިޞްލާޙު.ްާއދެ،ްރ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީް

ްވަޙީދު.ް

ް

17ްްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެން ްފާސްނުވުމުން ް)ހ( ްއިތުުރ17ްްގެ ްުގޅިގެން ްއާއި ް)ހ( ްގެ

ްދަންނަވާލީ.ްކަމެްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެވާހަކަ ްފެންނާތީ ްކަމަށް ްނުކުރެވޭެނ ްމިަވގުތު  2330ްއް

ް

ްއިނގޭތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދޫކޮށްލާަނން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްމިހާރު އާދެ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްވިދާުޅވެްއޖެ. ްރަޝީދުވެސް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ތާއީދުކުރެްއވި

ްދަން ްވޯޓަށް ްށް ް)ށ( ްދެން ްއާދެ.ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަާވނަން. ނަވާލާށޭ

ްނުކުތާެއްއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދެން  2335)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްނާރުވާނަން.ް

ް

ް

17ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގްވަނަ

ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްމަޤާމުގެ ްނައިބުރައީސްކަުމގެ ްކޮންެމްމަޤާމާއި ްއަދާކުރާ  2340ަތއް

ްގަިއވާްހުާވކުރާންާވނެއެވެ.0ްމީހަކުމެ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެްޖަދުވަލުް
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ް

ް

ްއާދެ،ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 2345 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 71ް2350ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް2355 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ08ްްމިވޯޓުގެ

ްނުކުތާއަށްް ްއާދެ،ްނިޒާމާެބހޭ ްފާހެއްނުވޭ. ް)ށ(ްޑްރާފްްޓގަިއާވޮގތް މާއްދާގެ

ްރ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް
 2360ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
ްގެންދިއުމަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްކުރިައށް ްޖަލްސާ ްނިމެންދެން ްއެމާއްާދ ްވާީތވެ ްމާއްދާއަކަށް

ްހުށަހަޅަން.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް2365 

ލޯރއިންްއިޢުތިރާޟެްއްނުކުރަްއވާކަމަށްވަންޏާްއަުޅަގނޑުްކުިރއަްށްއާދެ،ްފްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްގަޑިޖެހުނީމަިއް ްނޯންނާނެ. ްގެންދެވޭކަށެއް ްކުރިައށް ނޑު ްއަޅުގަ ގެންދާނަން.

ް ްމި ްދެން ްއާދެ، ްއޮތ09ްްްހުއްޓާލާނަން. ްފުރަތަމައަށް ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމިއޮންނަ ްއޭ ް)ހ( ްމީގެ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއާދެ،ްއިޞްލާޙު ނީ.
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ް ްގޮތަށް ްމިއަންނަނިވި ްއިޞްލާޙު ްކަރުދާސް.71ްްފުރަތަމަ  2370ނަންބަުރ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.71ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް
ް

ްޢަބްދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީރުްهللا

ްޢިްއޒަ ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު  2375هللاްތްތެރި

ވަނަްާމއްދާްައންނަނިވިްގޮތަްށ09ްްލަތީފްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް

ް ްއުފުލުން. ްިޒންމާ ްކުުށގެ ްކުރުން. ް)ހ(.09ްްއިޞްލާޙު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޤާމުެގް ްރަީއސްަކމުގެ ްާނއިބު ްނުވަތަ ްމަޤާމުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނުވަތަ ްރަސްމީގޮތުން ްމީހަކު ްކަަމކާމެދު،ްނުވަތަްްހުރި ްކުރި އަމިއްލަގޮތުން

ްއޭނާެގް ްިހނދަކު ްހުރިހައި ްއެމަޤާމުަގއި ްމެދު،ްއޭނާ ްކަމަކާ ްދޫކޮށްލި  2380ނުކޮށް

ްއެހެންް ްަޝރުޢީ ްނުވަތަ ނިޑޔާރުެގއެްއގަިއ ްފަ ްެއްއވެސް މައްޗަށް

ްމިގޮތުންް ްައދި ްނުކުރެވޭެނއެވެ. ްދަޢުވާެއއް ްިވޔަސް މަޖިލީހެއްގައި

ްމަޤާމުގަިއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރަީއސްަކމުގެ ްނާއިބު ްުނވަތަ މަޤާުމގައި

ްނުވަތަް ްކުރިކަމަާކމެދު، ްއަމިއްަލގޮތުން ްނުވަތަ ްރަސްމީގޮތުން ްމީހަކު ހުރި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވް ްދަޢުވާކުެރވޭނީ ްކަމަކާެމދު، ްދޫކޮށްލި  2385ނުކޮށް

ްގޮތުގެމަތިންްއޭާނގެްމަޤާމުންްވަިކވުމުންްނުވަތަްަވކިކުރުމަްށފަހުގައެެވ.
ް

ް
ްހީވަީންްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްވަގުުތްއަުޅަގނޑަށް ްއޮތް ނުޑްވޯޓަްށްދެންނެވެން ްއަުޅގަ އާދެ،ްމި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްެދއްވަްނވީ. ްގޮތަކަށް ްދެްއވާނެ ްތިބޭފުޅުން  2390ވޯޓު

ްނުކުތާއެްއްމިހާުރް ްގޮތަކަށް،ްނިޒާމާބެހޭ ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ މެންބަރުންނަށް

ް)ަވގުތުކޮޅަް ްިތްމިވަގުތު. ނޑު، ްައޅުގަ ްއިނގޭތޯ ްމަޢާފްކުރައްވާ ކަށްފަހު(

ްދެންް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާހަކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު ހަނދާންކޮށްދެއްވީ

ނުޑ،ްރޫލިންގެއްއް ްއަުޅގަ ްޖެހިއްޖެ.ްއެހެންވީމަ،ްދެން ްަގޑި އަޅުަގނޑުމެން

 2395އަޅުަގނޑުްއަުރވާނަންްދެންްއޮތްްޖަލްސާއެއްަގއި.ްއެހެންވީމަ،ްމިހާރުްމިހާް

ނޑުްނިންމާލާނަން.ްދެންްމިްވޯޓުްކެންސަލްކޮށްލަދެއްވުްންހި ސާބުންްއަޅުގަ

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްނުދަންނަވަން. ްނާހަން. ްވޯޓަކަްށ ްއިނގޭތޯ. އެދެން
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ްނިމުނުތަނުންް ްއެހިސާބުން ްދެއްވާެށކޭ. ްޯވޓު ްނުދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

ނޑުްއަޅުަގނޑުް ރޫލިންގއެްއްްއެބޭފުޅުންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނެގީމައިްއަުޅގަ

 2400ްބޭނުންވާނެްވާހަކަްވިދާުޅވީމަިއްއަޅުަގނޑުްވޯޓުްދެްއވާށެކޭްނުދަންނަވަން.ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމުން.ް-3
ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމާލާނީ. ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ އެހެންވީމަ،

 2405ްާވއިރު.41ްް;13މިއަދުގެ،ްޖަލްސާްއޮންނާނީްިމއަދުގެް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوييްربްهلل والحود

______________ް


