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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ްދިރާސާކޮށްް ްގޮތުގެމަތިން، ްގައިވާ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމުސްތަޤިއްލުްޑް ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ރާފްޓްކުރާ

ްމެންބަރުންް ްމިބާބަށް ްމަޤާމުތައް، ކޮމިޝަންތަކާއި

ްނުރަސްމީް ްއިޞްލާޙުތަކަށް  10ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ް 25ްްގަވާއިދުގެ ްގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ގައިވ1ްްާވަނަ

 ތިންްކުރިއަށްްގެންދެވުންްގޮތުގެމަް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ226ްްްޖަލްސާ  15ވަަނ

ްއާދެ،ް ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ހާޒިރުވެދެްއވި

ް ްއަދުެގ58ްްމިހާތަނަށް ްވަޑައިގެންެދްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެިރ

ް ްމަޖިލީހުގ2ްްެއެޖެންޑާެގ ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއޮތީ ްއަިއޓަމަަކށް ވަނަ

ް ްދިރާސާކޮްށ25ްްގަާވއިދުގެ ްަގއިާވގޮުތގެމަތީން ް)ހ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްޮކމިޝަންތަކާިއް ް"މުސްތަޤިއްލު ްއެކުލަާވލައްވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން  20ޑްރާފްޓްކުރާ

ްއި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްމިބާބަށް ޞްލާޙުތަކަްށްމަޤާމުތައް"

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު ްބައްދަލުވުންތަުކަގއި ނުރަސްމީ

ް 25ްްގަާވއިދުެގ ްގެ ް)ބ( ްާމްއދާގެ ްގޮުތގެމަތީނ1ްްްވަނަ ގަިއާވ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްމިބާބުތައް ްމިގޮތުން ްމިހާރު ްއާެދ، ކުރިއަްށގެންދިޔުން.

ްނިންމެވުމަ ްބަޙުސްކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ްމެންބަރުންްއިޞްލާޙުތަކާމެދު  25ށްފަހު

ްޙައިޞިްއޔަތުްން ްމުޤައްރިުރގެ ްޑްރާފްިޓންގްކޮމިޓީގެ ކުރެްއވިްސުވާލުތަކަށް
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިމ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މާލޭގެ

ްފުރުޞަތުް ްަޖވާބުއެުރވުމުެގޮގތުން ްކުރެއްިވްބަެއއްްސުވާލުތަކަށް މެންބަރުން

ްޑް ްއޮތީ. ްއަުރވަން ްމުޤައްރިުރެގްއަޅުަގނުޑ ްކޮމިޓީެގ ރާފްޓިންގ

ްަރނގަޅުކޮށްލަން.ް ްއެވާަހކަ ްއާދެ، ްޫނން.  30ހަަައިސިަިްއޔަތަކުންނެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްމުސްތަޤިއްލުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުންްްްން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވު ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެކިަބއިތަކަށް ްހިެމނޭ ްބާުބގެ ކޮމިޝަންތަކުގެ

ްސުވާލުތަްއް ްނޯޓުކޮށްލެވުުނ ނޑަށް ްައޅުގަ ްސުވާލުތަްއ،  35ކުރެްއވި

ްޖުޑީަޝލްސަރވިސަްސް ްގުޅިފައިވަނީ ްހަމަ ްމުޅިންހެން ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ްއައިް ްސުާވލެއް ްބެހޭގޮތުން ްކޮމިޝަންތަކާއި ްއެހެން ކަމަކަްށްކޮމިޝަންއާއި.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނޯޓުކޮށްލެވިަފއެއްނެތް. އަޅުަގނަޑކަށް

ްރައީސް،ް ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްސުވާލުކޮށްލެްއވި މެންބަރަކު

ްއިތުުރް ްއެއީ ްއޮީތމާ ްހިމެނޭގޮތަްށ ްކޮިމޝަންގައި  40ޖުޑީޝަލްސަރވިސަްސ

ްކޮމި ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްއެއީ ްނުބެލޭނެތޯ. ޝަންގަިއްވަޒީާފއެްއކަމުަގއި

ްައދާކޮށްގެންވާެން ްވަޒީާފއެއް ްއިތުރު ްމެްނބަރަކީ ްއެކޮމިޝަްނގެ އެބަބުނޭ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްފުަވއްމުލަުކގެ ްއެސުވާާލެއކުަގއި ްދެން މީހެއްނޫނޭ.

ްޢަބްދު ްގުޅުްންهللا ްގޮތުން ްމަފްޙޫމުެގ ްސުވާަލއިވެްސ ްކުެރއްިވ މަޞީޙް

ްކު ްމެންބަރުވެސް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެ ްއެއީ ްުސވާލަީކްއެބަހުރި.  45ރެްއވި

ްއޮންނާެން ްގޮތަކަށް ްޕާޓްޓައިމް ްކޮމިޝަންއަކީ ޖުޑީޝަލްސަރވިސަސް

ްދެސުވާލުް ްެއ ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއާވގޮތުން. ްމިހާރު ތަނެއްނޫންތޯ

ްވަޒީާފއެްއކަމުަގއެްއް ްއިތުރު ްދެންނެވޭނީ ްޖަވާުބަގއި އެްއކޮށްލާފައި

ްއެ ްހައިސިއްޔަތުން، ްމަޤާމުގެ ްއޭނަެގ ްއެއީ ްސިވިްލްއެެއއްނުވާެނއޭ. އީ

 50ސަރވިސްްކޮމިޝަްނގެްރަީއސްގެްމަޤާމުގެްޙައިިޞއްޔަތުްންއޭނާްއަދާކުާރް

ްދެނީކީނޫނޭ.ް ްއެތަނުން ްަވޒީފާެއއް ްއިތުރު ްއޭަނއަްށ ްެއއީ. ފަންކްޝަނެކޭ

ްކޮމިޝަންެގް ްސަރވިްސ ްިސވިލް ްއަންނަދުވަުހވެސް ްވިދިގެން ހަމަ

ްޖުޑީޝަލްސަރވިސަސްް ްދެން ްަވިކވެއްިޖއްޔާ ްއޭނާ ްރައީސްކަމުން
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ްކަމެއްތޯ.ް ްޕާޓްޓައިމް ްދެން ްނުއިންނާނެ. ްއޭނާެއއް ކޮމިޝަނަކު

ްކަމެއްކަމަށް.ް ްޕާޓްޓައިމް ްމިއީ ްބެލިދާނެ ްެއއްނަޒަރަުކން  55ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްދަށްވާގޮތެްއް ްއަހައްމިްއޔަުތ ްއެއަށްދެވޭ ްބުނީމާ ްޕާޓްޓައިމޭ އެހެންނަމަވެސް

ްމު ްއެހެނެއް ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް. ޅިންްނަޒަރުކުރެވޭ

ްބަލާއިުރް ްމަސަްއކަތްޕުޅަށް ްކުރަްއވާ ްއެހެންނަމަެވސް ބުނާކަށްނުވާނެ.

ްކޮންމެް ްމިއޮތީ ްފަރުމާކުރެވިފަިއ ްމި ްކޮިމޝަން ޖުޑީޝަލްސަރވިސަސް

ް ްހެނދުނު ްދުވަހަުކ ްކޮންމެ ްމަސައްކަތްުކާރ2:32ްްއިްނ7ްްދުވަހަކު،  60އަށް

ްފުވައްމު ްއުސޫަލކުން. ްކޮމިޝަންެގ ްެއ ްގޮތުަގެއއްނޫން ލަުކެގްބައެްއގެ

ް ްމި ްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްމެންބަރު ްެއ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއޮތްގޮތުްން ްލިޔެލާަފިއ ްބަލާއިުރގައި ްމަސްޢޫލިއްޔަތުަތއް ކޮމިޝަންގެ

ްވަރަށްގިަނ،ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެްއ ްހީފުޅުވެދާނެ ފަހަރުގައި

ްކަންތަ ްމަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭކަހަލަ ްއަބަދު ްއެހެންނަމަވެްސްއަބަދު  65އްތަކެކޭ.

ްަވގުތުޮކުޅް ްިޢއްޒަތްތެިރްރަީއސް ްގޮތުން ްސާފުކޮށްދިނުމުގެ އަޅުަގނުޑްހަމަ

ް ްމިސާލަކަށް ްކޮމިޝަންެގ3ްްމިނަގަނީ. ްެއީއ ްާމއްދާގެ، ވަނަ

ްނަންބަރުގަިއް ްދެވަަނ ްއޭެގ ްބާުރތައް. މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ

ްޢައްޔަން ނޑިޔާރުން ްފަ ްއެެހން ްފިޔަވާ ނިޑޔާރު ްމަޤާމުްއުއްތަމަފަ ކުރުމާއި،

ްަޢްއޔަންކުރުމުަގއިް ނޑިޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްބަދަލުުކރުމާ، ްދިނުމާއި،  70ކުރިއެރުން

ްއެއްފަހަުރް ްދުވާލަކު ްމިއީ ްމަޝްވަރާދިނުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގް ްމިހާރު ްނުޖެހޭނެކަމަށް ްޢައްޔަްނކުރާކަްށ ނޑިޔާރުން ފަ

ްއި ްމިަބލަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއްތަނުްންދަށުން ްއެމީހުން ރުއިުރކޮޅާ

ްގޮުތްން ްުއސޫލެއްެގ ްނުޖެހޭނެ. ްބަދަލުކުރާކަްށވެސް އަނެއްތަނަށް

ް ްއުމުރުން ްއެމީހުންގެ ްޢަްއޔަންުކރުމަށްފަހު ނޑިޔާރުންނަކީ  72ް75ފަ

ްއަބަުދް ްއެެހންވީމަ، ްބައެއް. ްތިބޭނެ ްއެމީހުން ްއެމަޤާމުަގއި އަހަރުވަންދެން

ްއެ ްކަމެއްނޫން ްކުރަންޖެހޭނެ ްދިމާާވްއަބަދު ނޑިާޔރުންނާ ްފަ ްދެން އީީކެއއް.

ްސިސްޓަމްް ްިމ ްޝަުކވާތައް. ްކުރެވޭ ްއެމީހުންނާމެދު މައްސަލަތައް.

ްރަނގަޅަްށް ްކުރެިވގެްނ، ްމުސްތަޤިއްލު ްއެ ްހިނގަންފެށީމާ ރަނގަޅަށް

ްމަްއސަލަތަކެްއވެްސް ްމާގިނަ ނޑިޔާރުންނާބެހޭ ްފަ ްހިނގަންފެށީމާ  80ބެލިގެން
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ްނު ްބަލަންޖެހިގެނެއް ްވިސްާނވަަޑއިގެންަފިއްއިރުއިރުޮކޅާ ްކޮމިޓީން ވާނެކަމަށް

ްރަނގަޅަްށް ްއެމީހުންނަށް ްމުސްތަޤިއްލުކަމާެއކު ްއެ ްސަބަބަކީ މިއޮތީ.

ްމުސްތަޤިއްލުކަްން ްއެމީހުންގެ ްއުފެއްދި ްމާޙައުލު މަސައްކަތްކުެރވޭނެ

ްމީެގް ްއެއީ ްދާނެަކން ްރަނގަޅަށް ްމަސައްކަތް ްއެމީހުންގެ ްދެން ދެވުނީމާ

ްވިސްނު ްއަސާސީ ްދޭތެރޭްއެންމެ ްއެީމހުންނާ ްދެން ްޙަޤީޤަތުގައި.  85މަީކެވސް

ްވެގެންުނވާނެ.ް ްބަަޔކަށް ްމައްސަލަބަލާ ްބަަލއި، ްޝަުކވާ ްއަބަދު އަބަދު

ްކޮމިޝަންް ްޖުޑީޝަލްސަރވިަސސް ްދަންނަވަންޏާ ްކުރުކޮށް އެހެންވީމަ،

ްކަންނޭނގެް ްތިންފަހަރަކު ްދެފަހަރަކު ްމަހަުކ ްގޮތުން އުސޫލެްއގެ

ްނިންމުންް ްއެ ްކޮމިޝަންއަކީ.ްބައްދަލުވާނީ. ްއެ ްނިންމާބައެއް ތަކެއް

 90ހަމައެކަނިްމަސައްކަތްަތކެްއްުކރާބައެއްްނޫން.ްދެންްުޖޑީޝަްލސަރވިސަްސް

ްދުވަހަށްް ްދުވަުހން ްއެ ްމުވައްޒިފުން ްިއދާރީ ްތިބޭނެ ކޮމިޝަންގަިއވެސް

ކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްކުރުމާ،ްމަޢުލޫމާތުްހޯދުމާ،ްއެއްކުުރމާ،ްމިކަންކަްން

ް ްބަޔަކު ްޢިއްޒަތްތެިރްކުރާ ްދަންަނވަންޏާ ްކުރުކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ތިބޭނެ.

ްނުވާެނ.ް ްދަންނަވާކަށްވެސް ްމިހެން ްުގޅިގެން ްޖުޑިޝަީރއާއި ރައީސް،

ްމިީއް ްމިަދންނަވަނީ. ްގޮތުން ްސާފުކޮށްލުމުގެ ްމަފްޙޫމް  95އެހެންނަމަވެސް

ްގޮތަކަށްް ްއެކަހަލަ ްބައެއް. ްކަހަލަ ްމެންބަރުން ްބޯޑު ކުންފުންޏެއްގެ

ްއެމީހުްންޢަމަލުކު ްތާރީޚްތަެކއްަގއި ްަވކި ްެއއޮންނަ ނަޑއެޅިފަިއ ްކަ ރާނީ.

ްނިންމުންތަކެްއް ްެއކަމަކާމެދު ްއެަވގުތަުކ ްމަްޝވަރާކޮށްފަިއ ބައްދަލުވެ

ްއެެހންވީމަ،ްެއއީީކް ްބަެއއް. ްއެހެން ްއަނެއްކާވެްސްތަންފީޒުކުރާނީ ނިންމީމަ

ްޢިްއޒަތް ްދެން ްުނވިސްނޭ. ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއަެންއްމައްސަލަެއއްކަމުަގއި  100ތެރި

ްދައުުރް ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްމި ްުސވާލަކީ ްކުރެއްވި މެންބަރަކު

ްހަަމް ްޙަޤީޤަތުަގއިވެސް ްމި ްކޮމިޝަންގައި. ޖުޑީޝަލްސަރވިސަސް

ްތަރުތީބުކުރެވޭް ްމި ްމިހާރު ްކޯޓުތަްއވެސް ްދާިއރާ، ްކުރުމުގެ ޢަދުލްއިންސާފު

ްއަނެއްް ްއެއްމަރުޙަާލއިން ްހަމަ ްއެއީ ްކޯޓުަތއް ްތިންމަރުޙަލާގެ ްގޮތަކީ

 105މަރުޙަލާއަށްވެސްްދުވަހުންްދުވަހަށްްހިންގުމުގައާއިްމައްސަލަަތއްްބެލުމުގަިއް

ްމަރުޙަލާއަށްެވްސް ްއަނެއް ްއެއްމަރުޙަލާއިން ްނުފޫޒެއް ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްނުވަތަް ްހައިކޯޓުން ްމިސާލަކަށް ްމިއޮންނަނީ. ނޑައަޅާަފއި ްކަ ނުފޯރުވޭގޮތަށް
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ްުދވަ ްކަންތައްތައް ްދަށުކޯޓުގެ ްކޯޓުން ްހިންގާގޮތަްށްސުޕްރީމް ްދުވަހަްށ ހުން

ްނުހެދޭނެ.ް ްއެހެެންއ ްއިރުޝާދުދީ ްދޭތެޭރގައި ްމައްސަލަތަކާ ބެހި،

ްތިންމަރުޙަލާް ްމި ްހަމަ ްކޮމިޝަންަގއި ްޖުޑީޝަލްސަރިވސަސް  110އެހެންވީމަ،

ްމިއޮތީ.ް ްހިމެނިފައި ނޑިޔާެރއް ްކޮންމެްމަރުޙަލާއަކުންްފަ ްއެ ތަމްސީލުކުރަން

ްއެބޭފު ްކަަމކީ ްކުރަްއވާނެ ްހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާްއެބޭފުޅުން ްއެ ޅަކު

ްއެތާަގިއް ްނަޒަަރކުްނ ްކަންތައްތަުކގެ ްހުރި މަރުޙަލާއެއްެގ

ްކޮމިޝަންް ްޖުޑީޝަލްސަރވިސަސް ްދެން ްގެންަދާވނީ. ތަމްސީލުކުރައްވަމުން

ްެއހެންނަމަވެސްް ްަދއުރެްއކަމަށް. ްއެކަނި ްމަޖިލީުހގެ ްވަކިކުރުުމގައި  115މިހެން

ްފަ ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ްއަިދްޖުޑިޝަރީގަިއ ނޑިޔާަރކުިވަޔސް،

ްރައްޔިތުްނެގް ްނެތިއެއް ްބަހެއް ްޖުމްލަ ްކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނުންވިޔަްސ،ްއެ

ްކުަރްއވަމަކުންެވްސް ްއެކަންތައްތައް ްޢާންމުގޮތެއްގަިއ މަޖިލީހުން

ްޖާގައޮތްހެނެްއް ްވަކިކުރާކަށް ްބޭނުމަކަށް ނުގެންދަވާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްިސޔާސީ

 120އަްށ3/2ްްއެކަންްވަުރގަދަކޮށްލުމުެގޮގތުންްއަޅުަގނަޑކަށްްހިެއއްނުވޭ.ްެދންް

ްއެންމެް ްހަމަ ްއެީއ ްއުފުއްލާލުމަކީ ްއަޣުލަބިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ްމާބޮުޑް ްދެންނެވޭނީ. ްިމވަގުުތ ނޑަށްވެސް ްއަުޅގަ ރަނގަޅުކަމެއްހެން

ްެއއޮތްގޮތަްށްއޮތުމުންވެްސް ްމިހާރު ްެއއަކުނެތް.ްދެްންއެކަމަކު މައްސަލަެއއް

ްކޮިމޝަ ްނުފޫޒުވަނުމަކަްށްޖުޑީޝަލްސަރވިސަސް ްސިޔާސީ ްތެރެއަށް ންގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްެއކަމާ ްޖާގައޮތްހެނެއް. ްހިެއއްނުޭވ  125އަޅުަގނަޑކަށް

ްދެްން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިއެއްުނވޭ. ްއޮެތކޭ ްސަބަބެްއ ކަންބޮޑުވަްނވީ

ް ްމާއްދާގެ ްމިއޮތްގޮތުން،1ްްތިންވަނަ ްލިޔެވިފައި ްމިހާރު ްނަންބަރު ވަނަ

ްޤާއިމްކުރުމު ްހިންގުން.ްމިހެންވީމަ،ްކުރީގަިއވެްސްއިންސާފު ްކަްނތައްތައް ގެ

ްމީގައިް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްދެންނެވިން އަޅުަގނޑު

ްރޭގައިެވްސް ްއަދި ްސާފުނުވާތީ. ްމުޅިން ްއެބަޮއތޭ  130ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަތުމެއް

ްބައެއްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްންވާހަކަފުޅުްެދއްެކވިއިުރވެްސްއެކަންބޮުޑވުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންގޮތަކަްށވެސް ްޢިބާރާތް ްމި ހާމަކުރެއްވި.

ްމިއިްން ްެއކުަގއި ްމިބައި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަންވީ. ބަދަލުކުރަންޏާ

ްހިސާބެއްަގިއް ްެއއްެވްސ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްދެން އުނިކޮށްލާފީިވއްޔާ



 6 

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަދުލްއިންސާފު ްޖުމްލަކޮށް ްނޯންނާެނ  135ފާހަގަކުރެވިަފއެއް

ްކަންތަްއ،ްނި ްމުސާރަ ްއެމީހުންގެ ްވިލަެރސްކުރުމާއި، ްހިންގުމާއި، ޒާމު

ްެއް ްމިަކންކަމުގެ ްއަނެއްކަެމއް. ްއަެނއްކަމެްއ، ްތައްޔާރުކުރުްނ، ބަޖެޓް

ޚިދުމަތް،ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްްޚިދުމަތްދޭނެްބައެއްްފާހަގަކުެރވިފަެއއްނުވާނެ.ް

ްޢިާބރާ ްއަލުން ްމި ްސާފުާވނެގޮތަކަށް ްއެކަން ތްކޮށްލައިގެްންއެހެންވީމަ،

ްއެހެންވީމަ،ް ްވިސްނޭ. ްމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ްބޭއްވުމަކީ ްމި  140ނަމަވެސް

ްއޮްތް ްފާހަގަކޮށްެލވިފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްެދން ްދަންނަވާލީ. އެވާހަަކވެސް

ްބާރުތަްއް ްމަސްޢޫލިއްަޔތާއި ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސިކިޔުޓަރ އަނެއްކަަމކީ

ް ްމާއްދާ. ްއ4ްެބަޔާންކުރާ ްގައި ް)އ( ްމާއްދާގެ ްފަރާތަކުންްްވަނަ ކޮްނމެ

ްކޯޓަކުްން ްމުާރޖާކޮށް ްމައްސަލައެއް ްޖިނާޢީ ްހިންގަންފަށާފައިާވ ނަމަވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގެނައުން. ްއަނބުރާ ްއެމައްސަލަ ްކުީރގަިއ ްއިްއވުމުެގ  145ޙުކުމެއް

ްޖެނެރަލްް ްޕްރޮސިކިުޔޓަރ ްމިއޮތްގޮތުން ްފަރުމާކުރެވިފައި ްމިހާރު ރައީސް،

ްދަޢު ްމައްސަލަތުގަިއ ްޖިނާޢީ ްއެންެމްމިއީ ްމިކަމުގެ ްނުކުރުމާ ވާކުރުމާ

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމިސާލަކަްށ ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހަކީ. ްބުނާ ފަހުބަސް

ްހިުޔމަންރައިޓްސްްކޮމިޝަން،ްއެްނޓިކޮރަޕްޝަްން ކޮމިޝަންތަކުެގްތެރެއިން

ްެއް ްހިންގަމުންގޮސް ްތަޙްޤީޤްތައް ްކޮމިޝަންތަކުންވެސް ްކަހަލަ  150ކޮމިޝަން

ްއެކުލެް ްޭއގައި ްކުށެއް ްއެހެންވީމަ،ްޖިނާޢީ ްހިނގައިދާެނ. ްހަމައަށް ްކަމަކާ ޭވ

ްބެޭހް ްަދޢުވާާއއި ްއެ ްޕްޮރސިކިޔުޓަރްޖެނެރަލަށް ްހިނދެްއގައި ބޭނުންވެއްޖެ

ްދެންް ްމިދެނީ. ްއިޚްތިޔާރު ްނިންމުމުގެ ްނިންމުންތައް ްއޭނަގެ މަރުޙަލާއިން

ްލިެޔވިަފިއް ްހާމަކުރެްއވި ްކަންބޮޑުވުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ްޖެހޭނޭްމިއޮތް ްގެްނނަން ްއަނބުރާ ްމައްސަލައެްއވެސް ްކޮންމެ  155ގޮތުން

ްމިކަހަަލް ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްއެބައޮތޭ. ްޢިބާރާތް ްގޮތަކަށް ހީވާކަހަލަ

ްއެީއް ްވިސްނާލަްނޖެހޭނީ ްބަލާއިރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައްތަްއ

ްމާނަުކރަންވާނީކީެއއް.ް ްދަުޢާވނުކުރެޭވގޮތަކަށެއްނޫން ްމީހާއަށް ދަޢުވާކުރާ

އެބާރުްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީަމ،ްއެއީްއޭނައަށްްލިބޭްބާރެއް.ްޮކންމެހެންްއޭނަް

ްެއް ްދެން ްޖެހޭގޮތަަކށް ްގެންނަން ްއަނބުރާ ްއަލުން ްދަޢުވާެއއް  160ކޮންމެ

ްމިީއް ްއެެހންވީމަ، ްނުިވސްނޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް މާނަކުރެވޭނެ
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އަޅުަގނަޑކަްށްްއަޅުަގނޑަށްްފާހަގަކޮށްެލވުނުްކަންކަމަކީ.ްދެންްއިތުރުކަމެއް

ްސުވާލެްއް ްކުރެްއވި ްމެންބަރެއް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރެވިފައެއް. ނެތް

ްއަޅުަގނުޑް ްފާހަގަކޮށްލަްއވާފިްއާޔ ްއޮތިްއޔާ ްދޫކޮށްެލވިފައި އަޅުަގނޑަށް

 165ްދަންނަވާލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރެއްެގްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިތުރު ޑުމެން

ްޖަވާބުދެއްވުަމްށް ްއޮެވއްޖިްއޔާ ްސުވާލު ްނިމުނީކަމަށް. ްނެތިއްޔާ ސުވާލު

ްމިހާރުް ްދެން ްވާހަަކ. ްނިންމަވާލެއްވީ ްވިދާޅުވަމުްނ ހުންނެވިކަމަށް

ްހއ.ެގް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްވޯޓަަކއިގެްނ  170އަޅުަގނޑުމެން

ްމަދުްސަމީރު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެންެގްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޅުގަ ްައއިފަހުން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްރައީސް،  175ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިތުުރްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއާބެހޭ ްދެން ްލިބިއްޖެ. ްއިޞްާލޙެއް ްކުޑަ މޭޒުމައްޗަށް

ްފުރުޞަތެއްްދެއްވުންްރަނގަުޅކަމަށް.ތަފްސީލެއްނުދެއްވާތީްއެކަމަށްް

ް

ް

 180އާދެ،ްއިށިނދެަވޑަިއގެންދެްއވާ.ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުްއާއިޝަތުްާއޒިމާްޝުކޫރު.

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަްއެޗްއްޝުކުރިއްާޔ ްއަދި

ްކޮމިޓީެގްްޒިމާްޝުޫކރުްޢާއާިއޝަތުް ްޑްރާފްިޓންގ ްދެންމެގައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވާތީ. ްސާފުކޮށްލަން

ްޖުޑީަޝލްސަރވިަސްސްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދެއްެކވިއިުރވެސް ްވާހަކަފުުޅ  185މުޤައްރިރު

ް ްބާުބގެ ްކޮނ8ްްކޮމިޝަންގެ ްމިއޮތްގޮަތށް ްއެކުެލވިފަިއ ްމާއްދާ މެެވްސްވަނަ

ްެއީއް ްިވދާޅުވީ. ްމައްސަލަެއއްނެތްކަމަށް ްގެންެނވުުމގެ ްބަދަލެއް ވަރެްއގެ

ްވަިކކުރެްއވުްން ްމެންބަރުން ްޮކމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލްސަރވިސަްސ
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ް ްމަޖިލީހުގެ ނޑަްށ3/2ްްރައްޔިތުންެގ ްއަުޅގަ ްދެން ްއަޣުލަބިއްޔަތަށް. ގެ

ްފަސޭހަވާނެހެ ްތަންކޮެޅއް ްބަދަލުުކރެވިއްިޖއްޔާ ްއެގޮތަށް  190ންްހީވަނީ

ްއެމަނިކުފާނުް ްއެފުރުޞަުތ ްއެހެންވީމަ، ްކުރިއަށްދާން. ވޯޓަަކއިގެން

ްކޮންސިޑަރކުަރއްަވިއގެންތޯްހަމަްބަލައިލާން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމި ްރައީްސ، ްއިތުރުކުރުމަށ8ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަށް ްވަނަ

 195މެންބަރުންގެްމޭޒުކޮޅުމައްޗަށްްމިހާރުްލިބިވަަޑއިެގންފައިްއެޮއްތްްޢިއްޒަތްތެރިްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެފާހަގަކޮށްލީ.ް ްމެންބަރުެވސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހއ.ގެ ލިޔުމާބެހޭގޮތުން

ްވާަހަކް ްދަންނަވާނުލާ ްެއވާހަަކ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަޢާފްކުރަްއވާތި. ވަރަށްބޮޑަށް

ްކޮމިޝަންތަކެއްަގއިވެސް ްހުރިހާ ްޢާންމުކޮށް ޮކމިޝަންތަކުންްްނިންމާލެވުނީ.

ްޖުޑީޝަލްސަރވިަސްސް ްއުސޫލު ްއޮތް ްވަކިކުރުމަށް މެންބަރުން

ްެއހެންނަމަވެސްް ްެއއޮތީ. ްބަޔާންކުރެވިަފއި ްމިހާރު  200ކޮމިޝަންގަިއވެސް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްބަލާއިރު ްއެކުެލވިގެްނވާޮގތަށް އެކޮމިޝަން

ްކޮމިޝަން ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްނާއިބު، ްބަންޑާރަ ެގްފާހަގަކުރަްއވާނެ

ްއެކޮމިޝަންަގިއް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ރައީސް،

ްނާއިބުް ްބަންޑާރަ ްމިސާލަކަށް ްއެެހންވީމަ، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްކޮމިޝަނުން  205ޖުޑީޝަލްސަރވިސަްސ

ްއެހެންވީމަ،ް ްދުވަހަުކ. ްދެމިހުއްނެވިހާ ްއެމަޤާމުގަިއްއޭނާ ވަތްެކއްނުކުރެވޭނެ

ްއޭނަްމަޖިލީހަ ްކޮިމޝަނުން ްޖުޑީޝަލްސަރވިސަސް ްހުށަހަޅައިގެން ށް

ްމިއޮތީް ްމިހާރު ްދިމާނުާވގޮތެްއވާތީ ްޮއވެއްިޖއްޔާ ްއުސޫލެްއ ްކަހަލަ ވަކިކުެރވޭ

ް ްމިބުނަނ8ްްީހުށަހެޅިފައި ްއޭގައި ްއިތުރުކުރަން. ް)ނ( ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން ް)ށ( ްާއއި ް)ހ(  210މިމާއްދާގެ

ވަަނ12ްްވަނަްނަންބަރު،ްއަދ6ްްިވަނަްނަންބަރު،2ްްނަްމާއްާދގެްމިތައްވަ

ނަންބަރުގައިްބުނެފައިވާްމަޤާުމތަކުަގއިްތިބޭްމީހުންްޖުޑީޝަލްސަރވިސަްސް

ްވަކިކުެރިވއްެޖް ްމަޤާމުން ްހުރި ްއެމީހަކު ްވަކިކުެރވޭނީ ކޮމިޝަނުން

ްއެކަނި. ްމީހުން ްތިބޭ ްމަޤާމުގައި ްމިދެންނެިވްތިން ްެއއީ ދެންްްހާލަތެއްގައޭ.

ްމަޤާމުންް ްއެމީހެްއގެ ްއެމީހަކު ްއެބުނަނީ ްފަހަތުން ްއެއާެއކީ  215ހަމަ
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ްކޮމިޝަނުންވެްސް ްޖުޑީޝަލްސަރވިަސސް ްއޮޓަމެޓިކުްނ ވަިކވެއްިޖއްޔާ

ްއެީއ.ް ްގޮތެއް ްބަޔާންކުާރ ްޙާލަތު ްިއސްތިސްނާ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ވަިކވީއޭ.

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެންމެގައި އިޝަތުްޢާދެން

ްދެންްޢާ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްސުވާުލގައި ްެއކޮށްލެްއިވ ްޝުކޫރު ޒިމާ

ްނުވަަތް ްޢިބާާރތްތަކެއް ްޑްރާފްޓްގެ ްއަނެއްހެން ްނިންމެވުންހެން،  220މަޖިލީހުން

ްއަޣުލަބިއްޔަުތް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއަންނަކަމެއްނޫން ްބަދަލެއް ސްޓްރަކްޗަަރކަށް

ް ްއެ ްދެން ްެއްއޗެއް. ްބަދަލުކުރ3/2ްްައޮތް ްދެންްއަށް ްކުެރއްވުން. އްވަންޏާ

ްޑްރާފްޓަށްް ްކުރެްއވުމަކުްނ ްއެހެން ްފެނިވަޑައިގަންަނަވންޏާ މަޖިލީހަށް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްއޮތްކަމަކަށް ްމައްސަލަތަކެއް ްމާބޮޑު ްއަނެއްހެން އަންނާނެ

ްގޮތެްއްނިންމަވާފައި،ްެއީއް ްއެކަމަށް  225ނުވިސްނޭ.ްދެންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް

ްގޮތުް ްހުށަހެޅުމެްއގެ ްއެހެންވެްސްވަކި ްގެންަދވާކަމަށްވަންާޏ ގައި

ްގެންދެވިދާނެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމިހާރުްއާދެ، ް .

ްތިވިދާުޅީވް ްޝަޫކރު ްޢާޒިމާ ްޢާއިޝަތު ްމެންބަރު  230ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

މިހުރިހާްބައެްއގަިއވެްސްމިއޮތީްދެބައިކުޅަްެއއްަބއިްެއހެންނޫންތޯްމިްްމީގައި

ްސަރވިަސްސް ްޖުޑީޝަލް ްއެހެންނޫނީ ްތަނެްއަގއިެވސްތޯއޭ ްއެހުރިހާ ވޯޓުެގ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްސ.އަތޮުޅެގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ްއެކަނި. ކޮމިޝަންގެ

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަރީފް.

ް235 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަށްްްޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްްއައްުޑއަ ްެއިވދާޅުވީ ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްދެންމެ

ްެއއްެޗްއެގްްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވިާދޅުވި ްއެމަނިކުފާނު ްއެހެްނނަމަވެސް، ްވާހަކަފުެޅއް. ރަނގަޅު

ްޢިއް ްބޭނުންވޭ.ްމާނައަކީ ްއެބަ ްެއއްެޗްއްލާން ްއިތުރު ްއަދި  240ޒަތްތެިރްތެރެއަށް

ްޖުޑީޝަލްް ްހައިިސއްޔަުތން ްމަޤާމުގެ ްދެން ްސުވާލުކުރަްއވަފާެނ މެންބަރުން

ްކިހިނެއްޭހް ްމަޤާމުން ްބޭފުޅުން ްމިދެންނެވި ްިތއްބަާވ ްއެ ސަރވިސަްސގަިއ

ްަގވާއިާދް ްކޮމިޝަްނގައި ްސަރވިސަސް ްޖުޑީަޝލް ްމާނައަކީ ބޭރުކުރާނީ.
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ްތިް ްއެބޭފުޅުން ްވަނީިވއްޔާ ްކޮށްފިކަމަށް ްމަޤާމާއިްޚިލާފުކަމެއް ްއބެވި

ްއެތަންކޮުޅް ްވަިކވާނެ. ްއެއްކޮށް ްމަޤާމާއި ްސަރވިސަްސގެ  245ޖުޑީޝަލް

ްޖުޑީޝަލްް ްޖެނެރަލްެވސް ްއެޓަރނީ ްބޭނުންވީ. ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރުކޮށްލަން

ްޖުޑީޝަްލް ްބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ް ްަނހަމަގޮތެއްަގއި ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ްނު ްފަރަުކ ްަވކިކޮްށގެން ްއެކަިނ ްކޮމިޝަންއިްނ ޖެއްސޭނެ.ްސަރވިސަްސ

ްއެވާހަަކް ްދުރުުކރާނީ. ްއެއްކޮށް ްމަޤާމުންނާއި ްޖެނެރަލްކަމުގެ އެޓަރނީ

 250ްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުްބޭުނންވީ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެއްކަމަކަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  255ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިހާތަނަށްްްއްެކވުން:ޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެ ްކޮމިޓީްނ ްޑްރާފްޓިންގ ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްކޮމިޓީަގިއް ްޑްރާފްޓިްނގ ްމަްއސަލަތަކުަގއި ނިންމަވަމުންގެންދަވާ

ްމެންބަރަކުް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްމުޅިން ްިނންމެވުމާއި ްނިންމެވި ްއެ ނިންމަވާއިރު

ްފުރުޞަތު ްނޯޓުކުރަން ްރިޒަރވޭޝަންެއއް ލިބޭ.ްްއިންނެވިކަމަަަްށވަންޏާ

ްރިޒަރވޭޝަެންއް ްއެގޮތަށް ްނިމިގެންދާއިރު ްމިގޮތަށް ްމިހާރު  260ދެން

ނޑުްމިހާރުްމިްހުށަހެޅިފައިްޮއްތް ރިކޯޑުކުާރކަށްްފުރުޞަތެްއްނުލިބޭ.ްއަުޅގަ

ް ްއަދި ްރިޒަރވޭޝަްނ8ްްއިޞްލާޙަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއޮތްގޮތަށް ްާމއްދާ ވަނަ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްސަަބބަކީ ްއެއް ްއޭގެ ލީހުންވެސްްއެބައޮތް.

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަްލ ްމަޤާމުތަކަކީ ްމިވާ ްވަކިކުެރވޭނެކަމަށް މަޤާމުން

ްުނވަަތް ްހައިިސއްޔަތުން ނޑިޔާެރއްެގ ްފަ ްމަޤާމުތަކަީކ  265ކޮމިޝަންގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްބޭފުޅުންެވްސ ްޢައްޔަންކުަރއްވާ ްތެރެއިން ނޑިޔާެރއްގެ ފަ

ްވަކިކުރު ްކޮމިޝަންއިްނ ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްއެ މަްށ،ްމަޖިލީހުން

ްހުންނެވުމާމެދުވެްސް ނޑިޔާުރކަމުަގއި ްފަ ނޑިޔާަރކު ްފަ މިހިސާބަށްދާއިރު

ްކުީރަގއިް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްގޮަތަކށޭ ްކަހަލަ ްއުފެދޭ ސުވާލު

ްސަރވިްސް ްުޖޑީޝަްލ ްދެންނެވީ. ްތެރޭަގިއވެސް ްދެއްކުުމގެ  270އެވާހަަކ

ްއެ ްހުރެޭވގޮތަކަްށ ްމުއްދަތުގައި ްެއ ްހިމެނީމަ ކަމާގުިޅގެްންކޮމިޝަންގައި
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ްމަޤާމުންވެސްް ނޑިޔާރުކަުމގެ ްފަ ްއެ ްއަނެއްކާ ްއުފައްދާ ްސުވާލުަތކެއް އިތުރު

ްރޭވެންޖެހޭނެއޭ.ް ްމިކަން ްނުދާގޮތަކަށް ްޙާލަަތކަށް ްކަހަލަ ވަކިކުރަންޖެހޭ

ް 5ްްއެހެންވީމަ، ްއެއަްށވުެރ3ްްއަހަރަށްވުެރ ްހެދުންވެސް އަހަަަރަށް

ްއެކަމަ ްވިސްނޭތީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްކަންްރަނގަޅުކަމަަަށް ްރިޒަރޭވޝަން  275ށް

ްރިކޯޑްކޮށްލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް280 

ްޙަޤީޤަތުގައިްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވަންް

ްއުޅޭތީ.ްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްިރޒަރވޭޝަންތަެކއް ްެއކަހަލަ ްވާހަކަައކީ ްޖުޑީޝަލްްްއުޅުނު ްެދން

ްއެހެންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޮގތަކަށް ްއެހެން ްމައްސަލަާއއިހެދި ްކޮމިޝަންެގ ސަރވިސަްސ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްއެހެންވީމަ، ްނުކުންާނތީ. ްވާހަކަ  285މަޤާމުތަކުގެ

ްވާަހަކް ްޓެންޔޯގެ ްއޮފް ްސެިކއުރިޓީ ްލަިއގެންވެސް ްދެބައި ތިންބައިކުޅަ

ނޑަް ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ، ްތެރޭގަިއްދެއްކޭނީ. ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހީވަނީ ށް

ްލާްން ރޑްސް ްޓޫތާ ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްނެތްހެން. ްމިކަމުަގއި އެއްބަްސވުމެއް

ްދެންް ްނުވެދާނެތީވެ ްސޮލިއުޝަނަަަކަށް ްވަންޏާވެްސ ބޭނުންވާކަމަށް

 290ްއަޅުަގނޑުްއެވާަހކަްއަނބުރާްގެންދިޔައީ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑެވްސްްމެްނބަރުްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީް ނޑިަވޅުަގއި ްމިދަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  295ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްޙަމީދު ްޝާޙީން ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ބޭނުންވީ

ްޑްރާފްޓިންގް ްައޅުަގނޑަީކވެްސ ްފާހަގަކުރަން. ްޕޮއިންޓް ފަހާގަކުރެްއވި

ްމެންބަރަކަށްާވއި ްއިޞްލާުޙްކޮމިޓީގެ ްމި ްނުދެނެހުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ުރ
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ްބަލާލިއިރުަގއިް ްއިށީނދެ ްއައިސް ްއޮތްކަެމްއ.ްމިތަނަށް ްއައިސްަފއި މިގޮތަށް

 300އިޞްލާޙެއްްއޮތީމަްމިްއެނުގނީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިކަންްއަުޅަގނޑުްފާހަގަކުާރް

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް305 

ްއެދުނީްްްޙމަދުްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަ ްމި ްފުރުޞަތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެއީ ްއިޞްލާޙުަގއިެވސް، ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި 43ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެންެމް ްޢިާބރާތް ްއިޞްލާުޙގަިއވެސް ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފަިއ ވަނައަށް

ްގެންނަްވާހަކަްަދންނަވަން.ްްފުރިހަމަނުވާތީްމިްއިޞްލާޙުވެސްްއަނބުރާ

ް310 

ް

ްކިެތކެއްތޯ.42ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް315 

ްވަނަްމާއްދާގެް)އ(ްއަށް.43ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް
ްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

 320ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިއުޅެީންޝުކުްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިއްާޔ

ްއައްަސވަންތޯ.ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވޯަޓކަށް ްއެއްފަހަރާ ްއެްއކޮށް ްކޮމިޝަންތައް މުސްތަޤިއްލު

ްކޮމިޝަންތައްް ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހުރިހާ، ްދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ

ްއަ ްވޯޓަކަށް ްއެންމެ ްހަމަ ްތިއުޅުްއވަނީ.ްއެއްފަހަރާ  325ްއސަވަންޯތ

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްރަނގަޅުކުެރވިދާނެ. ްމާއްދާ ްއެ އެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ
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ްދިޔައީަމް ްއެހިާސބަށް ްއަހަމުންގޮްސ ްޯވޓަށް ްފެންނަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްގެއްލެނީ.ް ްަވުގތު ްއެހެންނޫނީ ްާވހަކަދައްކަން. ްއެާމއްދާގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޑްރާ ްތިބީ ްމިތަނުަގއި ްބޭފުޅުންނާއިްހައްތަަަހާވެސް ްކޮމިީޓެގ ފްޓިންގ

ްބޮޑުް ްއެހެންވީމަ، ްލަފާދެއްވަމުންދަނީ. ްހަމަ ްބޭފުޅުން. ްޤާބިލް  330އެކަމަަަަަށް

ްވަިކް ްއެ ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްަވދެވިދާނެތީވެ ްތެެރއަށް އޮޅުންަގނެޑއްގެ

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަލް ްބާްއވާފައި ްއެަބއި ްގޮުތގައި ކޮމިޝަނެއްގެ

ް ްއައްަސވާަފއި ްފަހުން ްޕެކޭޖްެގްކޮމިޝަން ްއެްއ ްއެްއޗެިހ ްހުރިހާ ދެންހުރި

ްގޮތަށްްައއްސަވާިލއްޔާްކިހިނެްއތޯއޭްވާނީ.ް

ް335 

ް

ްމިހުރިހާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާތަކަަަަަކަށް، ްމިހުރިހާ ްމިހާރު ްޝުކުިރއްޔާ. އާދެ،

ްމިހާުރް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްނޫން. ްއެއްފަހަރަާކއެއް ކޮމިޝަންތަކަކަށް

ްއޮތްް ްވަގުތެްއކަމަށްްކޯރަމްވެސް ްގެއްލިގެންާދ ްމިއަދު ްބަލާލާފައި ގޮތަށް

ްިތް ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްަމޑުކޮށްލަނީ ްކުޑަކޮށް ްިމ ްއަޅުަގނޑު ްދެން  340ނުދެކޭތީ

ްސާފުެވއްޖެ.ް ްރަނގަޅަްށ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނުކުާތ ފާހަަަގަކުރެްއވި

ްފަށަންވީްކަންނޭނޭގް ްކުރިއަށްދާން ްމިހާރު ްީހަވނީ ނޑަށް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކާޑުކޮޅުަތއްްވޯޓަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، ށް.

ްމެންބަރެއްެގް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްއަދި ްއެދެްނ ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ްއާދެ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(. ްއެދެން. ްބައްލަވާލަދެްއވުން  345ނަންފުޅުތޯވެސް

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްމިހާރުް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަރިހުންްއަޅުގަ

ްވޯޓަށްްހި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްމިހާރު ްކޮމިޝަްނ ްރައިޓްސް ޔުމަން

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއޮތީ. ދަންނަވަން

ފަދައިންްމިހާރުްހިޔުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަނަށްްއޮތީްއެންެމްއިޞްލާޙެއް.ް

ް 4ްްއެއީ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއިޞްލާޙެއ2ްްްވަނަ ްފޮުނއްވާަފއިާވ  350.ްށް

ްއިޞްލާުޙް ްމި ްދެން ްއަހާފައި ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙަްށ ްމި އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރިޕީޓްޮކށް ްއިތުރަށް ްއަނެއްކާ ްއިޞްލާާޙއެުކ ފާސްވެއްެޖއްޔާ

ްކިހިނެއްތޯޭއް ްއެިހއްާޔ ްވޯޓަށް ްއެއްކޮށް ްމި ްނުދަންނަވާ މެންބަރުންނަށް
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ްމެން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކިހިނެއްތޯއޭ ްއެގޮްތ ްއެއްކޮށް. ބަރުންނަށްްޑްރާފްޓަށް

ްއެހެންކަމަށްވަންާޏް ްމިހާރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.  355ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ.

ްގެންދިަޔއިްއާޔް ްާމއްދާައކުން ްމާއްދާއެއް ްކޮްނމެ ްނުޮގސް އަކުރުތަަކކަށް

ްއިބްރާހީމްް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭެގ ްއާދެ، ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(. ކިހިނެއްތޯ.

ްއިސްމާޢީލް.

ް

ްވޯޓަްށްްމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާހީް ްފުރަތަމަ ްީމގަިއ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްަރއީސް،  360ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިވިދާޅުވަނީ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންކަމަށް ްރައިޓްސް ްހިޔުމަން ްކޮމިޝަން، އައްަސވާ

ްދެންމެް ްމާއްދާއެއް ްކޮންމެ ްނިންމަވާފައި ްއިޞްލާުޙ ްޭއަގއި އެހެންވީމަ،

ްައއްސަ ްވޯޓަށް ްހުރިްތިވިދާޅުވިހެން ްދެން ްނިންމެވުމަށްފަހު ާވ

ްއައްަސވާފަިއް ްއިޞްލާޙަްށ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނަޑށް ކޮމިޝަންތަކުަގއި

ްއަުޅަގނުޑް ްމީަގއި ްއެީއ، ްެއްއސެވިދާނެހެން. ްއެުކގައި  365ކޮމިޝަން

ްޮކމިޝަންތަކުެގް ްިމ ްވާހަަކއެއް ްގެންދިޔަ ްދަންނަވަމުން ތަކުރާރުކޮށް

ްޢިބާރާތަކުން ްެއއް ްމިހިރަގޮތުން ްބައިތަކެޭކްްސްޓްރަކްޗަރ އެްއގޮަތކަށްހުރި

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށް ްވަްއޓާލާކަށް ްބައެއް ްތެެރިއން ހުރީ.ްއެހެންވީމަ،ްއޭގެ

ްނެތިއްޖެއްާޔް ްފަހާގަކުރަްއވާފަިއ ްގޮތަކަށް ްވަިކން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިމައެއްނުވާެން ްއެއްޗެހި ްމި ްހަމަ ްއަތުވެއްެޖއްޔާ ްބަދަލުތަކެއް  370ނޫނީ

ްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްއާދެ،ްދެންމެްެއވިދާުޅވިްގޮތަްށ،ްއެްިޢއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްވިދާޅުިވގޮތަްށްްޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަ

ްޗެޕްޓަރަށްްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްުމޅި ްކޮމިޝަން، ްސަރވިސަސް ްުޖޑީޝަލް ގެންދަަވއިފިއްޔާ

ް ްއެއީ ްޖަހަން. ްނުފެންނަކަމަށް ްޖެހެނީ ްމާއްާދ8ްްއަޅުަގނޑަށް  375ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުްހިތްހަމަނުޖެހޭތީ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކަން. ްކުީރއްސުރެވެން ްފާހަަގުކރެއްިވއްޖެ ްައޅުަގނޑަށް އާދެ،

ްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރު،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ް

ް380 
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ްިޢއްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ ްައޅުަގނުޑެވސް ްރައީސް، ޒަތްތެިރ

ްއަވަްސކުރުމުގެް

ްހަމަްްޢާއިޝަތުްޢާޒިމާްޝަކޫރުް ްވޯޓިންގ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްެއބައޮތް. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްނިޔަތް

ްބުއްިދެވރިވެދާނެހެން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީަގއި ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްގެންދެވުން ވަިކގޮތަކަށް

ްހިތްަްހަ ްއަކުރުަތކަށް ްފެއިންެވގެްންއެއީ ްމާއްދާ ްމުޅި ްފަހަރު  385މަނުޖެހޭ

ްނުވެދާެން ްައދި ްައވަސްވުަމކަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ދިއުމަކީވެްސ

ްހަމަް ްއޮޕީނިއަން ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންވީމަ، ފަހަރެއްގައި.

ްމިދެންނެވީ.ް

ް

ްއުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްޝުކުރިއްާޔ. ްއަުޅަގނޑުމެން  390ްޅުނީ

ްހަމަްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްލަސްވިނަަމވެސް ްއެހެންވީމަ، ްޤާނޫނުއަސާސީޭއ. ްފާސްކުރަނީ

ްދެންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެމޭ. ްއައްަސަވއިދެްއވުން ްވޯޓަށް ްހަމަ ްމާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން

ްއަކުރުތަކަ ްއޭަގއިހުިރ ްނެތީިވއްޔާ ްއިްޞލާޙެއް ްއެްއވެސް ްށްމާއްދާއަކަށް

ނޑުމެންްއަތުަގިއް އެްއކޮށްްއެްއސެވިނަަމވެސްްެއންމެްރަނގަޅޭ.ްއަދިްއަުޅގަ

 395މިހާރުްމިއޮތްްޑްރާފްޓްތަކުގަިއްއެއްގޮްތވާްމާއްދާތަެކއްްހުރިކަމަށްވަންޏާްއެް

ްއެހެްން ްމާއްދާއެކޭ ްއެްއގޮތް ްމުޅިން ްމިއީ ްކުރިްނ ްެއއްެސވުމުގެ ވޯޓަށް

ްއަުޅގަ ްއަްނގަވާލަެދއްަވނިކޮށް ްއެްއވެްސްއިދާރީމޭޒުން ްަހމަ ނޑުމެން

ްއެނގޭެނއޭ.ް ްވޯޓުދޭްނވެްސ ްޯވޓުދިންގޮތަށް ްކުރިން ޝައްެކއްނެތި

އެހެންނަމަވެސް،ްހަމަްކޮންމެްމާއްދާއަކަށްްވޯޓަށްްނާއްަސވާްދޫކޮށްލެއްވުްން

ނޑުްދަންަނވާނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް  400ްއެއީްރަނގަޅުކަމެއްްނޫނޭްއަުޅގަ

ް

ްނަވަންްއޮތްްާވހަކައަީކވެސްްމިްަގނޑުކޮށްްެއހިވަރަކަށްްމިްއަޅުަގނޑުްދަންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްިމްފާސްވުުމެގްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޮބޑުާވނެއޭ.ްކުދިކޮްށްއެިހވަރަކަށް ްފުރުޞަތު ފާސްނުވުމުގެ

ްފުރުޞަތުްބޮޑުވެގެންދާެނއޭ.ް

ް405 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ ްމިހާުރްއާދެ، ްއެހެްނވީމަ، ްއާދެ، .

ްއަކުަރކުްން ްއަކުރަކުްނ ްގެންދާނަން ްކުިރއަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން
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ްއަކުރަކުްން ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްާމްއދާއަކުން ްާމއްދާއަކުން އިނގޭތޯ.

ްގެންދާނީ.ް ްކުރިައށް ްމާއްާދއަކުން ްމާްއދާއަކުން ްމިދެންނެީވ އަކުރަކުންނޭ

ްއެ ްމި ްގެންގޮސްފަިއ ްދެން ްރައިޓްްސްފުރަތަމަ ްހިޔުަމން ްމި  410ްއގޮތް،

ްކޮމިޝަންގަިއް ްިސވިލްސަރވިސް ްއެހެން ްމާއްާދެއއް ްިމއޮތް ކޮމިޝަންގައި

ްކުރިއަްށް ްދަންނަާވލާފައި ްމާއްދާެއއް ްއެްއގޮތް ްއެ ްޮއވެއްެޖއްޔާ އެްއގޮތަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްރަނގަޅުވާނީ. ްއެންމެ ްމީގައި ްކަންނޭނގޭ ްބެލުން ގެންދެވޭތޯ

ް ްމެންބަރުން ްމާރިާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްަޖއްސަވާލަެދއްވުން. ްާކޑުކޮޅުަތއް މީަގއި

 415ްއަޙްމަދުްދީދީްމާލެަެއަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލަންވާްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތަށްއެރީ ްެއައިއ8ްްނެޭއ ްމާްއދާއަށް ވަނަ

ް ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް ްމާއްދާއަށ8ްްްއިޞްލާޙަކީ ަވނަ

ްއިށީނދެގެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީއެއްހެން ްއެައއީ ްއިޞްލާޙަީކ،  420އެައއި

ްނޫންކަމަށްވާީތް ްޑްރާފްޓެއް ްހެދި ްހަނދާގޮތަށް ްއެހެންޏާ ވާހަކަދެެކވިގެން

ްާތއީދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންވެްސްކީްއވެކަން ްތާއީދުުނކުރަްއާވ ްއެ ކުރީ.

ްމަޖިލީހަށްވެސްް ްމި ްވިދާުޅވެލަްއވައިފި.ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެވާަހކަ ރިކޯޑަށްޓަަކއި

ްކޮމިޝަންގަިއް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއެައިއް ްބަދަލަކަށް ްގެނައި ްދިރާސާތަެކއްކޮށްފައި  425އަޅުަގނޑުމެން

ްވޯޓު ްމިތަނުން ްއޭެގްއަޅުަގނޑުމެން ްބަަދލަކުން ްގެނައި ލަިއގެން

ްނުވަތަް ްނަިއނަމަ ްެއގޮތަށް ްއައީ. ްތެެރައށް ްމީގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން

ްއެހެންް ްވިސްަނއިގެން ްއެގޮތަށް ްދޭތެރޭގައި ްކޮމްޕޮޒިޝަްނާއ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތަށް.ް ްވަިކކުރެވޭ ްއެއޮްތގޮތަށް ްމިހާރުވެސް ްއޮންނާނީ ްހަމަ ނުގެނައިނަމަ

ްދަންނަވާލާނަް ްބަހަކުން ްއަޣްލަބިއްޔަތުްންއެހެން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  430މަ

ްަވކިކުރެވޭީނވެްސް ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާީނވެސް ްފާސްވެގެން މެންބަރުން

އެގޮތަށް.ްދެންްއެހެންްއޮްތވާްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނުންްމިްކޮމްޕޮޒިޝަނެްއް

ްަވަޑއިގަންަނވާނީ،ް ްއެއްބޭފުޅަުކ ްދިމާލަކުންނޭ ްމިވެނި ްމިބުނަނީ ލާފައި

ް ްއެގޮތަްށްއަނެއް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނާވނީ. ްއެބޭފުޅުން ދިމާލަކުންނޭ
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ްެއާތް ްަވޑަިއގެން ްއެބޭފުޅުން ްބުނެފައި ްއެހެން  435މިބުނަނީ.

ްއެބޭފުޅުންެގް ްތިއްބަާވނީ ްދެން ްއެބޭފުޅުން އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުމަށްފަހު

ްެއް ްއެހިސާބުން ްނުދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއތާ. ްހައިިސއްޔަތުން އަމިއްލަ

ްބޭފު ްބާރުފޯރުވިދާނެކަމަށް.ްފޮނުއްވާ ްއޭގެ ްދިމާލަކުން ްެއައންނަ ްނުވަތަ ޅެއް

ްއެބަޖެޭހް ްިތއްބަަވިއގެން ްއެތާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްދަންނަވަނީނަމަ މިސާލަަަކަށް،

ްފިޔަވަުޅއަުޅއްާވް ްދޭތެރޭަގއި ްކަންތައްތަާކ ްސުޫލީކ ްބޭފުޅުންގެ  440އެހެން

ްތެ ްއެބޭފުުޅންގެ ްތެެރއިން ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްހެއްދެވީމާ ރެއިްންހައްދަވަން.

ްބޭފުޅަކުްފޮނުއްވާފަިއާވއިރު..ް

ް

ްއެހާދިގުކޮށްްގެންދެވީމަްވަރަށްްއުނދަގޫްއިނގޭތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް445 

ްކީކޭތޯ.ްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް
ްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްތަންކޮޅެަެއްްކުުރކޮށްލަދެްއވާށޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް450 

ްދޭތެރޭަގިއްްޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާްމާލެއަތޮް ްބޭފުޅަކާ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއެޭބފުޅުން ްތެެރއިން ނޑިޔާރުންގެ ްފަ

ްއެާތްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްގެްނދެވޭނަމަ ްއެބޭފުޅަކު ްއަނބުރާ ްއެބޭފުޅުްނ ްއެޅުނީމާ ފިވަޅެއް

ްއެންެމް ްއެއީ ްސަރވިސަސް، ްޖުޑީޝަލް ްނުާވނެ ްއިންެނވޭގޮެތއް އެބޭފުޅަކު

ްކަންތައްތަްއްބޭފު ްއަޣްލަބިއްޔަތުްނ ްވަަޑއިަގންނަވާނީ. ްއެތަނަށް ޅަކު

ްއިނދެިވގެނެްއް ްގެންދެޭވގޮތަށް ްއަނބުރާ ްައބަދު ްއެބޭފުޅަކު ްއެތާ  455ނިންމާއިރު

ްދިމާލަކުންތޯް ްކޮން ްބަލާލަންޖެހޭނީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދެން ނުވާނެ.

ްކަމެ ްިމކަހަލަ ްދިމާލަކުންތޯ ްކޮން ްުނވަތަ ްނިންމޭނީ ްއްމިކަންތައްތައް

ްތިބެގެންް ްމީހުން ްގިނަ ްއެންމެ ްަބލާލާއިރު ްވަިކކުރެވޭނީ. ދިމާވެގެން

ްބައެްއެގް ްޮއެވގެން ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ްޮގތަކަށް ްތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުން

ްރައްޔިތުްން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމިތިބެނީ ްކުރާގޮތަށް ްކަންތައް  460ތެރެއިން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވުާމއެކު، ްރައްޔިތުްނެގްތަމްސީލުކުރާގޮތަށް. ނިންމީ

މަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުންކަަމށްްއެކަހަލަްމެންބަރަކުްވަިކުކރަންްވެއްެޖއްާޔް
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ްހަަމް ނޑު ްައޅުގަ ްހިތަށްއެރީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ވަކިކުެރވެްނވާނީ.

ްދެްއިވް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއެވާަހކަެވސް ދަންނަވާލަންވާނެއޭ

 465ްފުރުޞަތަށް.

ް

ްޢިްއަޒތްތެްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްޝުކުިރއްޔާ ްމިހާރުްއާދެ، ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ރި

ްމި ްައޅުަގނޑު ްހިއުމަންރައިޓްްސް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ދަންނަވާލަނީ

ްމިީއް ްއޮތްްއިޞްލާޙު.ްއާދެ،ްމަޢާފްކުރައްާވްއިނގޭތޯ ްފުރަތަމަ ކޮމިޝަނަށް

ްޑްރާފްޓްަގއ4ްި ްެއހެންވީމާ، ްއޮތީ ްާމއްދާއަށް ނުޑްްވަނަ ްއަުޅގަ  470އޮތްޮގތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްއެދެން. ްވިދާުޅވެއްެދއްވުން ްއާދެ، ދަންނަވާލާނަން.

ްމެންބަރުންވެސްްކާޑުޮކޅުތައްްަޖއްސަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޮމިޝަްނ ްާވގޮތް.1ްްހިއުމަންރައިޓްސް ްޑްރާފްޓްގައި ްމާއްދާ  475ވަނަ

ްކޮމިޝަ ްހިއުމަންރައިޓްސް 1ްްން ްމާއްދާގެ )ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަނަ

)ފ( ހިއުމަދް ްހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދެއް އޮދްދަދްވާދެއެވެ.

ރައިޓްސް ކޮމިޝަދަކީ ވަކިފަރާތަކަފް ބުރަދުވާކ މުސްތަޤިއްލު 

މުއައްސަސާއެކެވެ. އަދި އެކޮމިޝަދުދް އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް 

 480އްވެސް ފަރާތަކަފް ކުރިއެރުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަދްވާދީ އެ

)ދ( ހިއުމަދް ްބުރަވުމެއްދެތިކ ތަޢައްޞުބުތަކުދް އެއްކިބާވެ ތިބެގެދްދެެވެ.

ރައިޓްސް ކޮމިޝަދް ހިދްގާދީ ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދުގެ ޤާދޫދުގައި 

ބަޔާދްވެގެދްވާ ގޮތުގެ މަތީދްދެވެ. އެ ޤާދޫދުގައިކ އެ ކޮމިޝަދުގެ 

ކޮމިޝަދުގެ މަސައްކަތުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިކ ބާރުތަކާއިކ އެ

 485ދާއިރާއާއިކ އެ ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރުދްގެ ކިބައިގައި ހުދްދަދްވާދޭ 

 ޝަރުޠުތަކާއިކ ސުލޫކީ މިދްގަދޑުތައް ކަދޑައަޅާފައި އޮދްދަދްވާދެއެވެ.

ް

ްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް490 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ް495 

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް500 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަނ75ްްޖުމްލަ ްހިއުމަންރަިއްޓސް ްާވގޮތުން ްނަތީާޖގަިއ ްވޯުޓގެ ްމި .

ްމާއްދާ ްއެްއވަނަ ްދެންްްމީގެ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްވާގޮތަށް ޑްރާފްޓްގައި

ްދެވަނަްމާއްދާްއޮތްގޮތްްދަންަނވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް505 

ް

ްމެންބަރުކަމަށްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަދަދާިއ ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަންގެ ހިއުމަންރައިޓްސް

ް ްމާއްާދގެ ްދެވަނަ )ހ( ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދުގައި ޢައްޔަންކުރުން.

ފަސް  މެދްބަރުދް ތިބެދްވާދެއެވެ.  ،ކޮމިޝަދުގެ ރައީސާއެކު މަދުވެގެދް

 510)ފ( ހިއުމަދް ރައިޓްސްް ކޮމިޝަދަފް މެދްބަރުދް ޢަައްޔަދްކުރުމަފްޓަކައި 

ހިއުމަދް ރައިޓްސްް ކޮމިޝަދުގެ ޤާދޫދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީދް ރައްޔިތުދްގެ 

ގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަފް ހުފަހެޅޭ ދަދްތަކުގެ ތެރެއިދް ރައްޔިތުދް

އަޣްލަބިއްޔަތުދް ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެމަޤާމަފް ޢައްޔަދްކުރާދީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

 515 
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 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް520 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

76ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 525ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްވާގޮތުްންހިއުމަންރައިޓްސްްކޮމިޝަްންޑްރާފްޓްގެ ްވޯޓުގެްނަތީޖާަގއި 2ްމި

ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްވާގޮްތ ްމާއްދާަގއި ްމާއްާދ3ްްވަަަނަ  530ވަނަ

ްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާލަދެއް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަރުތު 3ްްމެންބަރުކަމުގެ ްމާއްދާ. ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދުގެ ަވނަ

 535މެދްބަރުކަމަފް ޢަައްޔަދްކުރާދްވާދީ އެ ކޮމިޝަދުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކުރެވޭވަރުގެ ތަޢުލީމާއި ޤާބިލުކަދް ހުރި މީހުދްދެވެ. އަދިކ އެ 

ދުގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުދް އެހެދް ވަޒީފާއެއް މެދްބަރުދްދަކީ އެ ކޮމިޝަ

 އަދާކުރާ ބަޔަކަފް ވެގެދްދެއް ދުވާދެއެވެ.

 

 540 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް
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ް

ް545 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 76ް550ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް555 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަަަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްްޓގެ ްކޮމިޝަން ްިހއުމަންރައިޓްސް ްވާގޮތުން ްވޯޓުަގއި ވަަަަނ3ްްމި

ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޖެހެންދެނ4ްްްމާއްދާ ްާއއި ް)ށ( ްމާއްދާ ވަނަ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް)ށ(ްނުލާ.ް

ް

ް560 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރުަތއް 4ްްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ްމާއްާދގެ )ހ( ހިއުމަދް ރައިޓްސް ވަނަ

ކޮމިޝަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދްދަދިވި ކަދްކަދް 

އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކަފް މީހުދްގެ ހިތްތަކުގައި އިޙްތިރާމް  -1ހިމެދެއެވެ. 

އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް  -2ސައްކަތް ކުރުދް. އަފަގެދްދެވުމަފް މަ

 565ރައްކާތެރިކުރުމާއިކ ކުރިއެރުވުމާއިިކ އެޙައްޤުތައް ހޯދައިދިދުމަފް 

އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކަފް ހުރުމަތްތެރިކޮފް ހިތާ  -3މަސައްކަތްކުރުދް. 

 މިދްވަރު ބަލައިވަޒަދްކުރުދް.

 

 

 570 ފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަ ރިޔާސަތުދް ވާހަަކަދެއްކެވުދް:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 575ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 580ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

ްބަލާއިުރްހިއުމަންރައިޓްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ ްމި ްކޮމިޝަްންޑްރާފްޓްގެ 4ްސް

ްއިޞްލާުޙް ްޮއތް ްަގއި ް)ށ( ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްނޫން ްނޫން ްއެދެން. 4ްްދަންނަވާލަދެއްވުން ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ  2ް585ވަނަ

ދެއްތޯ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްާއދެ،ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްދަންނަވާލަދެްއވަންީވް

4ްް ްއަދި ްާއިއ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްއ1ްްާވަނަ ް)ށ( ްދެން ްމ2ްްިއި. އަށް

ް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްމިަވނީ. ްފޮނުްއވާފަިއ 2ްްއިޞްލާޙު ގަިއ1ްްނުލާ

ްހިމަނުއްވަިއގެން.ް

ް590 

ް

4ްްްއިާދރީމޭުޒންްެއއްެވވުން: ްާވގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ް)ށ(. ްމައްާދގެ ހިއުމަދް ރައިޓްސް ވަނަ

 ކޮމިޝަދްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަފްޓަކައިކ ޤާދޫދުދް ކަދޑައަޅާ

ބާރުތަކެއް އެކޮމިޝަދަފް ލިބިގެދްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަދްދަދިވި 

 595އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކަަފް ހުރުމަތްތެރިކޮފް ހިތާ  -1ކަދްތައްތައް ހިމެދެއެވެ. 

 މިދްވަރު ތަޙްޤީޤުކޮފް އަދްގަދްޖެހޭ ފަރާތްތަކަފް އެދްގުދްް. 
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 ފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަ ރިޔާސަތުދް ވާހަަކަދެއްކެވުދް:

ް600 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 78ް605ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

  610 

ްބަލާއިުރްހިއުމަންރައިޓްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ ްމި ްކޮމިޝަްންޑްރާފްޓްގެ 4ްސް

ް ް)ށ(ްގެ ްއަދި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްފާސްެވއްޖެ.1ްްވަނަ ްާވގޮތަށް ޑްރާފްޓްަގއި

2ްގެް)ށ(ްގ4ްްެއާދެ،ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ްއަށް.ް

ް615 

ް

ްސަލީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނިޒާރުްހު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެަެރި ްފެލިދެއަތޮުޅެގ ށަހަޅުއްވައި

ް ްއިޞްލާޙު ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ 4ްްއިބްރާހީމް ްގެ ް)ށ( ްާމއްދާެގ 2ްވަނަ

 620ވަަނ4ްްއަންނަނިވިްގޮތަށްްއިޞްލާޙުުކރުން.ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއިްާބރުތައްް

ް)ށ(.ް ްިނގުަޅއިގެންފިނަަމްް-2މާއްދާގެ ޤާނޫނުގަިއވާްއިންސާީންޙައްޤެަެއް

ްގޮތުގެމަތީންްައޅަންޖެހޭްފިޔަަވޅުތައްްއެޅުން.ް

ް

ް
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 625ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަަަކެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 630ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްްރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކު

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް635ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްހުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާގޮތުްންމި ްނަތީޖާގައި ްވޯޓުގެ ްމި 3ްށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން

ް ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާ 3ްްވަނަ 4ްްައދި ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއުވން  4ް640ވެސް

ް.4ްާއއ3ްްިވަނަްމާއްދާގެްއާދެ،ް)ށ(ްގެް

ް

ް

4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ށ(ގެ ްާމއްދާގެ ްޙައްޤުތަާކ3ްްވަނަ ްއިްނސާނީ ްވާގޮތް. ޑްރާފްޓްަގއި

ްުކރުމާ ްދިރާސާތައް ްެއކިެއކި ްޢާންމުްގުޅޭ ްބެޭހގޮތުން ްޙައްޤުަތކާއި ްއެ  645އި

ް ްއިތުރުކުރުވުން. ހިއުމަދް ރައިޓްސްް ކޮމިޝަދަފް ް-4ހޭލުންތެރިކަން

 ޤާދޫދުދް ލިބިދޭ އިތުރުު ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައްް. 

 

 

 650 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް655 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 660ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަްންޑްރާފްޓްގެ ްބަލާއިުރްހިއުމަންރައިޓްސް ްނަތީާޖއަށް ްވޯޓުގެ 4ްމި

 665ވަަނ5ްްެވސްްފާސްެވއްޖެ.ްއާެދ،ްދެނ4ްްްއަދ3ްްި)ށ(ްގެްވަނަްމާއްދާގެް

ްމާއްދާ.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުއްދަތު ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަްނެގ ްމާއްދާ.5ްްްހިއުމަންރައިޓްސް ވަނަ

 670ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދަފް މެދްބަރުދް ޢަައްޔަދްކުރާދީ ފަސް އަހަރު 

ސް އަހަރު ދުވަހަފްވުރެ ދިގުދޫދް ދުވަހުގެ އެއް ދައުރަފެވެ. އަދި ފަ

މުއްދަތަކަފް މިބާބުގެ ދެވަދަ މާއްދާގެ )ފ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިދް އެ 

 މެދްބަރުކަދް އިތުރުކުރެވިދާދެއެވެ.

 

 675 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:
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ް680 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 81ް685ްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެް

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް690 

5ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާގަިއވާްގޮތުންްހިއުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަން،ްޑްރާފްޓްގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާއްދާ.ވަނ6ްްަވަނަްމާއްދާްފާސްެވއްޖެ.ްއާދެ،ް

ް

ް

 695ަވަނ6ްްދިނުން،ްމެންބަރުކަމުންްއިސްތިޢުފާހިއުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަނުެގްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްކޮމިޝަނުގެ ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްމެންބަރުކަމުންްމާއްދާ. މެންބަރަކު

ްސިޓީއަކުން ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ްބަޔާންކޮްށްްއިސްތިޢުފާދޭން އެކަްނ

ްހު ްްއެްހަޅައި،ށަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްސިޓީ

ްލިބުމުންްއެމެންބަރަކުްމެންބަރުކަމުންްވަިކވީެއވެ.

ް700 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް705 
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ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 710ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްް:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 21ް715ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

6ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާގަިއވާްގޮތުންްހިއުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަން،ްޑްރާފްޓްގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަވނަްމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.7ްވަނަްމާއްދާްފާސްެވއްޖެ.ް

ް720 

ް

ވަދަ މާއްދާކ ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތްއ  7ޤާދޫދީ އަދަދާއި ވޯޓުދިދުދްކ ްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް

ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭދީ އެކޮމިޝަދުގެ 

މެދްބަރުދްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަފްވުރެ ގިދަ މެދްބަރުދް ޙާޟިރުވެ 

 725މޭދީ ޖަލްސާއަފް ތިބެގެދްދެވެ. އަދި އެކޮމިޝަދުދް އެއްވެސް ކަމެއް ދިދް

 ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެދްބަރުދްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެދްދެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް730 

ް

ް

ް
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ް

 735ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 75ް740ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްކޮމިޝަން،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައިޓްްސ ްހިއުމަން ްޮގތުން ްނަތީޖާަގިއވާ  745މިވޯޓުގެ

ް ްގޮތަށް ްފާސްެވއްޖެ.ްއާެދ،7ްްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްމާއްދާ ްމާްއާދ8ްްވަނަ ވަނަ

ް.ދަންނަވާލާދެއްވުންްއެދެން
ް

ް

 750ވަދަ މާއްދާ ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތް. ހިިއުމަދް  8މުސާރައާއި ޢިިދާޔަތްތައްކ ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ރައިޓްސް ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރުދްދަފް މުސާރައާއި ޢިިދާޔަތްތައް 

 ކަދޑައަޅާދީ ރައްޔިތުދްގެ މަަޖިލީހުދްދެވެ.

 

 

 755ްކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް760 

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް765 

ް

ްރަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިއުމަން ްޮގތުން ްނަތީޖާަގިއވާ ްކޮމިޝަން،ްމިވޯޓުގެ އިޓްްސ

ް ްގޮތަށް 8ްްޑްރާފްޓްަގއިާވ ްފާސްެވއްޖެ. ްމާއްދާ ްމާއްާދ9ްްަވނަ ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް770 

ް

ްވަކިކުރުން،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްގޮތް.ްހިއުމަނ9ްްްމެންބަރުކަމުން ްޑްރާފްޓްގައިވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްވަކިކުެރވޭް ްއެމަޤާމުން ްމެްނބަރަކު ްކޮމިޝަނުގެ ްމިމާއްދާެގްރައިޓްސް ނީ

ްެއާވް ްގައި ް)ށ( ްމިމާއްދާގެ ްޙާލަތެއްގަިއ، ްބަޔާންކޮށްފަިއެއވާފަދަ )ހ(ގައި

ްމެންބަރުކަމުެގް ްކޮމިޝަުނގެ ްރައިޓްސް ްހިުއމަން ް)ހ( ްމަތީންނެވެ.  775ގޮތުެގ

ްއެމަޤާމުް ްުނަވތަ ްކުިރކަމަށް، ްކަމެއް ްުނވާފަދަ ްއެކަށީގެން މަޤާމާ

ްމެދު ްޙާލަތެއް ްއުޒުުރވެރިވާފަދަ ްމަޤާމުްއަދާކުރުމަށް ވެރިވެއްޖެކަމަްށ،ްނުވަތަ

އަދާކުރުމުގެްޤާބިުލކަންްނެތްަކމަށްްފެނިއްޖެްހިނދެއްގައި.ް)ށ(ްމިމާއްދާެގް

ްރައްޔިތުންެގް ްމެދުވެރިވެއްޖެކަމަްށ ްޙާލަތެއް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި )ހ(

ްވަކިކުރުމަްށް ްކޮމިޝަނުްނ ްއެމެންބަރަކު ްފެނިެގން، ްކޮމިޓީއަކަށް  780މަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުކަމުންްްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރަކު ްއެ ްފާސްކުރުމުން މަޖިލީހުން

ްވަިކވީެއވެ.

ް

ް

 785ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް



 30 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް790 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް795ްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްކޮމިޝަން،ްޑްރާފްޓްގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްގޮތުން ްނަތީޖާގަިއވާ މިވޯޓުގެ

9ްް ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްާމއްދާަގއިާވގޮތަްށ ްމާއްާދ12ްްވަނަ  800ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވާ.
ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރައިޓްސ12ްްްހުވާކުރުން، ަުމަން ްހިއު ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްމެންބަރުކަމަށް ްޔަންޢައްްކޮމިޝަނުގެ ްކުރާ ްްމެްމީހަކުކޮންމެ  805ްމަޤާމާއެ

ް ްޖަދުވަލު ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކުރިން ްހިއުމަނ1ްްްޙަވާލުވުުމގެ ަގިއވާ

ްއި ްުހވަިއެގ ްހުާވކޮށް،ްއެ ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަުނގެ ޤްރާރުަގިއްރައިޓްސް

ްސޮއިްކުރާްނވާނެެއވެ.

ް

ް810 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް815 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 82ް820ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް825 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝން، ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްގޮތުްނ ްނަތީޖާަގިއވާ ވަަނ12ްްމިވޯޓުގެ

ްދެންް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮްތ ްޑްރާފްޓްގަިއވާ މާއްދާ

އަޅުަގނޑުމެންްސިވިލްްސަރިވސްްކޮމިޝަނަށް،ްވޯޓުްނެގުަމށްްތައްޔާރުެވް

ްވަަޑއިގެންެދއް ްމީަގއިެވސް ްއާދެ، ްމިހާރު.. ްާއދެ، ްއެދެން. ވަަނ4ްްވުން

ް ްގެ ް)ށ( ްއެންމ5ްްެމާއްދާގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި  830އަށް

ްއެއްެޗްއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްދެން ްމިއޮތީ. ފުރަތަމަ

ްވިދާޅުވާންްއުުޅއްވިހެންްހީވި..

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް835 

ްއެއްޮކްށްްަބރްމޫސާްހައްުދންމަތީްެމން ްކޮމިަޝން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްމި ްދެންެނވީ ްއަޅުަގނޑު

ފާސްނުވަނީތޯއޭ،ްއިޢުލާންްކުަރއްވާނެްއެހެންޏާްނިމިއްޖެއްޔާްނިމުނުްވާހަކަްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއެހެންވީމަ.

ް

ް840 

ްފާްސވެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެކީގައި ްޮކމިޝަން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްއިނގޭތޯ.ްްއާދެ، ނިމުނީ

ްސަރވިްސް ްިސިވލް ްއެހެންވީާމ، ްދެން ްާއދެ، ްއިޞްލާޙަާކއެީކަގއި. އެންމެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއުޅެނީ. ްފަށައިގަންނަން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ް ކޮމިޝަނަށް
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ްވަރަްށް ްއެހެންީވމާ، ްތިގެންދެވީ. ްބައްލަވަުމން މެންބަރުންވެސް

ްއެހެންވީ ްއެނގޭ. ްިތއްބެިވކަން ނަޑްށްކޮންސަރންއާެއކީަގއި ްއަުޅގަ  845މާ،

ްކޮމިޝަން،ް ްސަރިވސް ްިސވިލް ްމި ްއެެހންވީމާ، ްއާެދ، ދަންނަވާނުލެވުނީ.

ްއެްއވަނަްމާއްދާަގއިްއޮްތގޮތްްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްމާއްދާ ްކޮމިޝަން،ްއެްއވަނަ ްސަރވިސް  850ް-1ސިވިލް

ކޮމިޝަނެއްްއޮންނާންަްވާނެެއވެ.ް ސަރވިސްް)ހ(ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްސިވިލްް

ްބުރަނުވާ ްވަކިފަރާތަަކށް ްކޮމިޝަނަކީ ްސަރވިްސ ްސިވިލް ް،)ށ(

ްވާޖިބުތަކާިއް ްއެކޮމިޝަުނެގ ްއަދި ްމުއައްަސސާެއެކވެަެ. މުސްތަޤިއްލު

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ްއަދާކުާރންވާނީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ްެއއްގޮ ްޤާނޫނުތަކާ ްފާސްކުރާ ްެއްމަޖިލީހުން ްއަިދ ްމަތީންނެވެ.  855ްތާވގޮތުެގ

ްހަުލިވް ްއެކަީށގެންވާ ްނެރެވޭ، ްނަތީޖާ ްކުާރންވާނީ ްމަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން

ްހަމަތައްް ްސުލޫކީ ނޑުތަކާއި ްމިންގަ ްފަންނީ ްއަިދ ްމަސައްކަތްކުރާ މިނުގައި

ްސަރވިްސއެްއް ްިސވިލް ްހިފަހައްޓާ ްދަރަޖަެއއްަގއި ްމަތީ ްއެންމެ އޭގެ

ް ް)ނ( ލް ސަރވިސްް ކޮމިޝަދް ހިދްގާދީ ސިވިލް ސިވިދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

 860ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ ޤާދޫދުގައި ބަޔާދްވެގެދްވާ ގޮތުގެ މަތީދްދެވެ. އެ 

ޤާދޫދުގައިކ އެ ކޮމިޝަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިކ ބާރުތަކާއިކ އެ 

ކޮމިޝަދުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއިކ އެ ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރުދްގެ 

ރުޠުތަކާއިކ ސުލޫކީ މިދްގަދޑުތައް ކިބައިގައި ހުދްދަދްވާދޭ ޝަ

 ކަދޑައަޅާފައި އޮދްދަދްވާދެއެވެ.

 865 

 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް870 
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް875ްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއެްއވަަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮިމޝަން، ްސަރިވސް ްސިވިލް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްމާއްާދް ްދެވަނަ ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތަްށ  880މާއްދާ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްމެންބަރުކަމަށްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަދަދާިއ، ްމެންބަރުންަްގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ސިވިލް

ް 2ްްްަޢައްޔަންކުރުން. ްސަރވިސް ްިސވިްލ ް)ހ(. ްމާއްދާެގ  885ވަަނ

ްމަދުވެގެންް ްަރއީސާެއކު ްކޮމިޝަނުގެ ްމެންބަރުންްް،ކޮމިޝަނުގައި ް ފަސް

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްސިވިލް ް)ށ( ތިބެންވާނެއެެވ.

ްޤާނޫނުގަިއާވްޢަަައްޔަންކުރުމަށް ްކޮމިޝަންެގ ްސަރވިސްަް ްިސިވލް ޓަަކއި

ްތެރެއިްން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްމަތީން ގޮތުގެ

ްއެމަޤާމަށްް ްބަަޔކު ްފާސްކުރާ ްއަުޣލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ  890ރައްޔިތުންގެ

ްޢައްޔަންކުރާނީްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.

ް

ް

ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް895 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 83ް900ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް905 

ްނަތީޖާއަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަން،ްްމިވޯޓުގެ ްސަރވިްސ ްސިވިލް ބަާލއިރު

ް ްގޮތް، ްފާސްވެއްޖެ.2ްްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮަތށް ްމާއްދާ ަވނަ

ްވަނަްމާއްދާްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.3ްއާދެ،ް

ް

ް910 

ވަދަ މާއްދާ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަދުގެ  3މެދްބަރުކަމުގެ ޝަރުޠުކ ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

އައްޔަދްކުރާދްވާދީީކ އެ ކޮމިޝަދުގެ މަސައްކަތްތައް  މެދްބަރުކަމަފް

ކުރެވޭވަރުގެ ތަޢުލީމާއި ޤާބިލުކަދް ހުރި މީހުދްދެވެ. އަދިކ އެ 

މެދްބަރުދްދަކީ އެ ކޮމިޝަދުގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުދް އެހެދް ވަޒީފާއެއް 

 915 އަދާކުރާ ބަޔަކަފް ވެގެދްދެއް ދުވާދެއެވެ.

ް

ް

ްޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް920 

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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 925ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް930ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނަތީޖާގަިއވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްމިވޯޓުގެ ްކޮމިޝަން، ްސަރވިސް ްސިވިލް ވަަނ3ްްގޮތުްނ

ް ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތަށް ް)ށ(4ްްމާއްދާ ްމާއްދާ ވަަނ

 935ްނުހިމަނުއްވާްދަންނަވާލަދެއްވުްންއެދެން.

ް

ް

ވަދަ މާއްދާގެ )ހ(. ސިވިިލް ސަރވިސް  4މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް. ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ކޮމިޝަދުގެ މަސްއޫ

 940ޤާދޫދުގައި ކަދޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ  -1ހިމެދެއެވެ. 

ގޮތުގެ މަތީދް ސިވިލް ސަރވިސް އަފް މީހުދް ހޯދުމާއިކ މީހުދް 

ޢައްޔަދްކުރުމާއިކ މީހުދްދަފް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުދް ދިދުމާއިކ މީހުދްގެ 

ސިވިލް  -2ދަލުކުރުމާއިކ މީހުދް ވަޒީފާއިދް ވަކި ކުރުދް. ވަޒީފާ ބަ

ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އިދްތިޒާމް ކުރުމާއި އެއް މިދްގަދޑަކުދް 

 945ސިިވިލް ސަރވިސްގެ  -3ހިދްގުމުގެ އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރުދް. 

 އެކަފީގެދްވާ ހަލުވި މިދެއްގައި ކުރުވޭދޭ އަދިކ ،އެދްމެހައި މަސައްކަތްތައް

ރަދގަޅު ދަތީޖާ ދެރެވޭދޭ ގޮތްތަކަފް މިދްގަދޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ރާވައި 

ވަޒީފާތަކަފް މީހުދް ހޯދުމާއިކ ޢައްޔަދްކުރުމާއިކ  -4ކަދޑައެޅުދް. 

ބަދަލުކުރުމާއިކ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުދް ދިދުމާއިކ ވަޒީފާއިދް ވަކި ކުރުމުގައި 

 950ސް ކޮމިޝަދުގެ ޢަމަލުކުރާދޭ އުޞޫލުތައް ކަދޑައެޅުދް. ސި ވިލް ސަރވި

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުދް ވެރިކަދް ހިދްގާ ފަރާތަފާއި ރައްޔިތުދްގެ 
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މަޖިލިހަފް މައުުލޫމާތު ދެމުދް ގެދްދިއުދް. އެމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައިކ 

މުވައްޒަފުދްދާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއިކ ކޮމިޝަދުގެ ހޯދުދްތަކާއިކ ކަދްކަދް 

ޅޭގޮތުދް ކޮމިޝަދުދްދޭ ލަފަޔާއިކ ހިދްގަދްވީ ގޮތާއިކ އެކި ކަދްކަމާ ގު

 955ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( .....ވަދަ މާއްދާގައި  4މިޤާދޫދުއަސާސީގެ )މިބާބުގެ 

ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަފް ކަދްކަދް ކުރެވިފައިވާ 

ސިިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދަފް ޤާދޫދުދް ލިބިދޭ  -6މިދްވަރު ހިމެދެއެވެ. 

 އި މަސްއޫލިއްޔަތުތައްް.އިތުރުު ބާރުތަކާ

ް

ް960 

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 965ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް970ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ް

ވަނަްމާއްާދެގ4ްްމިވޯޓުެގްނަތީަގއިާވގޮތުންްިސިވލްްސަރވިްސްކޮމިޝަން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 975ވަނަްމާއްދާެގ4ްް،ް)ތ(ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށްްފާްސވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންް)ށ(

ްގެްނިޔަލަށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.4ްްްގެް)ށ(
ް

ް
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ްމަސްޢޫްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރުަތއް، 4ްްލިއްޔަތުތަކާއި ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ 2ްވަނަ ވަަނ4ްް.

ް ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ށ(  980ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެެ މާއްދާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައްޔާއިި އެކޮމިޝަދަފް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް 

ބޭދުދްކުރުމުގައި ދީމުޤްރާޠީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަފް ތަބާވާދްވާދެއެވެ. 

މަތީ ދަރަޖައެއްގެ ފަދްދީ  -1އޭގެތެރޭގައި އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ހިމެދެއެވެ: 

އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް  -2ހަމަތަކެއް ހިފަހައްޓައިކ އެހަމަތައް ކުރިއެރުވުދްއ 

 985ބޭދުދްކުރުމުގައި ދަތީޖާ ދެރުމަފާއިކ ބޭދުދްކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިސްބަތުދް 

ޞާދު ކުރުމަފް ބާރުއަޅައި އެކަދްތައްތައް އެެދެވޭ ދަތީޖާ ދެރުމަފާއިިކ އިޤްތި

ޚިދުމަތް ދިދުމުގައި އިދްސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއެކުކ  -3ކުރިއެރުވުދްއ 

 -4ވަކިފަރާތަކަފް ބުރަވުމެއް ދެތިކ ތަޢައްސުބުތަކުދް އެއްކިބާވުދްއ 

 ޢާދްމުދްގެ ބޭދުދްތަކަފް ބުރަވެތިބެެކ ސިޔާސަތު ކަދޑައެޅުމުގައި ޢާާދްމުދް

 990 .ފް ހިތްވަރު ދިދުދްބައިވެރިވުމަ

 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 995ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 83ް1000ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝން، ްސަރިވސް ްސިވިލް ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް  1005ވަަނ4ްްމިވޯޓުގެ

ް ް)ށ(، ްއަދި ް)ށ( 1ްމާއްދާގެ ،2ް ،3ް ،4ް ޑްާރފްޓްގަިއވާގޮަތްށް،
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ް ްދަންނަވާލަދެްއވުން، ްއިޞްލާޙު ްޮއތް ްދެން ްއާދެ، ވަަނ4ްްފާސްވެއްޖެ.

ްއެއް.މާއްދާގެްފަހަކަށް.ްއާދެ،ްިނާޒމާބެހޭްނުކުތާ

ް

 1010ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޢުލާންކޮށްލެއްިވްއާޔްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްރިޔާސަތުން ްިއއްތިފާޤޭ ްޯވޓުތަުކގަިއ ްއިއްތިފާޤުާވ

ްބޭނުންކަމަކަށްވާީތްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ްތާރީޚަށްޓަކައި ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްދަންނަވާލީ.ް
ްް1015 

ް

ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްގެްނގޮސްެދއްވާ ްކުރިއަށް ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ވަަނ4ްްޝުކުރިއްޔާ

ްއޮތްްިއޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.ް،5ްމާއްދާގެް)ށ(ްގެް
ް

ް1020 

ްޢަލީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބްދުހުށަހަޅު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްއްވާ،

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާ 4ްްނަޞީރު ްެގ ް)ށ( ްމާއްާދެގ 5ްވަނަ

ް ްބާރުތައް، ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ްިއޞްލާޙުކުުރން. ވަަނ4ްްއަންނަނިވިގޮތަށް

ް ް)ށ( ްހުރިހާްް-5މާއްދާގެ ްހިންގުމުގެ ްދައުލަތް ްސަރވިސްއަކީ  1025ސިވިލް

 ތަކަކަށްްޖަވާބުދާރީވާްޚިދުަމތަކަށްްހެދުން.ްބާރު

 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1030 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1035ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްބަރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެން

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 19ް1040ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާްމިވޯޓުގެ ްމިހުށަހެޅުން ްދެންްަގިއވާގޮތުްނ ްއާދެ، ހެއްނުވި.

 1045ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

 1050ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ގޮތް.ްްޑްރާފްޓްަގއިވ5ްާވަނަްމާއްދާެގް)ށ(ްގ4ްްެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ދައުލަތް ހިދްގުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކަކަފާއި ޢާާދްމުދްދަފް ޖަވާބުދާރީވާ 

 ތަކަފް ހެދުދް.ޚިދުމަ

 

 

 1055ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް

 1060ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 74ް1065ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްގޮތުްނ ްގަިއވާ ްކޮމިޝަން، ްސަރވިސް  1070ވަަނ4ްްސިވިލް

ވަނ4ްްަޑްރާފްްޓަގއިާވގޮތަށްްފާްސވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެނ5ްްްެގްމާއްދާގެް)ށ(ް

ާއއިްހަމައަށްްދަްނނަވާލަދެއްވުން.6ް،7ް،8ް،9ް،12ްްމާއްދާގެް)ށ(ްެގް

ްާއއިްހަމައަށް.8ްްއިޞްލާޙެއް.ްއެހެންވީމާ،ްގަްއެބައޮތ9ްްްމަޢާފްކުރައްވާް
ް

ް1075 

4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްެގ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ހާމަކަދް ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަދްތައްތައް  -6ވަނަ

ކުރުމަފްޓަކައިކ އެކަމެއްގެ ވަަގުތުގައިކ އެކަމަކާ ބެހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު 

ްފަސޭހައިދް ޢާާދްމުދްދަފް ފޯރުކޮފްދިދުދް ފުދްގެ ޤާބިލިއްޔަތު މުވައްޒަ -7.

އިތުރުކުރުމަފްޓަކައި އިދްސާދީ ވަސީީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭދުދްކުރެވޭދޭ 

 1080ދިޒާމެއް ހިދްގައިކ މުވައްޒަފުދްގެ ފަދްދީ ކުރިއެރުމަފް މަގުހޯދައިދިދުދް. 

ވަޒީފާ ދިދުމާއި މުވައްޒަފުދްގެ ކަދްތައްތައްް ހިދްގުމުގެ އުޞޫލުތައް  -8

ކަމަފާއިކ ކަދޑައަޅައިފައިވާ މިދްގަދޑުތަކަކުދް ކަދޑައެޅުމުގައި ޤާބިލު

 އިދްސާފުގެ މައްޗަފް ބުރަވުދް. ،ވަޒަދްކުރުމަފާއި

ް

 1085 

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1090ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 1095ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްކޮމިޝަންްަގއިާވގޮތުން، ްސަރވިސް ވަަނ4ްްްގެސިވިލް

ް)ށ(ް ްމާއްދާގެ ް،6ް،7ްގެ ްާފސްވެއްޖެ.ްމިީއ8ްްައދި ޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް

ްމެންބަރުން ްޝުކުރިއްާޔ.ްވޯޓުދެްއވި ްއާދެ، ްވޯެޓއް. ްއިއްތިފާޤު  1100ގެ

އަކަްށ9ްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގ4ްްެދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްިއޞްލާޙުް

ްއޮތް.
ް

ް

ްޢަީލްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ  1105ހުވަދުއަތޮޅު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 4ްްނަޞީރު ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދެގ 9ްވަނަ

ްއިޞްާލޙުކުރުން.ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްއަންނަނިިވގޮތަށް 4ްތަާކިއްބާރުތައް،ްއެއް

ސިޔާސީްވަކިްޕާޓީައކަށްްނުަވތަްވަކިްކަމަކަްށްް-9ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގެް

ްސަރވިްސެގް ްސިވިލް ްސަބަބުން، ްނުުކރުމުގެ ްނުވަތަ  1110ތާއީދުކުރުމުގެ

 އެްއވެސްްމުަވއްޒަަފކަށްކަމެއްްފަހިކޮށްްނުވަތަްކަމެއްްދަތިކޮްށްނުހެދުން.

ް

 

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްޑަިއގަންނަވާފެނިވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1115 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1120ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

84ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 21ް1125ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ގ4ްްެަގއިވާްގޮތުން،ްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންްމިވޯޓުގެްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޑްރާފްްޓގައިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުން.12ްް)ށ(ްގެް
ް1130 

ް

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޑްރާފްޓްގަިއވާްގޮތް.12ްްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގ4ްްެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ދުވަތަ މަޤާމުގެ ހައިސިިއްޔަތުދް  ،ހިމެދޭ އެއްވެސް މީހަކު އޭދާގެ މަޤާމް

އޭދާއަފް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްކ އޭދާގެ ދުވަތަ އެހެދް މީހެއްގެ 

 1135 ދަހަމަ ގޮތުގައި ބޭދުދް ދުކުރުދް. ޒާތީ މަދްފާއަކަފްޓަކައި

ް

 

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1140 

ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1145 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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 1150ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯ
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮިމޝަން ްސަރވިސް ްސިވިލް ްގޮތުން ްނަތީޖާަގިއވާ ަވަނ4ްްމިވޯޓުގެ

ް ްގެ ް)ށ( 12ްްމާއްދާގެ ްާއދެ، ްފާސްެވއްޖެ.  1155ވަަނ5ްްޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތަށް

ްމާއްދާެއއްް ްއެަބޮއތް ްއަދި ްއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން މާއްދާ

ްވަނަްމާއްދާގެްފަހަތަށް.ްއާދެ،ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.4ްްއިތުރުކުރަންް

ް

ް

ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1160ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. 4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާއެްއްމާއްދާްވަނަ ްފަހަތަށް ގެ

ްސަރވިްސް ްތަރުތީބުކުރުން.ްސިަިިވލް ްމާްއދާތައް ްހުރި އިތުަުރުކޮށް،ްދެން

ްއަމަލެްއް ްެގއްލޭފަދަ ްމިނިވަންކަން ްމުސްތަޤިއްުލަކމާއި ކޮމިޝަނުގެ

ްމެންބަރަކު،ްްނުކުރުންަް. ްެއްއވެްސ ްކޮމިޝަނުެގ ްސަރިވސް  1165ސިވިްލ

ްމިނިވަންކަމާމެދު ްމުސްތަޤިއްލުކަާމއި ްމެދުަގިއްްކޮމިޝަނުގެ އާންމުންގެ

ްސުވާލުްއުފެދިދާނެފަދަްއެްއެވސްްއަމަލެއްްކޮްށގެންނުވާެނެއވެ.

ް

ް

 1170ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1175ްދުްސަމީރު.ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 25ް1180ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

26ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްގޮތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީާޖގަިއވާ ްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ަވަނ5ްްން

 1185ްމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން،ްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތް.ް

ް

ް

ވަނަްމާއްާދ5ްް،ްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަުނެގްމެންބަރުްކަމުގެްމުއްދަތުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޝަނަްށ ްސަރވިސް ްިސިވލް ްގޮތް. ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ްފަސްްއަްއޔަން ްއަދި ްދައުރަެށެވ. ްއެއް ްދުވަހުގެ ްއަހަރު ްފަސްަް  1190ކުރާނީ

އަހަރުްދުވަހަށްވުރެްިދގުނޫންްމުއްދަތަކަށްްމިްބާބުގެްދެވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ް

ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތީންްއެްމެންބަރުކަންްއިތުރުކުެރވިދާނެެއވެ.

ް

ް

 1195ްދެްއވުންްއެދެން.ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1200ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް1205ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްކޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަރވިސް ްސިވިލް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިަޝންމިވޯޓުގެ ވަނ5ްްަ،

ް ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮްތ ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދ6ްްާމާއްދާ ވަނަ

ް ްކޮމިަޝންގެ ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްއެދެން.  1210ވަަނ6ްްދަންނަވާލަދެއްވުން

ްމާއްދާއާއިްިމއާވެސްްހަމަްެއްއގޮތްްއިނގޭތޯ.

ް

ް

ްއިސްތިޢުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރުކަމުން ްކޮމިޝަުނގެ ްސަރވިސް ްދިނުންސިވިލް ްފާ ،6ް

ްކޮމިޝަނުގެް ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއާވ ްމާއްދާ  1215ވަނަ

ްސިޓީއަކުންް ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ްއިސްތިޢުފާދޭން ްމެންބަރުކަމުން ްމެންބަރަކު

ް ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ސިޓީްްއެްހަޅައި،ހުށަރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް.ބަރުކަމުންްވަިކވީެއވެލިބުުމންްއެމެންބަރަކުްމެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް

ް1220 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

 1225ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 83ް1230ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝންގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1235ވަނ6ްްަމިވޯޓުގެ

ް ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަްށ ްމާއްދ7ްްާމާއްދާ، ަވނަ

ްހިއުމަންް ްއިނގޭތޯ ްއެއްގޮތް ްހަމަ ްމިވެސް ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްއި.ްހަމަެއކަނިްނަންްތަފާތީ.ވަނަްމާއްދާއ7ްާރައިޓްސްްކޮމިޝަްނގެް

ް

ް1240 

ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގިއާވްގޮތް.ްސިވިްލ7ްްޤާނޫނީްއަދަދާއިްވޯޓުދިނުން،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމެންބަރުންެގް ްެއކޮމިޝަނުގެ ްޭބްއވޭނީ ްޖަްލސާއެއް ްކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް

އަދިްެއްދެބައިކުޅަްެއއްބަޔަްށވުރެްގިަންމެންބަރުންްހާޒިރުވެްތިބެގެްނނެވެ.ް

ްވޯުޓަގިއް ްހާޒިރުވެ ްޖަލްސާއަށް ްނިންމޭނީ ްކަމެްއ ްއެްއވެސް ކޮމިޝަނުން

 1245ްބައިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަޣުަލބިއްޔަތުްލިބިގެންެނވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1250 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1255 

86ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1260 
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ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަން، ްސަރވިސް ްސިވިލް ްގޮތުްނ ްނަތީޖާގަިއވާ ވަަނ7ްްމިވޯޓުގެ

ްމިހާހިސާ ްއާދެ ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ްއަޅުަގނުޑްމާއްދާ ބުން

ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ުނވަަތް،

ްއެްއގޮތްް ްަހމަ ްއޮތީ ްބާކީ ްދެން ްިނންމާ.. ނޑު ްއަޅުގަ  1265ނިންމާލާނީތޯ.

މާއްދާތައް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުްކުިރޔަށްްގެްނގޮސްްނިްނމާލަން.ްއޭރުންް

ްހަމަކޮ ނޑު ްއަުޅގަ ްބާކީ ްއަނބުރާ ްފަހުން ްއެގަޑި ްޢިއްޒަތްތެިރްދެން ށްދޭނަން

ވަނަްމާއްދާްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.8ްްމެންބަރުންނަށް.ްއާދެ،ް

8ްް ްމާއްދާ، 9ްްވަނަ ްއަދި ްމާއްދާ ްވެްސ9ްްވަނަ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްތަފާތެްއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްބަޔާއި ްމިއޮތް ްކޮމިޝަންގެ ްރައިޓްސް  1270ހިއުމަން

ް ްތަފާތުވެފައި ްނަން ްއެކަނި ްހަމަ ްފިަޔވާ.ްނެތް. 9ްްހުރިކަން 12ްއެްއވެސް

ްއޮތްގޮތަްށް ްއެހެްނީވމާ، ްއެްއގޮތަށް. ްހުރީ ްހަަމ ްމިބައިބައި އެްއވެސް،

ްދަންނަވާލާނަން،ްއާދެ.

ް

ް1275 

ވަނަްމާއްދާްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތް.ްިސވިްލ8ްްް،މުަުސާރައާއިްޢިަިނާޔަތްަތއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމުސާރަ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޝަންގެ ްޢިަިނާޔަތްތައްްސަރވިސްަް އާިއ

ނަޑއަޅާނީްރައްޔިތުްނގެްމަަަޖިލީހުންނެވެ.ްމެންބަރުކަމުންްވަކިކުރުންް 9ް،ްކަ

ްމާއްދާ. ްއެމަޤާމުންްްވަނަ ްމެންބަަރކު ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ސިވިލް

ްޙާލަތެއްަގއި،ް ްަބޔާންކޮށްފަިއެއވާފަދަ ް)ހ(ގައި ްމިމާއްާދގެ  1280ވަކިކުެރވޭނީ

ްމަތީ ްޮގތުގެ ްެއވާ ްަގއި ް)ށ( ްސަރވިްސްމިމާއްދާގެ ްސިިވލް ް)ހ( ންނެވެ.

ްކުރިކަމަށް،ް ްކަމެއް ްމަޤާމާްއެކަށީގެންްނުވާފަދަ ްމެންބަރުކަމުގެ ކޮމިޝަނުގެ

ްޙާލަތެއްް ްުއޒުރުވެިރވާަފދަ ްއަދާކުރުމަށް ްމަޤާމު ްއެަެ ނުވަތަ

ްނެތްކަމަށްް ްޤާބިލުކަން ްއަދާކުރުމުގެ ްމަޤާމު ްނުވަތަ މެދުވެރިވެއްެޖކަމަށް،

ްމިމާ ް)ށ( ްހިނދެއްގައި. ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްފެނިއްޖެ ްގައި ް)ހ(  1285އްދާގެ

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްމަޖިލިހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްމެދުވެރިެވއްޖެކަމަްށ ޙާލަތެއް

ްރައްޔިތުްނެގް ްވަިކކުރުމަށް ްކޮމިޝަނުން ްއެ ްމެންބަރަކު ްެއ ފެނިގެން،

ްވަކިީވެއވެ.ް ްމެންބަރުކަމުން ްމެންބަރަކު ްއެ ްފާސްކުރުމުން މަޖިލިހުަުން
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ް ްާމއްދ12ްާހުވާކުރުން، ްކޮމިޝަނުެގްް.ވަނަ ްސަރވިްސ ަިވިލް ސި

 1290ޙަވާލުވުމުގެްކުރިްންްމަޤާމާއެްްމެމީހަކުޮކންމެްކުރާްއްޔަންޢަްމެންބަރުކަމަށް

ް ްޖަދުވަލު ްކޮމިޝަނުެގ1ްްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްސަރިވްސ ްިސވިލް ަގިއވާ

ްމެންބަރުކަމުގެްހުވާކޮށް،ްއެްހުވަިއގެްއިޤްރާުރަގއިްސޮއިްކުރާންވާނެެއވެ.

ް

ް

 1295ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1300 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ްްމިވޯޓުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްސަރވިސް ްސިވިލް ްގޮތުްނ  1305ވަަނ8ްްނަތީޖާގަިއވާ

ް 9ްްމާއްދާއާއި ްމާއްދާާއއި ްޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތަްށ12ްްވަނަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިއްތިފާްޤް ްބޭފުޅުްނގެ ްބައިވެިރވެަޑއިގެންެނވި ްވޯޓުަގއި ްިމއީ ފާސްވެއްޖެ.

ްިމް ްކޮމިޝަން، ްސަރވިސް ްސިވިލް ްމިހާހިސާބުން ވޯޓެއް.

ްިއޞްލާޙާއެީކަގިއްޑްރާފްޓްކުރަްއވާ ްއެއް ްދަންނަވާނިމުނީ. ްގޮތަށް ފަިއވާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްައޅުަގނޑު ްމިހިސާބުން ްއެެހންވީމާ، ްނިމުނީ.  1310ފާސްކޮށްދެއްާވ

ް ްއަރުވަން. ްހުސްވަގުތުޮކޅު ްޢިއްޒަތްތެިރ11.25ްްމެންބަރުންނަށް ގަިއ

ް ްއެދެން. ްވަޑައިގެންެދއްވުްނ 11.25ްްމެންބަރުން މިނެޓްއިުރ32ްްކަށް

ްއަރުވަން.ްްއަޅުަގނޑު

ް

 1315ްް]ށ11.25ްްނ12.35ްްްއިންޓަވަލްް[

ް
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ްއެދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެއްވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ް ްމިހާތަނަށް ނިޑކޮޅުތަުކަގއި. ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނ61ްްގޮ މެންބަރުން

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ވާެންދެއްަވއިފި.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންވީަމ، ްކައިރިވަމުން. ްމިދަނީ ްަވގުތު  1320އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބައްަލވާލަްއވަިއގެްން ްަވގުތަށް ނޑައަޅުްއާވފައިވާ ްކަ މެންބަރުން

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއެދެން. ްވަަރށްބޮޑަށް ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުން

ްޢިއްޒަތް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންްމިހާރު ތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެ ްއަދި ްއިނގޭތޯ. ްއެދެން ްޖައްަސވާލަދެްއުވން ކާޑުކޮޅުަތއް

ް ްމިހާރު ްއެދެން. ްބައްލަވާެލއްވުން ްނަންފުޅުތޯވެްސ  68ް1325މެންބަރެއްގެ

ްވޯޓަިއގެްން ްައޅުަގނޑުެމން ްއެހެންވީމަ، ްވަޑަިއގެންދެްއވަިއފި. މެންބަރުން

ްބާބުގަ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްކޮމިޝަންްކުރިއަށްދާކަމަށް. ްއެންޓިކޮރަޕްަޝން އި

ްަދންނަވަންޖެހެނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާެޙއްނެތް. މީގަިއވެސް

ް ްެއދެން ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްވޯޓަށް. ްޑްރާފްޓަށް ްމި ވަނ1ްްަފުރަތަމަވެސް

 1330ްމާއްދާްއެންޓިކަރަޕްޝަންްކޮިމޝަންގެްޑްރާފްޓްަގިއވާްގޮތް.

ް

ް

ްއެންޓިކަރަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޮމިޝަން، 1ްްޕްޝަން ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއްވަނަ

ްއޮންނާްނވާނެެއވެ.ްއެންޓި ްކޮމިޝަނެއް ްްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓިް)ށ(،

ްމުސްތަޤިއްލުް ްބުރަނުވާ، ްވަކިފަރާތަކަށް ްކޮމިޝަނަކީ  1335ކޮރަޕްޝަން

ްމަްސއޫލިއްޔަތުަތްއްވެމުއައްސަާސއެކެް ްވާޖިބުތަާކއި ްއެޮކމިޝަނުގެ ްއަދި .

ްފާސްކުާރްްއަދާކުރާންވާނީ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ޤާނޫުނއަސާީސއާއި

ޤާނޫނުތަކާްއެްއގޮތްާވގޮުތގެްމަތީންނެވެ.ްދައުލަތުގެްއެންމެހައިްދާއިރާތަކުްން

ްނައްަތއިލުމަށް ްކޮމިޝަނުްންްްކޮރަޕްޝަން ްކޮރަޕްޝަން އެންޓި

ްކޮރަޕްޝަންް)ނ(،ްްމަސައްކަްތްކުރާންވާނެެއވެ.ްޖެހިލުންވުމެއްނެތި  1340އެްނޓި

ްޤާނޫނުގަިއްކޮމި ްކޮމިޝަުނެގ ްކޮރަޕްޝަން ްއެންިޓ ްހިންގާނީ ޝަން

ްއެކޮމިޝަނުެގް ްއެޤާނޫުނގަިއ، ްަމތީންނެވެ. ްގޮުތގެ ބަޔާންެވގެންވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާިއ،ްބާރުތަާކއި،ްއެކޮމިޝަުނގެްމަސަްއކަުތގެްދާއިާރާއއި،ް
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ްޝަރުޠުތަކާއި،ް ްހުންނަންވާނޭ ްކިބައިަގއި ްމެންބަރުންެގ އެކޮމިޝަނުގެ

ްއޮންނަްނވާނެއެވެ.ްސުލޫކީ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ނޑުަތއް  1345)ރ(،ްްމިންގަ

ްޤާނޫނުގަިއް ްކޮމިޝަނުގެ ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްކޮބަިއކަން ްއަކީ ކޮރަޕްޝަން

ްބަޔާންކޮށްފައިްއޮންނާްނވާނެެއެވ.

ް

ް

 1350ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްގެްނަތީޖާ:ވޯޓު

ް1355 

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1360 

ް

ވަނަްާމއްާދ1ްްމިވޯޓުގެްނަތީާޖގަިއވާގޮތުންްެއންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްިއއްތިފާޤުްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދެްއވި ްމިއީ ްފާސްެވއްެޖ. ށް

ްވޯޓެއް.ްެދވަނަްމާއްދާްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް1365 

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްމެންބަރުންގެ ްމެންބަރުކަމަށްްޢަކޮމިަޝނުގެ ދަދާއި،

ްއްޔަންކުރުޢަ 2ްްން، ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ްކޮރަޕްޝަންްވަަނ އެންިޓ

ްމެންބަރުންްކޮ ްފަސް ްމަދުެވގެން، ްރައީސާެއކު ްކޮމިޝަނުގެ މިޝަނުގައި

ްމެންބަރުންްްތިބެންވާނެއެެވ. ްކޮމިޝަނަށް ްކޮރަޕްޝަންަް ްއެްނޓި  1370)ށ(،
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ްޤާނޫނުގައިާވް ްކޮމިޝަނުގެ ްކޮރަޕްޝަން ްއެްނޓި ޢަަައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި

ްތެރެއިންް ްނަންތަކުގެ ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްމަތީން ްގޮތުގެ

ްއެމަޤާމަށްް ްބަަޔކު ްފާސްކުރާ ްއަުޣލަބިއްޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްޢައްޔަންކުރާނީްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.

ް1375 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1380 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

79ްްބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމން

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1385ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝންގެ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ2ްްމިވޯޓުގެ

 1390ތިފާޤުްމާއްދާްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށްްާފސްވެއްޖެ.ްވޯޓުެދްއވިްމެންބަރުންގެްއިއް

ްވަނަްމާއްދާްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.3ްްވޯޓެއް.ްއާދެ،ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަރުތު، ްކޮރަޕްޝަްނ3ްްމެންބަރުކަމުގެ ްއެންިޓ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްއެކޮމިޝަުނެގް ،ީަ ްޢަަައްޔަންކުރާންވާނީ ްމެންބަރުކަމަށް  1395ކޮމިޝަަަނުގެ

ްކުެރވޭވަުރގެްަތޢުލީމާއިްޤާބިލުކަ ންްހުރިްމީހުންނެވެ.ްއަދި،ްމަސައްކަތްތައް
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ްވަޒީފާެއްއް ްއެހެން ްއިތުރުން ްވަޒީާފގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ އެމެންބަރުންނަކީ

ްއަދާކުރާްބަޔަކަށްްެވގެންނެއްްނުވާނެެއވެ.

ް

ް1400 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1405ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެް

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 22ް1410ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިަޝންގެ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ3ްްމިވޯޓުގެ

ްވޯ ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ްބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނިވްމާއްދާ ޓުަގއި

ް ްދެން ްއާދެ، ްވޯެޓއް. ްިއއްތިފާޤު ްމާއްާދ4ްްބޭފުޅުންގެ  1415ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްލިއްޔަތުއޫމަސްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރުަތއް؛ 4ްްްަަތކާއި ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްމާއްދާ. ވަނަ

 1420އިްއަންނަނިވިްކަންކަްންކޮމިޝަނުގެްމަސްއޫިލއްޔަތުަތާކއިްބާރުތަުކގެްތެރޭގަް

ްކުރުން.ް ްަތޙްޤީޤު ްބަލައި ްމައްސަލަތައް ްކޮރަޕްަޝންގެ ް)ހ(، ހިމެނެއެވެ.

ްޢަމަލެްއް ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްކަމަށް ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަްނެގ އޭގެތެޭރގަިއ،

ްހިންގަިއފިކަ ްފަރާތަކުން ްނުވަތަްމުގެއެްއވެސް ްހުށަހަޅައިފިނަމަ ްޝަކުާވެއއް
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ްްވެސްމިނޫންގޮތަކުން ްލިބިއްޖެނަމަ،މިފަދަ ްމަޢުލޫމާތު ނުވަަތްްކަމެއްެގ

ްޝައްުކކުރެިވއްޖެނަމަ، ްމަްއޗަްށ ްކަމެްއގެ  1425ްބަލައިްްއެކަމެއްްްއެފަދަ

ްތަޙްޤީޤުކުރު ްކޮމިޝަނުން ް)ށ(، ްތެރެއިްންން. ްކަންތައްތަކުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ

ްއިުތރަށް ްއިދާރާތަކުން ްކަންތައްަތއްްްއެހެނިހެން ްސާފުކުރަންޖެޭހ ބަލައި

ް ްފެންނަްއެފަރާތްތަކަށް ްޖެހޭކަމަށް ްހުށަހަޅަން ްޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި،

ް ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްޝަރީޢަތަށް ްޖެނެރަލަށްްފަރާތްތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ް ް)ނ(، ްފޮނުވުން. ްދިރާސާތައްކޮށް،ްކޮރަްޕޝަން  1430ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

ް ްފިޔަވަޅުަތކާބެހޭ ްްލަފާއަޅަންޖެހޭ ްއިދާރާތަކަށް )ރ(،ްްދިނުން.ކަމާބެހޭ

ްރަޕްޝަނުކޮ ްގެ ްޢާންމުންްްމުގެނުބައިކަެގއްލުމާިއ މައްަޗށް

ްހޭލުންތެރިކުރުވަ ްހިންގުމުގައި ްދައުލަތް ްއި، ައމާނާތްތެރިކަންްތެދުވެިރކަމާއި

ް ް)ބ(، ްޤާނޫނުންްކުރިއެުރވުން. ްނައްތައިލުމަށްޓަަކިއ ކޮަރޕްޝަން

ނަޑއަަޅއިފަިއވާްއެހެނިހެންްކަންތައްތަްއކުރުން.  1435ްކަ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

ް1440 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 84ް1445ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1450 
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ްނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްކޮމިަޝންގެ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްބަާލއިުރ ވަަނ4ްްތީޖާއަށް

ް ްމީގެ ްއޮތީ ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް ވަަނ5ްްމާއްދާ

9ް،12ްވަނަްމާއްދާ،ްގޮސ8ްްްަވނަްމާއްދާ،7ްްވަނަްމާއްދާ،6ްްމާއްދާ،ް

ްކޮމިޝަނާިއް ްސަރިވސް ްސިވިލް ްފާސްކުރެްއވި ްމި ްކުީރގައި ްއޮތީ ވެސް

ްހިޔުމަ ްއޮތްގޮތަށް.ްއަދި ްހަމަ ްމިބައިެވސް ްޮކމިޝަންގެ  1455ންރައިޓްސް

ްފާސްކުރަްއވަން.ް ްދަންަނވާލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްކޮށް އެހެންވީމަ،

ްހަމައެކަނިްނަންބަދަލުވެފައި.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކޮމިޝަުނގެ ްކޮރަޕްޝަން ްމުއްދަތުއެންޓި ްމާއްދާ.5ްްްމެންބަރުކަމުގެ  1460ވަނަ

ްކޮރަޕްޝަން ްފަސްއަހަރުްްއެންޓި ްއައްޔަންކުާރނީ ްމެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް

ްދިގުނޫންް ްދުވަހަށްުވރެ ްފަސްއަހަރު ްައދި ްެއއްދައުރަެށވެ. ދުވަހުގެ

ްގޮތުގެމަތިްން ްަގއިާވ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްދެަވނަ ްމިބާބުގެ މުއްދަތަކަށް

ްކޮމިޝަނުެގް ްކޮރަޕްޝަްނ ްއެންޓި ްއިތުރުކުެރވިާދނެއެވެ. އެމެންބަރުކަން

ްއި ްމެންބަރުކަމުން ްދިނުން. ްކޮރަޕްޝަްނ6ްްސްތިޢުފާ ްއެންިޓ ްމާއްދާ.  1465ވަނަ

ް ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ްކޮމިޝަނުގެ ްއިސްތިޢުފާދޭން ްމެންބަރުކަމުން މެންބަރަކު

ްްސިޓީއަކުން ްބަޔާންކޮްށ ްެއކަން ްއެްްހަޅައި،ހުށަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްމެންބަރުކަމުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށްސިޓީ ްއެމެންބަރަކު ްލިބުމުން

ްްވަިކވީެއވެ. ްވޯޓުދިނުން. ްއަދަާދިއ ްއެންިޓ7ްްޤާނޫނީ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްކޮމިޝަނުެގް ްެއ ްޭބއްވޭީނ ްޖަލްސާއެއް ްކޮމިޝަނުެގ  1470ކޮރަޕްޝަން

ްހާޒިރުވެް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްެއއްބަޔަްށވުރެ ްދެބައިކުޅަ މެންބަރުންގެ

ްޖަލްސާއަށްް ްނިންޭމނީ ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްއެކޮމިަޝނުން ްއަދި ތިބެގެންނެވެ.

ްލިބިގެންނެވެ.ހާޒިރު ްއަޣުލަބިއްޔަުތ ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިިވ ްވޯުޓަގއި ްވެ

ްޢިނާޔަތްތައް ްމުސާރައާއި ްކޮރަޕްޝަނ8ްްް. ްއެންިޓ ްމާއްދާ. ވަނަ

ނޑަައޅާނީް ްކަ ްޢިަިނާޔަތްތަްއ ްމުސާރައާއި ްމެންބަރުންނަށް  1475ކޮމިޝަންގެ

.ްވަނަްމާއްދ9ްާ.ްމެންބަރުކަމުންްވަކިކުރުންްރައްޔިތުންގެްމަަަޖިލީހުންނެވެ.

ްވަކިކުެރވޭީން ްއެމަޤާމުން ްމެންބަރަކު ްކޮމިޝަނުގެ ްކޮރަޕްޝަން އެންޓި
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މިމާއްދާގެް)ހ(ްަގއިްބަޔާންޮކށްފައިްއެވާފަދަްޙާލަތެްއަގއި،ްމިމާއްދާގެް)ށ(ް

ްކޮމިޝަނުެގް ްަ ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ް)ހ(، ްމަތީންނެވެ. ްގޮުތގެ ްެއވާ ގައި

ްކުރި ްކަމެއް ްނުވާފަދަ ްއެކަށީގެން ްމަޤާމާ ްނުވަަތްމެންބަރުކަމުގެ  1480ަކމަށް،

ްމެދުވެިރވެއްޖެކަމަްށ،ް ްޙާލަެތއް ްޢުަުުޒރުވެރިވާފަދަ ްއަދާކުރުމަށް އެަެމަޤާމު

ްހިނދެއްގައި.ް ްފެނިއްޖެ ްނެތްކަމަށް ްާޤބިލުކަން ްއަދާކުރުުމގެ ްމަޤާމު ނުވަތަ

ްމެދުެވރިވެއްޖެކަމަްށް ްޙާލަތެއް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ )ށ(

މިީޓއަކަށްްފެނިގެން،ްއެމެންބަރަުކްއެކޮމިޝަނުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިހުގެްކޮ

ްއެމެންބަރަކުް ްފާސްކުރުމުން ްމަޖިލިހުަުން ްރަްއޔިތުންގެ  1485ވަކިކުރުމަށް

ްވަކިީވއެެވ. ްހުވާްމެންބަރުކަމުން ްއެންިޓ12ްްކުރުން. ްމާއްދާ. ވަނަ

ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްޔަންޢައްްކޮރަޕްޝަން ްކުރާ ްމެްމީހަކުކޮންމެ

ްޙަވާލުވުްމަޤާމާއެ ްޖަދުވަލު ްިމޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެންިޓ1ްްމުގެކުރިން ގަިއވާ

ްއެުހވަިއެގް ްހުާވކޮްށ، ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަނުެގ ކޮރަޕްޝަންަް

 1490ްއިޤްރާރުަގއިްސޮއިްކުރާންވާެނއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް1495 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޖާ:ވޯޓުގެްނަތީ

ް

 86ް1500ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް1505 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަްނގެ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން ވަަނ5ްްމިވޯޓުގެ

ް 6ްްމާއްދާ، ްމާއްދާ، ްމ7ްާވަނަ ްވަނަ 8ްްއްދާ، ްމާއްދާ، ވަަނ9ްްވަނަ

ް ްދެނ12ްްްމާއްދާ، ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

އަޅުަގނޑުމެންްމިހާހިސާބުންްއެްއެންޓިކޮރަޕްޝަންްކޮމިަޝންްމިްނިމުނީ،ް

ްފާސްވެގެން.ް ްދިޔަީއ ްމާއްދާތަކެއް ްމިހުރިހާ ްއެހެްނވީމަ،  1510ނިންމަވައިދެްއވީ.

ވަަނ1ްްަގނުޑމެންްއޮތީްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް.ްއާދެ،ްއެހެންވީމަ،ްދެންްްައޅު

ް ްފުރަތަމަ ްޖެނެރަލްެގ ްޮއޑިޓަރ 1ްްމާއްދާ، ްމާއްދާައކަށް، ވަަނ2ްްވަނަ

ް ްއެހެންވީމަ، ްެނތް. ްއިޞްލާެޙއް ްއޮްތގޮތ1ްްްމާއްދާއަކަށް ްމާއްދާ ވަަނ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް1515 

ް

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއްވަކިފަރާތަކަްށްް،)ހ(މާއްދާ.ްވަނ1ްްަ،ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްހުންނާންާވނެއެވެ. ްޖެނެރަލެއް ްއޮިޑޓަރ ްމުސްތަޤިއްލު ް،)ށ(ްބުރަނުވާ

ްއަދާކުރާންވާީން ްމަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ްވާޖިުބތަކާއި ްޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

ްޤާނޫނުތަކާް ްފާސްކުާރ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ  1520ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްންނެވެ.އެްއގޮތްާވގޮުތގެްމަތީ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1525 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1530ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްނަތީޖާގަިއާވގޮތުން ްވޯޓުގެ ްމ1ްްިމި ްމާއްދާ، ަވނަ

ްވޯުޓގަިއް ްިމީއ ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ.  1535ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްއޮތްް ްދެން ްއާެދ، ްވޯޓެްއ. ްިއއްތިފާޤު ްބޭފުުޅންގެ ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި

ްން.ްވަނަްމާއްދާްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދ2ްެމާއްދާ،ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްޔަްނކުރުން، ްޖެނެރަލް ްޤާނޫނުގައިާވ2ްްއޮޑިޓަރ ްމާއްދާ.  1540ވަނަ

ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކިއްރައްޔިތުްނެގް ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްކަމަަަށް ގޮތުގެމަތީން

ްމަޤާމަށްް ްކަމުގެ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށް

ްރަ ްމެންބަރުންގެްޢައްޔަންކުރުމަށް ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނގެ

ްމަޤާމަށްް ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްއޮޑިޓަރ ްމީހަކު ްފާސްކުރާ އަޣްލަބިޔަތުން

 1545ްޢައްޔަންކުރާނީްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1550ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްޖާ:ވޯޓުގެްނަތީ

ް

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1555ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެނެރަްލގެ ްއޮޑިޓަރ ްގޮުތން ްނަތީޖާަގއިވާ ްވޯޓުެގ ްމާއްާދ2ްްމި ވަނަ

ްަބިއވެިރވަަޑއިގެންެނވިްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްެވއްޖެް ްވޯުޓގައި  1560.ްއާދެ،ްމި

ް ްދެން ްއާދެ ްވޯެޓއް. ްއިންތިފާޤު ްއޮތްގޮްތ3ްްބޭފުޅުންގެ ްމާއްާދވެސް ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަރުތު، ްޖެނެރަލްގެ 3ްްއޮޑިޓަރ ްމާއްދާ. ްޖެނެރަލްކަމަށްްވަނަ  1565އޮޑިޓަރ

ްތަޢުލީމާިއްޢޫމުެގްމަސްޢައްޔަންކުރާްނވާނީ،ްއެމަޤާ ްއަދާކުެރޭވަވރުގެ ލިއްޔަތު

ޤާބިލުކަންްހުރިްމީހެކެވެ.ްއަިދްއެމީހަކީ،ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްަކމުގެްަވޒީފާެގް

ްއިތުރުންްއެހެންްވަޒީާފއެއްްައދާކުރާްމީހަކަށްްވެގެެނއްްނުާވނެއެވެ.

ް

ް1570 

ްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް1575 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1580 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް1585 
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ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެނެރަްލގެ ްއޮޑިޓަރ ްގޮުތން ްނަތީޖާަގއިވާ ްވޯޓުެގ ްމާއްާދ3ްްމި ވަނަ

ްބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނވިް ްވޯޓުަގއި ްމި ްމިއީ ްފާސްެވއްެޖ. ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްެއްއް ްކޮންމެ ްދަންނަވާލާނަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްވޯޓެއް. ްިއއްތިފާޤު ބޭފުޅުންގެ

ްނުޖެއްސެިވް ްރަނގަަޅށް ްކާުޑކޮޅު ްެމންބަރެއްގެ ްޢިްއޒަތްތެަެރި  1590ބޭފުޅެއްެގ،

ްދަން ްއެހެންީވމަ، ްއިނގޭޯތ. ނުޑްއެބައިން ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ނަވާލީ.

ް ްދަންނަވާދެއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު 23ްދަންނަވާލާނަން ްނަންބަރުް، ކަރުާދސް

ްމެންބަރަކ23ްު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެން ްަކމަށްވަނީ. ްއެހެންނޫން ްއާދެ، .

ްމެންބަރުންް ްމިވަީނ. ަައިކަމަށް ްޖެއްސެވިފަ ްާކުޑ ްނެތީ. ްމިތާ ވަަޑއިގެން

 1595ޅުްއުފުރާލަްއވާފައިްަވޑަިއެގންފައިްއަނެއްާކްބޭރަށްްވަޑަިއގަންނަާވއިރުްކާުޑކޮ

ްއާދެ،ް ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްާކޑުކޮޅު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާއިރު

ް ްއެދެން ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްމިހާރ3ްްުމިހާރު ްމާއްދާ ވަނަ

މާއްދާަގއިްމިހާރުްޮއތްބަޔަކީްެއްމާއްދާގެް)ހ(ްކަަމށްްހަމަޖައްސ3ްްާއޮތް.ް

ްނަނިވިގޮތަށްްއަކުެރއްްފަހަތަށްް)ށ(ްއެއްްއިތުުރކުން.ްއަން

ް1600 

ް

ް

ް

ް

ްޢަބްދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  1605ނަޞީރުްهللا

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްއިޞް ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްޢަލީ ްވަޙީދު ްމިހާުރ3ްްލާޙު. ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްއަންނަނިވިގޮތަްށް ްހަމަޖައްސާ ްކަމަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއެ ްބަޔަކީ އޮތް

ްޝަރުތު.ް ްއޮޑިޓަރްޖެނެަރލްގެ ްއިތުރުކުރުން. ް)ށ(ްށް ްފަހަތަށް އެައކުރުގެ

ްމަސްޫޢލިއްޔަތުތަާކއ3ްްްި ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ް)ށ(. ްމާއްާދގެ  1610ވަނަ

ްހުން ްކިބަިއަގއި ްއޭނާގެ ްސުޫލކީްބާރުތަކާއި ްޝަރުތުަތކާއި ނަންވާނޭ

ނޑުްަކނަޑއަޅާްޤާނޫނެއްްއޮންނަންވާެނއެވެ. ްމިންގަ

ް
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ް

 1615ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1620ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

62ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 25ް1625ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްވޯޓުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްމި ްފާސްވެަެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން ްބަލާއިުރްމިހުށަހެޅުން 4ްނަތީާޖއަށް

ްއެދެން.ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލަދެއްވުން ްއޮތްގޮތް ްމާއްދާ ްމާއްދާެގ4ްްވަނަ  1630ވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަްށެވސްްނަންބަރެއް.4ްްފެށޭްޢިބާރާތްްއިނގޭތޯ.ްއެއީް

ް ްއާދެ، ްޢިބާރާތ4ްްާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްފެށޭ ްމާއްދާގެ ްއަދިްވަނަ ް)ހ( އި

ްއިޞްލާޙުތަކަްށ1،2،3ްް ްމި ްއެންމެފަހުން ްދެން ްދަންނަވާފަިއ ެވސް

ްއެހެންވީމަ،ް ްއަންނަނީ. ްދަންނަވާލެވެން ްައޅުަގނޑަށް ްބަލާއިރު ހުރިގޮތަށް

ް ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްއެދެން. ްފެށ4ްްޭދަންނަވާލަދެއްވުން ްމާއްދާ  1635ވަނަ

ް ްގެ ް)ހ( ްއަދި ްއާއި ް)ހ( ްދަންނ1،2،3ްަޢިބާރާތާއި ްިމްވެްސ ވާފައޭ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށވެސްްދަންނަވާެލވެންްއަންނަނީ.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްޖެނެރަލްގެ ްޖެނެރަލ4ްްްއޮޑިޓަރ ްއޮިޑޓަރ ްމާއްދާ.  1640ވަނަ

ް)ހ( ްމަސްޢޫލިއްަޔތުތަކީ ްތަންތަނުގެްް-އަދާކުރަންޖެހޭ އަންނަނިިވ
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ްގުޅޭް ްހިންގުމާ ްމާލީ ްހިސާބުތަކާިއ ްއޮޑިްޓކުރުމާިއްއެަކއުންޓްތަކާިއ ގޮތުްނ

ްކުރުން. ްޝާއިުޢ ްތައްޔާރުކޮށް ްއެންމެހަިއްް-1ްރިޕޯޓް ސަރުކާރުެގ

ްޑިޕާޓްމަންޓްތައް.ް-2ްވުޒާރާަތއް. ްހިންގާ ްދަށުން ްވުޒާރާަތކުގެ ްސަރުކާރުގެ

 1645ްސަރުކާރުގެްއެހެނިހެންްިއދާރާތަކާއިްއޮފީސްަތއް.ް-3

ް

ް

ްތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1650ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 83ް1655ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮޑިޓަރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން ްވޯުޓގެ ްމި ް)ހ(4ްްޖެނެރަްލގެ ްމާއްދާގެ  1660ވަނަ

ޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްފާސްވެްއޖެ.ްދެންްއޮތ1ް،2ް،3ްްްއާއިްއަދިް)ހ(ްގެް

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްފުރަތަމަްއޮތްްއިޞްާލޙު.

ް

ް

ްމާޅޮސްމަޑުލުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ، ްަރޝީދު ްރިޔާްޟ  1665ކޮޅުމަޑުލު

ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާްއުތުރުބުރީ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ް ްއޮޑިަޓރްޖެނެރަލްެގ4ްްއިޞްލާޙު. ްއިތުރުކުން. ްއަކުެރއް ްމާއްދާއަްށ ވަނަ

ްސަރުކާރުްޙިއްސާވާްކުންފުނިތައް.ް-4މަސްޢޫލިއްޔަތުް
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ް

ް1670 

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1675ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 61ް1680ްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްާއދެ،ްދެން ްވޯޓުެގްނަތީޖާއަށް މި

ް.25އިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1685 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯުޓގަްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްނުދެްއވާ.ްއެހެންވީމަ،ްނެގުނު ްވޯޓެއް ްމިއަކަށް ްމެންބަރު ްހުށަހެޅި ްއި

ްހީވަނީ.ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފެންނަހެން ްބެލެވިދާނެކަމަަަށް ްނެންެގވީކަމަށް އަނބުރާ

 1690ްކިހިނެއްތޯ...

ް

ް

ްނިޒާމީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ. އެްއކަމަްށްނުކުތާްއާދެ،ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ.

ްދަންނަވާލަދެއްވުްން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ްނެތް. ބަލައިގަެނވޭކަށެއް

 1695ްއެދެން.ް

ް
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ް

ްއަނިލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިގެ ްެދކުނުބުރީ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްވަ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްޢަލީ ްއަްށ4ްްޙީދު ް)ހ( ްމާއްާދގެ  1700ވަނަ

ް ްމަސްޢޫލިްއޔަތު. ްޖެނެރަލްގެ ްއޮިޑޓަރ ްއިތުރުކުން. ވަަނ4ްްނަންބަރެއް

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްގޮތުަގއި. ްނަންބަރެއްގެ ްއިތުރުކުރާ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްޮކމިޝަންތަ ްމުސްތަޤިއްލު ްއެންމެހާ ްއުފެދިފައިާވ ްދަށުން ކާިއްޤާނޫނުގެ

  އެތަންތާނގެްދަށުންްހިނގާްެއންމެހާްއިދާރާތަކާއިްއޮފީސްތަްއ.ް

 1705 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް1710 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1715ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

75ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 1720ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮްތްަގއިްމިވޯޓުގެ ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ވާގޮތުން

 1725ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްހުށަހެޅުއްވުން.

ް

ް

ްއަނިލްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްޢަލީ ްއަްށ4ްްވަޙީދު ް)ހ( ްމާއްާދގެ  1730ވަނަ

ް ްމަސްޢޫލިއްަޔތު. ްޖެނެރަލްގެ ްޮއިޑޓަރ ްއިތުރުކުރަން. ވަަނ4ްްނަންބަރެއް

ްޤާއިމުކުރުމުެގް ްޢަދުލްއިންޞާފު ްނަންބަރަކީ، ްއިތުރުކުރާ ް)ހ( މާއްދާގެ

  ސްތައް.ްބާރުގެްދަށުންްހިނގާްއެންމެހާްއިދާރާތަކާއިްއޮފީ

 

ް1735 

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

 1740ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1745 

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1750 

ް
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ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭްމިވޯޓުެގ ްާއދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ގަިއާވގޮތުން

ްމުޙަންމަދުްނުކު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ތާއެްއ

ްއަނިލް.

ް1755 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

  

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްިމމާއްދާއަށް، ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ 3ްްއާދެ،

ްހުށަހަޅާްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިތުުރކުރަން ްއަކުެރއް ްއެގޮތުްނ ްއޮންނާނެ. ވަަނ25ްްފައި

ް ްއިތުރަްށ27ްްކަރުދާހާއި ްައޅުަގނޑު ްެއއޮތީ. ްތަކުރާެރއް ްކަރުދާުހގައި  1760ވަނަ

ްއެންމެހާ،ް ްހިންގާ ްދަށުން ްމަޖިލީހުގެ ްޤާޫނނުހަދާ ްއިޞްލާޙު،ްެއއީ ހުށަހެޅި

ްއޮފީސްތަްއ.ް ްއިދާރާތަކާިއ ްއެންމެހާ ްހިނގާ ްދަށުން ްބާރުގެ ޤާނޫނުހަދާ

ްމިއަކަ ްމިއޮީތްއެއިޞްލާެޙއް ްތަކުރާުރެވފައި ްނެތް. ްއަިއސްފައެއް ށް

ްވަނަްޞަފްޙާަގއި.27ްއާއ25ްްިމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންްމިއޮތީް
ް1765 

ް

ްމީަގއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްިއނގޭތޯ. ްބަލައިލާނަން އަޅުަގނުޑ

ް ްމިހާރު ްއިަިނގޭތޯ. ްއެބައުޅޭ 25ްްއޮޅުމެއް ްކަރުދާާހއި ވަަނ27ްްވަނަ

ްތިވިދާޅުިވގޮްތް ްރިޕީެޓއް. ްއެއީ ްއެކަްއޗެއް. ްހަމަ ްމިއޮތީ ކަރުދާސް

ްދެންް ްއެބާއްވާަފއި ްއިނގޭތޯ. ްބަލައިލަން ްއެަބ ްއަޅުަގނޑު  1770ކަމަށްވެދާނެ.

ނޑުމެންްކުިރއަށްަދމާތޯ.ްދެންްއެް މިހާރުްބަލައިލެވެންދެންްބާއްާވފައިްއަުޅގަ

ް)ވަގު ްދަންނަވާލަން. ްެއބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްސާފުކޮށްލާފައި ުތކޮޅަަކށްފަހު(.

ް ްމި ްއިނގޭތޯ. ްޓެކްސްޓެްއ27ްްއެބައޮތް ްއެހެްނ ްެއއޮތީ ްކަރުދާހުގައި ަވނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެަބ ްމިހާރު ްޮއޅުންއަރާފައި. ްއެ ްގެނެވިފައި މީގައި

ްަދންނަވާލައިފިންް ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުވާލަން، ްއަރިހަށް  1775މެންބަރުންގެ

ް ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(. ްނޫން.ްފޮނުވާލަދެއްވުމަށް. ްޢިބާރާތެއް ްމާދިގު މިއީ

ްދަންނަވާލާފައިް ްހިތަށްއަރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންތޯޭއ އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްގެންދަންތޯއޭ.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ ކުރިއަށް

ްއިސްތަށިފުޅުންްއެބަްއާނއެކޭްވިދާޅުޭވ.ްއެހެންވީމަްދަންނަވާަލދެއްވާ.ް



 66 

ް1780 

ް

ްއަނިލްްްެވވުން:އިާދރީމޭުޒންްިއއް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްޢަލީ ްއަްށ4ްްވަޙީދު ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮިޑޓަރ ްއިތުރުކުން. ްނަންބަރެއް  1785ވަަނ4ްްސްޢޫލިްއޔަތު.

ްބާރުެގް ްހެދުމުގެ ްގޮތުަގއި،ްޤާނޫނު ްނަންބަރެއްގެ ް)ހ(ްއިތުުރކުރާ މާއްދާގެ

  ދަށުންްހިނގާްއެންމެހާްއިދާރާތަކާއިްއޮފީސްަތއް.ް

 

ް

 1790ްގޮަތކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްފެނިވަަޑިއގަންނަވާއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް

ް1795 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްނަތީޖާ:ވޯޓުގެް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްއަނިލް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1800ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 23ް1805ްްްްްިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަ

ް

ް
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ްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްންމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްގޮތުން ގަިއވާ

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްިއޞްލާޙެއް އެްއވެސް

 1810ވީމާ،ްދެންްވަނަްމާއްދާއަްށްއެހުރިހާްައކުރުތަކެްއްއިތުރުކުެރވުނީ.ްއެެހނ4ްް

4ްް ްފެށިގެންއަިއސް ްއިން ް)ނ( ް)ށ(، ްމާއްާދގެ ްމާއްދާއާިއ5ްްވަނަ ަވނަ

ްހަމައަށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.ް
ް

ް

 1815ވަނަްާމއްދާެގް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގިއވ4ްްާއޮޑިޓަރްޖެނެރަްލގެްމަސްޢޫިލއްޔަތު.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ް)ހ(ގޮތް. ްތަންްމިމާއްދާގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްއިތުރުންވެްސްގަިއ ތަނުެގ

ްއޮޑިޓްކުރާް ްޖެނެރަލް ނަޑއަަޅއިިފްއޮޑިޓަރ ްކަ ްޤާނޫނަކުން ްކަމަށް ންވާނެ

ްއޮޑިްޓކުރުން. ްއިދާރާތައް ްމުއަްއސަސާތަާކިއ ްްއެންމެހައި ޤާނޫނުންް)ނ(

ްހިނދަކު، ނޑަނާާޅހައި ްކަ ްގޮތަކަށް ްތަންތަނުގެްްއެހެން އަންނަނިިވ

ްހިސާބުތަކާއިް ްހިންގުް،އެަކއުންޓްތަކާިއ، ްއޮޑިޓްކުރުާމއިްމާލީ ްގުޅޭގޮތުން  1820ްމާ

ްއޮޑިޓަރްްރިޕޯޓްްއެކަންކަމާބެހޭ ްއިޚްިތޔާރު ްކުރުމުގެ ްޝާއިޢު ތައްޔާުރކޮށް

ްލިބިގެންވެއެވެ. ްމުދަލާއިްް-1ްޖެނެރަލަށް ްދައުަލތުގެ ނުޑގޮެތއްަގއި މައިގަ

ް ްތަނެއް. ްކޮންމެ ްހިންާގ ްހޭދަކޮށްގެން ްވިޔަފާރިެއްއެގްް-2ފައިސާ ެއ

 ވިޔަފާރިެއްއ.ްަދއުަލތަށްްއޮތްްކޮންމެްޙިއްޞާގެްއަޣްލަބިއްޔަތުް

 1825 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1830 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

74ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 1835ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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21ްްްްްްޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯ
ް

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްބަލާއިުރ، ްމާއްދާއަށ4ްްްއަށް ަވނަ

ް ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގައިާވގޮތަށް ް)ނ( ްއަދި ްމާއްާދ5ްް)ށ(  1840ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް
ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމ5ްާރިޕޯޓްކުރުން. ްވަނަ ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ރައްޔިތުންެގްއްދާ

ްއެހެްންްއި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާްމަޖިލީހަށާއި، ނޑައަޅާ ްކަ  1845ޤާނޫނުން

ްރިޕޯޓު ްއޮޑިޓް ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްރިޕޯޓުފަރާތްތަކަށް ްައހަރީ ްތަކާއި

 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

 

ް

 1850ްދެއްވުންްއެދެން.ްގޮތަކަށްްޯވޓުްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1855 

79ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1860 

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮިޑޓަރ ްބަާލއިުރ، ްމާއްާދ5ްްއަށް ވަނަ

ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށްްފާސްެވއްެޖ.ްމިވޯޓުަގއިްަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވިްހުރިހާް
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ް ްދެން ްއާދެ، ްވޯެޓއް. ްިއއްތިފާޤު ްމާއްާދ6ްްބޭފުޅުންގެ ވަނަ

 1865ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުއްދަތު، ްމަޤާމުެގ ްޖެނެރަްލގެ ްޑްރާފްޓ6ްްއޮޑިޓަރ ްމާއްާދ ަގިއާވްވަނަ

ްެއްއް ްދުވަހުގެ ްއަހަރު ްހަތް ްއައްޔަންކުރާނީ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ގޮތް.

 1870ދައުރަށެވެ.ްއަދިްފަސްްއަހަރުްދުވަހަށްވުރެްދިގުނޫންްމުއްދަތަކަށްްމިބާބުގެް

ްމުއްދަުތް ްމަޤާުމގެ ްއޭނާގެ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްމާއްދާަގިއވާ ދެވަނަ

 އިތުރުކުެރވިދާނެއެެވ.

 

ް

 1875ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް

 1880ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 75ް1885ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނަތީޖާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮިޑޓަރ ްބަާލއިުރ، ްމާއްާދ6ްްއަށް  1890ވަނަ

ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެްއޖެ. 7ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ްމާއްދާ، ވަަނ8ްްވަނަ

ް 9ްްމާއްދާ، ްމާއްާދ، ްކުރީަގއ12ްްިވަނަ ްމީގެ ްވަީނ ްމާއްދާ ވަނަ
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ްއެހެންްްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްއަދި ްބޯޑު ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި އެބައިަތކުަގއި

ް ްސަރވިސް ްއުސޫލަކުން.ްސިވިލް ްެއްއ ްާވގޮތަށް ްއޭަގއި ްހަމަ ކޮމިޝަްނ

 1895ްއެހެންވީމާ،ްެއއްފަހަރާްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލާނަން.

ް

ް

ްއިސްތިޢުާފދިނުންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްާމއްދާ.ްއޮިޑޓަރ7ްް،ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ޖެނެރަލްްވަނަ

ްބަޔާންކޮްށް ްއެކަްނ ްސިޓީއަކުން ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އިސްތިޢުފާދޭން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްރައީ ްއެސިޓީ ްހުަށހަޅައި  1900ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްމަ ްއެ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްވަކިީވއެވެ.ލިބުމުން މުސާރައާިއްްޤާމުން

ްނާޔަތްތައްޢި ްއ8ްްޮ، ްާމއްދާ. ްމުސާރައާިއްވަނަ ްޖެނެރަލްެގ ޑިޓަރ

ްމަޖިލީހުންނެވެ.ޢި ްރަްއޔިތުންގެ ނޑަައޅާނީ ްކަ އޮިޑޓަރްޖެނެރަލްްްނާޔަތްތައް

ްވަކިކުރުންމަ ްޤާމުން ްއ9ްޮ، ްމާއްދާ. ްމަޤާމުންްވަނަ ްއެ ްޖެނެރަލް ޑިޓަރ

ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްޙާލަތެއްގަިއ،ްްވަކިކުެރވޭނީ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާފަަދ  1905ގައި

ްމަތީންނެވެ. ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ް)ށ( ްއޮްމިމާއްދާގެ ްޖެނެރަލްގެް)ހ( ިޑަޓރ

ްއެމަޤާމު ްުނަވތަ ްކުިރކަމަށް، ްކަމެއް ްުނވާފަދަ ްއެކަށީގެން ްމަޤާމާ

ްނުކުޅެދިއްޖެކަމަށްް ްއަދާކުރުމަށް ްޤާބިލުކަްން، ްއަދާކުރުުމގެ ްއެމަޤާމު ނުވަތަ

ްހިނދެއްަގއި ްފެނިއްޖެ ްމިަިނެތްކަމަށް ް)ށ( ްގަިއް. ް)ހ( މާއްދާެގ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުްނގެ ްމެދުވެރިެވއްޖެކަމަށް ްޙާލަތެއް  1910ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްފެިނގެން ްވަކިްް،ކޮމިޓީއަކަށް ްމަޤާމުން ްޖެނެރަލް ކުރުމަށްްޮއޑިޓަރ

ްފާސްކުރުމުން ްމަޖިލީހުން ްމަޤާމުންްްރައްޔިތުންގެ ްއޭނާގެ އޮޑިޓަރްޖެނެރަލް

ޑިޓަރްޖެނެރަލްަކމުގެްމަޤާމަށްްަވނަްމާއްދާ.ްއ12ްޮ،ްހުާވކުރުންވަިކވީެއވެ.ް

ްންކުއްޔަޢަ ްމީހަކު ްރާ ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގްްމަޤާމާެއ ްކުރިން ޙަވާލުވުމުގެ

ް ްކ1ްަޖަދުވަލު ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްހުވަިއެގްަގއިވާ ްއެ ްހުވާކޮށް،  1915މުގެ

ްއިޤްރާރުަގއިްސޮއިްކުރާންވާެނއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1920 
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 83ް1925ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްް:ވޯޓުްނުދެްއވާ

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1930 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްގޮތުްނ ްނަތީާޖގަިއވާ 7ްްމިވޯޓުގެ ްމާއްދާ، 8ްަވނަ

ް ްމާއްދާ، 9ްްވަނަ ްމާއްދާ، ްގޮަތްށ12ްްވަނަ ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްދާ ވަނަ

ްދެން ްއާެދ، ްވޯޓެއް. ްިއްއތިފާޤު ްމިއީ ްއާެދ، އަޅުަގނޑުމެްންްފާސްވެއްޖެ.

ްދެންް ްނިމުނީ. ްފާސްކުރައްާވ ްބައި ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްއެ މިހިސާބުން

ްދެންް ްނިމުނީ. ްއިޞްލާޙުތަކާއެީކަގއި ްއޮތީ ްބަލާލަން  1935އަޅުަގނޑުމެން

ްއިލެކްޝަންް ްމިއޮތީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްމިހާރު ްދެން އެހެންވީމާ،

ް ްކޮމިޝަން ްއިެލކްޝަްނ ްއާދެ، ްމާްއދ2ްާކޮމިޝަން. ްްށްވަަަނަ ް)ހ( ގެ

އިޞްލާޙެއްްއޮތީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްއވަނަްމާއްދާްއޮްތގޮތްްދަްނނަވާލަދެއްވުްން

ްއެދެން.

ް1940 

ް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއެްއވަނަ ްކޮމިޝަން، އިލެކްޝަންސް

ްކޮމިޝަނެްއް ްއިލެކްޝަންްސ ްމުސްތަޤިއްލު ްބުރަނުވާ ވަކިފަރާތަކަށް

ްވަކިފަރާތަކަްށްއޮންނާންވާނެއެް ްކޮމިޝަނަކީ ްިއލެކްޝަންސް ް)ށ( ވެ.

ްއެކޮމިޝަނުެގްް،ބުރަނުވާ ްއަިދ ްމުއައްސަާސއެެކވެަެ.  1945މުސްތަޤިއްލު

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްއަދާކުރާްނވާނީ ްމަްސއޫލިްއޔަުތތައް ވާޖިބުތަކާއި

ްމަތީންނެވެ.ް ްެއއްގޮްތާވގޮުތގެ ްޤާނޫނުތަކާ ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާ ރައްޔިތުންގެ

ންސްްކޮިމޝަންްހިންގާނީްއިލެކްޝަްނސްަްްކޮމިޝަނުެގް)ނ(ްއިަިލެކްޝަ
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ްެއް ްޤާނޫނުގައި، ްއެ ްމަތީންނެވެ. ްގޮތުގެ ްބަޔާްނވެގެްނވާ ޤާނޫނުގައި

ްކޮމިޝަނުގެް ްެއ ްބާރުތަާކއި، ްމަސްއޫލިްއޔަުތތަކާއި،  1950ކޮމިޝަނުގެ

ްކިބަިއަގިއް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްދާއިރާާއއި، މަސައްކަުތގެ

ްޝަރުޠުތަކާ ނަޑއަޅާަފިއްހުންނަންވާނޭ ްކަ ނޑުތައް ްމިންގަ ްސުލޫކީ އި،

ްއޮންނާންވާނެެއވެ.

ް

ް1955 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

ް1960 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 84ް1965ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްް:ވޯޓުްނުދެްއވާ

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް1970 

ްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންެގްެއއްވަނަްާމއްާދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތުން މިވޯޓުެގްނަތީޖާގަިއވާ

ްއަށްް ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްދެވަނަ ްދެން ްއާދެ، ްފާސްެވއްެޖ. ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.
ް

ް1975 
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ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްިއޞްލާޙު. ްމެންބަރުންގެްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޝަނުެގ އިލެކްޝަންސް

ްޢައްޔަންކުރު ްމެންބަރުކަމަށް ްޢަދަދާއި، ް)ހ(.2ްްން، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަދުވެގެން،ް ްަރއީާސއެުކ ްކޮމިޝަނުގެ ްކޮމިޝަުނަގއި  1980އިަިލެކްޝަންސް

ްފަސްްމެންބަރުންްތިބެންވާނެއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1985 

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1990ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 76ް1995ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެން ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  2000ގ2ްްެމިވޯޓުގެ

ް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެއްދުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.
ް

ް



 74 

ްކޮމިޝަނަށްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިލެކްޝަންްސ ްގޮތް. ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ދެވަނަ

ް ްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުން ްަ ްއިެލކްޝަންސް  2005ޢަަައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި

ްނަންތަކުގެް ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ

ްބަަޔުކް ްފާސްކުރާ ްއަޣުލަބިްއޔަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން

ްއެމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރާނީްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ.

ް

ް2010 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް

ް

 2015ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 84ް2020ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމާއްާދެގްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދވަނަ ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަން ްގޮތުން، ްނަތީޖާަގިއވާ  2025ވޯޓުގެ

)ށ(ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށްްފާްސވެއްޖެ.ްމިއީްއިއްތިފާޤްްޯވޓެއް.ްއާދެ،ްދެންް

ްވަނަްމާއްދާްދަންނަވާލަެދްއވުންްއެދެން.3ްް

ް

ް
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ްމާއްދާ.ްއިލެކްޝަނ3ްްމެންބަރުކަމުގެަެްޝަރުޠު،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:  2030ްސްކޮމިޝަަަނުެގްވަނަ

ްމަސައްކަތްތަްއް ްކޮމިޝަުނގެ ްއެ ްޢަަައްޔަންކުާރންވާނީަީ، މެންބަރުކަމަށް

ްެއް ްއަދި، ްމީހުންނެވެ. ްހުރި ްޤާބިލުކަން ްތަޢުލީމާއި ކުރެޭވވަރުގެ

ްވަޒީފާެއްއް ްއެެހން ްއިތުރުން ްވަޒީާފގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ މެންބަރުންނަކީ

ްއަދާކުރާްބަޔަކަށްްެވގެންނެއްްނުވާނެެއވެ.

ް2035 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް

ް2040 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް2045 

86ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2050 

ް

ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްކޮމިޝަންެގ ްއިލެކްޝަން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްާމއްާދ3ްްމިވޯޓުެގ ވަނަ

ް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތަށް ްެގ4ްްޑްރާފްޓްަގއިވާ ް)ނ( ް ްމާއްާދ ވަނަ

ްނިޔަލަށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްެއދެން.ްއިޞްލާޙެއްނެތް.

ް2055 

ް
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ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްބާރުަތއް، ްމ4ްާމަސްަްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ ްިއލެކްޝަންސްަްްވަނަ އްދާ.

ކޮމިޝަނުގެްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަާކއިްބާރުތަުކގެްތެޭރގައިްއަންަނނިވިްކަންކަްން

ްވޯޓުނެގުމަށްް ްހޯދުމުގެ ްޚިޔާލު ްޢާންމު ްއިންތިޚާބުތަކާއި ް)ހ( ހިމެނެއެވެ.

ްހިންގުމާިއ،ް ްެއކަންތައްަތއް ްކުރުމާއި، ްކަންތައްތަްއ  2060ކުރަންޖެހޭ

ްމަ ްއެކަންަތއްތަަކށް ްއިންތިޚާބުތަކާިއްބެލެހެއްޓުމާއި، ްއަދި ްކުރުމާއި ގުފަހި

ްބިރުދެއްކުމެްއ،ް ްބިރުވެރިކަމެއް، ްހިނގަނީ ްކަންތައްތަްއ ްވޯޓުތަކުގެ ޢާންމު

ްނެިތް ްކޮަރޕްޝަނެއް ްއަދި ްނުފޫޒެއް، ްނުރަނގަުޅ ތަޅާފޮޅުމެއް،

ަްުޤް ްޙައް ްވޯޓުުލމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިންސާފުވެރިަކމާއެކު މިނިވަންކަމާއި

ްއަދާކު ްކަށަވަުރކުރުން.ް)ށ(ްިއންތިޚާބުތަކުގަިއްފުރިހަމައަށް ްގޮތަްށކަން  2065ރެވޭ

ްަތއްޔާރުކުރުާމއި،ް ްރަޖިސްޓަީރ ްމީހުންގެ ްލިބިފަިއވާ ްަޙއްޤު ވޯޓުދިނުމުގެ

ްބެލެހެއްޓުމާއި،ް ްގެނައުމާއި ްއުނިއިތުރު ްގެންނަންެޖހޭ އެރަޖިސްޓަރީއަށް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްނެގުމާ ްވޯޓު ްޚިޔާލުހޯދުމުގެ ްޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާއި

ް)ނ(ްހަ ްހަމަޖެއްސުންަް. ްއިންތިޒާމްަްތަްއ ްއެންމެހައި މަޖައްސަންޖެހޭ

ްޢާންުމް ްއިންތިޚާުބތަކާއި ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތުގެ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ  2070ޤާނޫނުގައި

ްޚިޔާލުްހޯދުމުގެްވޯޓުތައްްެނގުާމއިްެއވޯޓުތަުކގެަެްނަތީޖާްއިޢުލާނުކުރުން.

ް

ް

ްތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2075 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 86ް2080ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:



 77 

ް

ް2085 

ވަނަްމާއްދާގ4ްްެންސްްކޮމިޝަންގެްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްއިލެކްޝަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ރ(ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަށް ް)ނ( ް)ށ(، )ހ(،

ްކަރުދާސްް ްއެެދން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްާލޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ އަށް

ް.32ްނަންބަރުް

ް2090 

ް

ްއަްޙމަދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ސަމީރުްްތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާުޙ، ްއ4ްިތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ރ(. ްމާއްދާގެ ންތިޚާބީްވަނަ

ްމީހުންގެް ްލިބިފައިވާ ްޙައްޤު ްވޯުޓދިނުމުގެ ްތިބި  2095ދާއިރާތަކުަގއި

ްމުއްދަ ނޑައަޅާަފިއވާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްއެކުަލވާލަިއ، ތަށްްރަޖިސްޓްރީތައް

ްޤާނޫނުގައިާވް ްއުނިއިތުރުގެނެްސ ްގެންަނންޖެހޭ އެރަޖިސްޓްރީތަކަށް

ްގޮތުގެމަތިންްސަރުކާުރގެްެގޒެްޓގައިްާޝއިޢުކުރަމުންްގެންދިުއން.

ް

ް2100 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2105ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެ

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 67ް2110ްވޯޓުްދެްއވީ:
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22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއިތުރުްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްިމހުށަހެޅުން ްނަތީޖާަގިއވާގޮތުން  2115މިވޯޓުގެ

ްކޮމިޝަން،ްމިް ްމިމާއްދާައަކށް.ްއެހެންވީމާ،ްއިލެކްޝަން ްނެތް އިޞްލާޙެއް

ް)ޅ(،ް ް)ބ(، ްފެށިގެން، ްން ް)ބ( ްއެހެންވީމާ، ްއޮްތގޮތަކަށް. ޑްރާފްޓްަގއި

ްވަނަްމާއްާދއާއިްަހމައަށް.5ްދެންް)ކ(،ް)އ(ްދަންނަވާލަދެްއވުްންއެ

ް

ް2120 

ް

ް

ް

ނޑަައާޅ4ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކަ ްޤާނޫުނަގއި ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ބ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއިންތިޚާީބް ްުގޅިގެންމެ، ްއިންތިޚާބަކާ ްކޮްނމެ ްމަތީން  2125އުޞޫލުތަކެްއގެ

ްއެކަންކަމަ ްަވކިކޮށް، ނޑައަަޅއި، ްކަ ްއިްނތައް ްނަންތަާކއި، ްށްދާއިރާތަކުގެ

ްގެނެޭވް ްމިކަންކަމަށްަް ްގެންދިއުން.ްއަދި ްކުރަމުން ބަދަލުގެނެސް،ްމުރާޖަޢާ

ްސިަިޔާީސް ް)ޅ( ްގެންދިއުން. ްާޝިއޢުކުރަމުން ްގެެޒޓްަގއި ބަދަލުތައް

ޕާޓީތައްްރަޖިސްޓަރީކުރުާމއި،ްސިޔާސީްޕާޓީތަާކްގުޅޭގޮތުްންއިލެކްޝަންްސް

ނޑައަޅައިަފއި ްކަ ްޤާނޫނުން ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭ ްކަްނކަްންކޮމިޝަނުން  2130ވާ

ކުރުން.ް)ކ(ްއިންތިޚާބާުގޅޭްަކންކަމާއިްސަބަބުތަކާއިްބޭނުންަތކާްގުޭޅގޮތުންް

މަޢުަުލޫމާތުްދިނުމާއިްހޭލުންތެރިކުރުވުން.ް)އ(ްމަަަީތގައިްަބޔާންކޮށްފަިއާވް

ްކުރުމަްށް ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަންސް ްވެްސަް ްއިތުރުން ކަންތައްތަުކގެ

ަައަޅާްކޮންެމްކަމެއް ނޑަ ްކުރުން.ްޤާނޫނަކުންްކަ

ް2135 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2140 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

 83ް2145ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

ް

ް

ްލިޔުަުމުގަިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިއނގޭތޯ ްމަޢާފްކުރަްއވާ އާދެ،

ްދެްއވިފަިއް ްިލޔުމުަގއި ްއެ ްއިނގޭތޯ ްވިސްނާނުެލވުނީ އަޅުަގނޑަްށވެސް

 2150ްއޮތްގޮތް.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމިސްޓޭކެްއ.ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްހެދުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިނޭގތޯ. ްއެދެން ްމަޢާފަށް އާދެ،

 2155ްމިދަންނަވާލަނީްދެންމެއަކުްނެގުނުްވޯޓުގެްނަތީޖާ.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2160ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަ

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 2165ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

އްާދެގްވަނަްމ4ްާމިްވޯޓުެގްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަންގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްާވގޮތަށް ްޑްރާްފޓްގައި ް)އ( ް)ކ( ް)ޅ(  5ް2170)ބ(

ްވަނަްމާއްދާްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގުނުން ްެނގުމާއި 5ްްވޯޓު ްމާއްދާގެ )ހ( އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގެެ ވަނަ

 2175މު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބެލުމުގެ ދަފުދް ބާއްވާ އިދްތިޚާބުތަކާއިކ އާދް

ވޯޓުތަކުގައި ދަގާދީ ސިއްރު ވޯޓެވެ. )ފ( ކޮދްމެ ވޯޓެއްމެ ދަގައި 

ދިމުމާއެކުކ ވޯޓުލާ ކޮދްމެ މަރުކަޒެއްގައިމެކ އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދަދުދް 

އެމަރުކަޒެއް ޙަވާލުކޮފްފައިވާ މީހަކުކ ކުރިމަތިލީ ކެދްޑިޑޭޓުދް ދުވަތަ 

މަކ އެބައެއްގެ ހާޒިރުުގައި އަދި ކެދްޑިޑޭޓުދް ކަދޑައަޅާ މީހުދް ތިބިދަ

 2180އެދޫދްވެސް އެވޯޓެއް ދުގުމުގެ ކަދްތައްތައް ބެލުމަފް ޤާދޫދު ހުއްދަކުރާ 

ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި އެމަރުކަޒެއްގެ ވޯޓު ގުދައިކ ކޮދްމެ ކެދްޑިޑޭޓަަކަފް 

އެމަރުކަޒަކުދް ލިބުދު ވޯޓުގެ އަދަދުކ ދުވަތަ ޢާާދްމު ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ވޯޓަފް 

އިވާ ސުވާލަފް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު ލިޔެ ބަލަހައްޓައިކ އެ ހުފަހެޅިފަ

މަރުކަޒެއްގައި ދެގުދު ވޯޓުގެ ދަތީޖާ އެމަރުކަޒެއްގައި 

 2185 އިއުލާދުކުރާދްވާދެއެވެ.

 

 

 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަަކަދެއްކެވުދް:

ް

 2190ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް

82ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

 79ް2195ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 

 2200ވަަަނަްމާއްދ5ްްާމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަންގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ ްފާްސވެއްޖެ. ްާވގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ،ް ްމާއްާދ6ްްދެން ވަަަނަ

ްލ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 2205ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 5ްްޝުކުރިއްާޔ ްގައި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްވަަނ4ްްވަނަ

ްގުނުމުެގްް:މަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން ްއިްނނަނީ ްމި ްވިދާޅުިވއިރުަގއި ްއަމީންޢާންމު ްދެންމެ ފޮޅުވަތުަގއި

ްމިއިންނަނީް ްޑްރާފްޓްގައި ްއިންނަ ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކަންތަކޭ،

ްގުނުންތޯ.ް ްނޫނީ ްނެގުންތޯ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތަްއ.  2210ގުނުމުގެަެ

ްކަންތަކޭް ްގުނުމުގެ ްެއއީ ްގޮުތގައި ްއުންމީދުކުރާ އޮންނަންވާނީ.ްްއަޅުަގނޑު

ްއެކަމަކުްވިދާޅުެވވުނީްނެގުުމެގްކަންތަކޭ.....

ް

ް

 2215އާދެ،ްއެވިާދޅުިވގޮތަށްްއާދެ،ްގުނުމުގެްކަންތައް.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްލިޔުމުގެް ްއެހެންނޫްނތޯ. ްއެނގޭ ްމިސްޭޓކެއްކަން ްލިޔުމުގެ ްހަމަ އެއީ

ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއެއީްއެް)ނ(ްއިތުރުވެަފިއްއޮޅުމެްއކަންްއެނގޭ.ްއާދެ،ް)

ްއިނގޭތޯ.ް ްކަންަތްއ ްގުނުމުގެ ްޯވޓެއް ްއިނގޭތޯ. އެއިންނަނީ

ްޢިއްޒަތްތެަެރިް ްމާލޭގެ ްއިސްމާޢީލް ްިއބްރާހީމް ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ްއެބައިނޭދް ްމިސްޓޭކެއް ްލިޔުމުގައި ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްއަރިހުން  2220މެންބަރު

ްޢިއްޒަތް ްވޯޓުެވްސްއެހެންތޯ ްިމހާރު ްއުފެދިއްޖެ ްސުވާލު ްމެންބަރުން ތެރި

ްއަަަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީާމ، ްވޯޓެއް. ްއިްއތިފާޤު ްނިމިފައޭ. ްނަގާ އެއޮތީ

ްމިް ްޮގތަކަށްތޯ ްކޮން ްރެކޯޑަށްޓަަކއި ްދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލަފާކުރެޭވޮގތަށްްވިދާޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ.ް

ް2225 

ްިއޝާރާތްކުރަްއވަނީްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްތި ްރަީއސް ް)ށ(ްެގ5ްްޢިއްޒަތްތެަެރި ްާމއްދާގެ ވަނަ

4ްް
ްެއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަަަގަކުރެަެއްވޭނެ ްލަފްޒެއްކަމަްށވަންޏާ ްއޮތް ްފޮޅުވަތުަގއި ވަަަނަ

ްހިސާބުގައި.ް ްގުާނ ްއެއޮތީ ްއެޖެހިފައި ްޮކމާ ްއަންނަ ްދެން ޖުމްލާގައި

 2230ްުނމުގެްކަންތައް.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްެއވޯެޓއްްގު

ް

ނަޑށްްދަންނަވާލެވުނީްރަނގަޅަށްްއެހެންނޫންތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއެހެންވީާމ،ްއަަަުޅގަ

ްނޫނީިވްއާޔް ްވޯޓުދެްއވީ ްެއގޮތަށްތޯ ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްކަންތައް ގުނުމުގެ

ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަްށް ްއެހެން. ްިމދެންނެވީވެސް ްައޅުަގނޑު ްގޮތަކަށް އެހެން

ްނި ްދެން ްއާދެ، ްބަލަން. ްއޮތްގޮްތ6ްްމުނީކަމަށް ްމާްއދާ  2235ވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަުކވާ، 6ްްއިންތިޚާބާއިބެހޭ ްމާއްދާގެ )ހ(ކ ކޮދްމެ އިދްތިޚާބަކާ ވަނަ

 2240ދުވަތަ ޢާދްމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކާ ގުޅޭގޮތުދް އިލެކްޝަދްސް 

 ،ކާމެދުކ ދުވަތަ އިދްތިޚާބެއްގެ ދަތީޖާއަކާާމެދުކޮމިޝަދަދްގެެ ދިދްމުމަ

ދުވަތަ އިދްތިޚާބާބެހޭ ކަމެއްގައި ޤާދޫދާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަފް ހިދގައިފައިވާ 

ކަމަފް އެފަރާތަކުދް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްދަމަ 

ގެ އެޝަކުުވާއަކާމެދު ގޮތެއް ދިދްމައިދިދުދް އެދި އެެފަރާތަކުދްް ދިވެހިރާއްޖޭ

 2245 ހައިކޯޓަފްް ހުފަހެޅިދާދެއެވެ. 
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 ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެއްވުދް:

ް

 2250ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 79ް2255ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ްްް

 2260ވަނަްމާއްާދެގ6ްްމިްވޯޓުެގްނަތީޖާަގއިްާވގޮތުްންއިލެކްޝަންްކޮމިޝަންގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް)ށ(ް ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަްށ )ހ(

ްމިހާރުް ް)ށ( ްދެން ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްއިނގޭޯތ ދަންނަވާނުލެވުނީ

ްމިދަންނަވާލަނީ.ް

ް

ް2265 

6ްްްރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިދާް ްާވގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއި ް)ށ( ްމާއްާދގެ މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ވަނަ

ބަޔާދްކޮފްފައިވާފަދަ ޝަކުވާތަކާމެދު އަމަލުކުރާދޭ ގޮތް އިދްތިޚާބާބެހޭ 

 ޤާދޫދުގައި ކަދޑައަޅާފައި އޮދްދާދްވާދެއެވެ.

 

 2270 

 ޓުދެއްވުދް އެދެދް. ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯ ރިޔާސަތުދް ވާހަަކަދެއްކެވުދް:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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 2275ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 2280ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްާވގޮތުްނ ްނަތީޖާަގއި ްވޯޓުގެ ްމާއްދާެގ6ްްމި ވަނަ

ް ްއޮތީ ްއާެދ،ްދެން ްާފއްެވއްޖެ. ްވާގޮތަށް ްފެށިގެްނ7ްް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގއި ން

7ް ،8ް ،9ް ،12ް ،11ް ްފާސްކުރެްއިވ12ްް، މިގެކުީރގަިއ

 2285ފާސްކުރެްއވުންތަކަށްްއެންިޓަކރަޕްޝަންްކޮމިޝަންްއަދިްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްް

ްމަ ްއޮތްގޮަތށް ްމިބައިގައި ްކޮމިޝަން ނުޑްކޮމިޝަން،ްސިވިލްސަރވިސް އިގަ

ްަދންނަވާލާނަންް ްެއއްގޮަތކަށް ްެއއާިއ ްއެހެންވީާމ، ްހުރީ. ގޮތެްއގަިއ

ްއަޅުަގނޑު.ް

ް

ް2290 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުއްދަތު ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްމާއްދާ،7ްްއިލެކްޝަންސް ވަނަ

އިލެކްޝަދްސްް ކޮމިޝަދަފް މެދްބަރުދް އައްޔަދްކުރާދީ ފަސް އަހަރު 

ފެވެ. އަދި ފަސް އަހަރު ދުވަހަފްވުރެ ދިގުދޫދް ދުވަހުގެ އެއް ދައުރަ

މުއްދަތަކަފް މި ބާބުގެ ދެ ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީދް އެ 

 2295މެދްބަރުކަދް އިތުރުކުރެވިދާދެއެވެ. އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގެ 

އިލެކްޝަންްސްވަދަ މާއްދާކ  8މެދްބަރުކަމުދް އިސްތިޢުފާ ދިދުދް 

ް ްކޮމިޝަނުގެ ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ްމެންބަރަކު ްއިސްތިޢުފާދޭން މެންބަރުކަމުން

ްްސިޓީއަކުން ްބަޔާންކޮްށ ްހުެއކަން ްއެްްހަޅައި،ށަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްމެންބަރުކަމުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށްސިޓީ ްއެމެންބަރަކު ލިބުމުން

 2300ވަަދަ މާއްދާކ އިލެކްޝަދްސްް  9ޤާދޫދީ ޢަދަދާއި ވޯޓުދިދުދް. ްވަިކވީެއވެ.

މިޝަދުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭދީ އެކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރުދްގެ ދެބައިކުޅަ ކޮ
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އެއްބަޔަފްވުރެ ގިދަ މެދްބަރުދް ހާޒިރުވެ ތިބެގެދްދެވެ. އަދި އެ 

ކޮމިޝަދުދް އެއްވެސް ކަމެއް ދިދްމޭދީ ޖަލްސާއަފް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވި މެދްބަރުދްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެދްދެވެ. މުސާރައާއި

 2305ވަދަ މާއްދާކ އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރުދްދަފް  12އިދާޔަތް. 

މުސާރައާއި ޢިިދާޔަތްތައް ކަދޑައަޅާދީ ރައްޔިތުދްގެ މަަޖިލީހުދްދެވެ. 

ވަދަ މާއްދާކ އިލެކްޝަދްސްް ކޮމިޝަދުގެ  11މެދްބަރުކަމުދް ވަކިކުރުދް. 

މެދްބަރަކު އެމަޤާމުދް ވަކިކުރެވޭދީ މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި 

ޔާދްކޮފްފައިއެވާފަދަ ޙާލަތެއްގައިކ މިމާއްދާގެ )ފ( ގައި އެވާ ގޮތުގެ ބަ

 2310މަތީދްދެވެ. )ހ( އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރުކަމުގެ މަޤާމާ 

އެކަފީގެދް ދުވާފަދަ ކަމެއް ކުރިކަމަފްކ ދުވަތަ އެެ މަޤާމު އަދާކުރުމަފް 

ޤާމު އަދާކުރުމުގެ އުޒުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަފްކ ދުވަތަ މަ

)ފ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ،ްޤާބިލުކަދް ދެތްކަމަފް ފެދިއްޖެ ހިދދެއްގައި

ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަފް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލިހުގެ 

 2315ކޮމިޓީއަކަފް ފެދިގެދްކ އެ މެދްބަރަކު އެ ކޮމިޝަދުދް ވަކިކުރުމަފް 

ދް އެ މެދްބަރަކު މެދްބަރުކަމުދް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލިހުުދް ފާސްކުރުމު

ްކޮމިޝަނުެގްވަދަ މާއްދާކ  12ވަކިވީއެވެ. ހުވާކުރުދް.  އިލެކްޝަންްސ

ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިދް ްމަޤާމާްއެްްމެމީހަކުޮކންމެްކުރާްޔަންޢައްްމެންބަރުކަމަށް

ގައިވާ އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގެ  1މިޤާދޫދުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

 2320 ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރާދްވާދެއެވެ. މެދްބަރުކަމުގެ ހުވާކޮފްކ އެ

 

 

  ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ް

 2325ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 82ް2330ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ

ް

  

ް2335 

ްޖަލްސާްނިންމެވުންްް-3

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަންގެ ްިއލެކްޝަން ްނަތީޖާަގއިާވގޮތުން ްމާއްދާ،7ްްމިވޯޓުގެ 8ްަވނަ

ްމާއްދާ،ް ްމާއްދާ،9ްްވަނަ 12ްްވަނަ ްއަދި ްމާއްދާ ްމާއްދާ،11ްްވަނަ ވަނަ

ްފާސްވ12ްްެ ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ްމާއްދާ ްމިހާހިސާބުންްވަނަ ްއާދެ،  2340އްޖެ.

ްިއޞްލާޙާއެްއކޮްށް ްއަދި ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް ްމި ްކޮމިޝަން އިލެކްޝަން

ްއޮީތް ްދާން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްދެން ްއެހެންީވމަ، ްނިމުނީ. ފާސްވެ

ނޑުމެންްވޯޓަށްްއެުހމުގެްކަންތަްއް ޕްރޮސިކިޔުޓަރްޖެނެރަލްްމިބާބަށްްއަޅުގަ

ްމި ްޖަލްާސއެްއގަިއ ްދެންއަންނަ ްދެންްބާއްވާނީ ްއެހުން. ްޯވޓަށް ބަޔަށް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރ12:32ްްއެހެންވީމަ، ްވުމާެއުކ  2345ވެސް

ްޝުކުުރދަންނަވަމުން،ް ްއެއްބާރުެލއްވުމަށް ްތިދެއްވާ މެންބަރުން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްރައްޔިތުްނނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެއްަބއިވަ ްއެުކވެރިކަމާ ްގެންދާ ްއަދިެވްސްތިފާޅުކޮށްދެއްވަމުން ންަތކަމަށް

ްނިންމާލާނީ.ްދެންް ްމިޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްސާބަސް އެއްފަހަރު

ް ްމެންދުރު ްދުވަހުގެ ްބުރާސްފަތި ްއޮްނނާނީ ްޖަލްސާއެއް  2ް2350މަޖިލީހުގެ

ްޖަހާއިރު.ް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް2355 


