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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلَްًالسالمްًالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.ًاالهްًهنްًصحبوްآلوްًعلَްهللاްرسٌل

ް5 

އަށްްހުރ255ްްިް-ންްޖ252ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.
ް

ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްވަޑައިގެންދެްއވައިފި.ްއާެދ،62ްްއާދެ،ްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަްތތެރި

ް ްއެޖެންޑާގެ ްޖ.2ްްމިއަދުގެ ްަޔއުމިްއާޔްނަންބަރު ްިމއޮތީ ްއައިޓަމަކަށް  10ވަނަ

ްޖ.252ްް ްފާްސކުރުން.ްާއދެ،ްެއއްެވސ255ްްްން ްޔައުމިްއޔާތައް ްހުރި ށް

ް ްނެތް. ްލިބިަވޑަިއގެންފަަކއެއް ްނިޒާމާބެހޭްއިޞްލާޙެއް އެހެންނަމަވެސް،

ްނުކުތާއެއްްއދ.ްގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުސަިއންްއިބްރާހީމް.

ް

 15ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަށުންްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްއެީއ،ްއަޅުގަްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްކުްށވެރިުކރަން. ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްފުރަތަމަޖެހެނީ ްނޑަްށ

ްއޮްތްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޙވާލުޮކށްފައި ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ްހޮވާަފއި އަޅުަގނޑުމެން

ްގެނެސްފަިއް ްތަޅުމަށް ްމަސައްކަެތއް ްނުުކރެވުނު ްކޮމިޓީން  20ޑްރާފްޓިންގ

ްސުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުންތޯ ްގަވާއިެދއްެގ ްކޮން ލުކޮށްލަންޖެހޭ.ްމިވަނީ

އެހެންވީމާ،ްގަާވއިދުްެއއީްެއްއޗަކަށްްނުހައްަދވާްަގވާއިދުްއެްއފަރާތްކޮށްފަިއް

ްކަންތައްތަްއް ްމިކަހަަލ ްބޭނުންފުޅުވާގޮތަކަށް ްއަމިއްލައަށް ރިޔާސަތުން

ްރައްޔިތުންް ްައދި ްނޫން. ްހެދުމެއް ްެހޔޮއެދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ކުރުމަކީ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސއެއް ްމަސައްކަތެްއްބޭނުންވާކަހަލަ ްކުރެޭވ  25ޑްރާފްްޓކުރުމަށް

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ނޫންކަމުގައި

ްއާް ްކަމަކީ ްކުރައްވަންޖެހޭެނ ްމަނިކުފާނަށް ްއެންމެފުރަތަމައަށް މިއަދު

ްމިއޮތްް ްމިހާރު ްއެހެންނޫނީ ްނެގުން. ްމިަތނުން ްކޮމިޓީެއއް ޑްރާފްޓިންގ
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ްބާއް ްއެހިސާބުން ްއިޞްލާޙުތަެކްއްޑްރާފްޓް ްއޮތްގޮތަށް ްަގވާއިުދގައި ވާަފއި

ްލިޔެވެންވީ.ް ްބާބެއް ްރަނގަޅު ްހަމަ ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީއެްއ ްއާ  30ހުށަހެޅިގެން

ްގަާވއިދުަގިއް ްލިބެންޖެހެނީ ްއެފުރުޞަތު ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ އެއަށްފަހު

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާޙު ްއެައށް ްގޮުތގެމަތީން އެއޮންނަ

ްދަ ްހޮވުމޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއަލުން ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓިންގ ްެއއްގޮަތކީ ންނަވަންއޮތީ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިތަނުންްނިންމަންވީއޭ.ްއޭުރން ްުއވާލަން ްަގާވއިދު އަނެްއގޮތަކީ

 35ވަނަްމާއްާދެގ99ްްރުހޭނަން.ްމަނިކުފާނުްބޭނުންގޮތަކަށް،ްޤާނޫނުއަާސސީެގް

ް ްމިކަންތައްަތއް ްބޭނުންފުޅުވާގޮަތކަށް ްބޭނުންގޮތަކަށް ކުިރއަްށްދަށުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްސަމާލުކަންގެންަނން ްމިކަން ްއެހެންވިްއޔާ ގެންދެވިދާނެކަމަށް.

ްއެއީް ްފުިރހަމަ. ްބޭނުންވޭ ްޖަވާބެްއވެސް ްއަދި ްމިއަށް ބޭނުން.

ް ްމިކުޅެވެނީ. ްވިންދާ 18ްްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްޮއްތ2227ްްޮއގަސްޓް ގައި

ނޑުމެންެގްނިޒާމީްވޯޓުެވސްްހަމަްބޭނުންގޮތަކަށްްނިމިގެންްމިދިޔައީ.ްއަް  40ޅުގަ

އިޙްްްސާްާސްތަާކއިްރަްއޔިތުްނގެްއިޙްާސސްތަކާްކުޅެލާފައިްިގއްގަުޅވާލާފަިއް

ްއަންގަީން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮށްފައި ްމަޝްވަރާތަކެއް މިތަނުން

ްޚާއްަޞް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެވޭކަށްނެތް. ްކޯޓަކަްށވެސް ކޯޓަށްލާށޭ.

ްމަސައްކަެތއް ްކުރި ްދަުށން ްއިޚްތިޔާރު ްވޯަޓކީ.ްްމަޖިލީހުގެ ިނޒާމީ

ްބޭނުމެއްނުވޭ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްދާކަށް ްނިމިގެން ްމިކަން ްއެގޮތަށް  45އެހެންވީމާ،

ްއެްއގޮތަްށް ްޤާނޫނުއަާސސީާއއި، ްަގވާއިާދއި، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ މިކަން

ްފެށުމުގެް ްމިޖަލްސާ ްމިމައްސަލަ ްެއހެންވީމާ، ްބޭނުންވަނީ. ނިމިގެންދާން

ްބޭނުމަކީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްކުރިންްސަމާލުކަމަށްްގެނައުންްއަޅުަގނުޑގެް
ް

ް50 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްގެ ްއދ. ްދަށުން ްނުކުާތގެ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްކޮމިޓީެގް ްޑްރާފްިޓންގ ްތިފާހަގަކުރެއްީވ، ްއިބްރާީހމް ްޙުަސއިން އިލްޔާސް

ްމަސައްކަތްްކުރަްއވަންްޑްރާފްެޓއްްހައްދަވަންްތައްޔާުރކުރަްއަވންްހައްދަވަން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކުެރއްވި. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް އެބޭފުޅުން

ްެދމަސްދުވަހަށްވުެރް ްދަތިވެ ްއެކުލަވާލުމަށް ްސަބަބުްނ  55ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވގެންދިޔަަކން ގިނަދުވަސް
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ަންވ99ްައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްތިވިދާުޅވާްޤާނޫނުއަާސސީގެް

މާއްދާގެްދަށުން،ްރަްއޔިތުންެގްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސަްށްލިބިދޭްބާރުގެް

ްހަމަް ްނުހޮުވންވެސް ްހޮވުާމ ްކޮމިޓީެއއް ްޑްރާފްޓިްނގ ްއެހެން ދަށުން،

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޤަބޫލުކުރެވޭީތއާ ްޮއވެދާނެކަމަށް  60ތިވިދާޅުިވްމާއްދާެގްދަށުން

ންމުންްއަވަްސކުރުމަށްްލަސްވަމުންދާތީ،ްޤާނޫނުއަާސސީްއަވަްސކުރުމަށް،ްނި

ބޭނުންވާތީްމިގޮތަށްްއެޖެންާޑްތައްޔާރުކޮްށގެންްގެނެވުނީ.ްާއދެ،ްތ.ްއަތޮުޅް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.

ް

 65ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްމާއްދާެގްދަށުންްއަދ28ްްިވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއަދ26ްްިގަާވއިދުގެްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރަޝީދު

ްީމެގ32ްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަރަްށް ްއެިސޓީގައި ްލިބުނު. ްސިޓީއެއް ްމަނިކުފާނުގެ ްކުރިން  70ދެތިންދުވަސް

ް ްކުރެވިފަިއ ްއެޖެންޑާ ްމިއަދު ްމިއަުދްސާފުކޮށް ްއަދި ްަމއްސަލަާއިއ އޮތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޭއރު ްއެަބއޮތް. ްވިދާޅުވެަފއި ްސަބަބު ްބާއްވަންޖެހުނު ޖަލްސާ

ްހުންނަް ްެއހެން ްނުހިނގީމަ ްމަސަްއކަތް ްކޮމިޓީެއްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް،

ްމަޖިލީހަށްް ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްގެނެސްގެން ްމަޖިލީހަށް މައްސަލަތައް

ްތަ ްބާބެްއ ްއަޅުަގނަޑކަްށްހުށަހަޅައިގެން  75އްޔާރުކުެރވޭނެކަމަކަްށ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްގަާވއިދާިއްެއއްގޮތަށްްގެންދާަކމަށްްވެއްޖިްއާޔް

ް ްލިބިފައިއޮތް ްމަނިކުފާނަށް ްޖެހޭނެ ްދަށުންާނ99ްްމަނިކުފާނު ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ވަނަްމާްއދާގެްދަށުންްމަނިކުފާނަށްްލިބިފައިއޮތްްބާރަާކ2ްްއަދިްގަާވއިދުގެ

ްޚިޔާލާިއް ްމެންބަރުންގެ ްބޭނުންކުަރއްވަންޖެހޭނީ އިޚްތިޔާރުތައް

 80މަޝްވަރާގެމަތިން.ްއެނޫންގޮަތކަށްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްެއކަންްކުރާކަމަްށް

ްމަނިކުފާނުް ްހުރަސްއަޅާނަްނ. ްމިކަންތަކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ވެއްްްިޖއްޔާ

ްެއހީތެރިކަމަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްައވަސްކުރުަމށްޓަކާ ކާިއްޤާނޫނުއަސާސީ

ްމީތިް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ްއެކަން ްދީފިން. ްއަޅުަގނޑުމެން މަދަދުތަކެއް

ްރައްޔިތުންް ްއަޮތޅު ްތ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްުކރިން ްދެތިންދުވަސް ްމީގެ މިއީ
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ްގިަން ްވަރަށް ްެއވަހުރި ްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގައި ްސިޓީ ްފައްސަތޭކަ  85ފޮނުވި

ގައިްައޅުަގނޑުްމިތަނުގަިއްވާހަކަތަެކއްްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިމީހުންގެްޙައްޤު

ްމިތަނުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ވާހަކަދަްއކާނަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކުިރން ްމީގެ ްމިއަދު. ްއެނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނެރޭނެކަންވެސް

ނޑުމެންްދީފައިްއޮންނާނެ.ް ްވަރަށްްގިނަްފުރުޞަތުތަކެއްްއަުޅގަ ރައީސްއަށް

ްކަންތައް ްގެންދިޔަ ްޚިލާފަށް ްމީަގްގަާވއިދާއި  90ަތކުަގިއވެސް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއޮންނާނި. ްދީފައި ްފުރުޞަތު އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި

ްެއް ްފޮނުވީތީެވ، ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްމިތަނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ރައްޔިތުން

ްދައްކާނަން.ް ްވާހަކަތަކެްއ ްދައްކަންޖެހޭ ްމިއަދު ްޙައްުޤަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްމެން ްމިގޮތަށް ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ ްމައްސަލަތަެކްއްއަޅުަގނަޑކަށް ބަރުންތަކެއް

ްދިރާސާކޮްށް ްގެންދެވޭެނކަމަށް. ްކުރިއަށް ްމިަކން ްހުށަހަޅައިގެން  95މިތަނަށް

ްއަލުްން ްކަްަމަްށވެއްެޖއްޔާ ްނުކުރެިވއްޖެ ްއެކަްނ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްކޮމިޓީެއްއް ްއިުތރު ްފްލޯރއިން ްމަޖިލިސްގެ ްނޫނީ ްޮހވަންވީ. ކޮމިޓީއެއް

ްމި ްކޮމިޓީއަކަށް ްބާބެއްްްހޮވަިއގެން ްއިތުރު ްޙަްަވާުލކޮށްގެން މަސައްކަތް

ްސިޓީގަް ްމިހާރު ްހަދަންވީ. ްގެންނަގޮތަށް ްމަޖިލީހަށް ތައްޔާރުކޮްށގެން

ްނުފެނޭ.ް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކުރެވޭނެކަމަކަށް ްމިކަްނ ްއޮތްގޮތަށް  100ވިދާޅުވެަފއި

ްދޭކަެށްއް ްފުރުޞަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުާރކަށް ްެއގޮތަށް ްެއކަން އަދި

ްުނވޭ ްެއކަާމްބޭނުމެއްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްކެތްތެރިކަމާއެުކް ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި އިޢުތިރާޟްކުރަން.

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަާވނެކަމަށް ްކުރިއަށް މިކަންތައް

 105ްވަރަށްްކެތްތެރިކަމާެއކުްމިކަްނތައްްކުރިއަށްްގެންދަވާނެކަމަށް...

ް

ްމެންބަރު،ްްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެެދން.

ް

 110ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްރައީްސްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްަޒތްތެރި ްކުރިން ްމީގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު
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ްކަންތައްތަްއްްހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދުްވާ ްމިހެން ްހަރުކަށިގޮތަށް ްޢަމަލުކުރާ ްދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްނުކުރުމަށްވެސް....
ް115 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޖ.ްއާދެ، ްނަންބަރު ްޔައުމިއްާޔ ްމިއޮތީ ްައއިޓަމްަގއި ްދެވަނަ އެޖެންޑާގެ

ްޖ.252ްް ްޔައުމިްއޔާތަްއްފާސްކުރުންކ255ްަން ްހުރި ނޑަްށްށް ްންއަުޅގަ

ްއިޞްލާުޙްްދަންނަވާލެވިއްޖެ. ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެްސ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފާްސވިކަުމގަިއ ްޔައުިމއްޔާަތއް ްމި ްނެތީމަ  120ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްދެއްެކިވް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްދެން ްއާދެ، ދަންނަވާލަން.

ޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްްވާހަކަފުުޅގައިްައޅުަގނޑުްހަމަްކުރީަގވެސްްއދ.ްގެ

ްޖަވާުބް ްެއރުވި ްވާަހކަފުޅަށް ްދެއްކެވި ްއިބްރާހީމް ްޙުަސއިން އިލްޔާސް

ނޑަްށް އަޅުަގނޑުްއަުރވަންއޮތީ.ްއަުޅަގނޑު،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްންއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްނޫން ްޮގތަކުންނެއް ްކޮށްދިނުމުެގ  125ވަކިކަެމއް

ް ްބައިވެިރެވަވޑަިއގެން ްމަސައްކަތްްމާއްދާތަކުަގއި މިހާތަނަށްވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ކޮށްދެއްިވކަމަށް

ްހައްަދާވް ްޤާނޫނުއަާސސީއެްއ ްބޭނުންވާ ްޑިމޮކްރަީސއަކަްށ ޒަމާނީ

ްމަސައްކަތްކަމަްށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ނިންމައިދެއްވުމަށް

 130ްވާލަމުން،ްއަޅުަގނޑުްދެކޭތީްެއވާހަކަްދަންނަ

ް

އިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުއްވުންތައްްް-2

ހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއެރުވުމާއިްތާއީދުކުރައްވާްމެންބަރުންނަށްް

ްތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއެރުވުންް
ް135 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެންާޑގެ ްމިއަުދގެ 3ްްއާދެ، ްއިންތިޤާލީްވަނަ ްިމއޮީތ ައއިޓަމްަގއި

ްހުށަހެޅުންތައްް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުން ްބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަާކއި

ްމެންބަރުންނަށްް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއެރުވުާމއި ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްފު ްނ.ްތާއީދުކުރެްއވުމުގެ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެރުވުން. ރުޞަތު

 140ްބަރުްމުޙަންމަދުްތާރިޤް.ްއަތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރިްމެން
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 145ްމިނެގީް

ްމަސައްކަްމުޙަްނމަދުްާތރިޤްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިީޓާއއި ްޑްރާފްޓިންގ ްވިދާުޅވެއްޖެ، ްރައީްސ، ްތްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއުުޅްއވާތާ ްގިނަދުަވސްީވ2ްްޙަްަވާލުކުަރއްަވއިގެްނ މަސްދުވަހަްށވުެރ

ނޑުްއެކަމާްމުޅިންްދެކޮޅުހަދަނީްީކީްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްކޮމިޓީާއިއް ްޑްރާފްިޓންގ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު

ްޕެ ްހޮވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓިންގ ްމަސަްއކަތް  150ނަލަކުްންހަވާލުކުރެްއވި

ްއެާއްއެއްބަސްުނެވވުނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްީމަގިއް ްނިންމީއޭ.ްނިންމީމަ ކޮށް

ްގޭދޮށުް ްޑްާރފްޓަކީ ްއެ ްނުކުތާއަީކ، ްޭބނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްމައްސަލަތަކެްއް ްެއ ްޑްރާފްޓަކަްށވާތީ ްއޮތް ްހަދާފަިއ ްެއއްކޮްށގެން ކުދީން

ްޝްމައިޒަ ްއޭގެފަުހން ްއޮތީ.ްދެން ްޑްރާފްްޓްދިމާވެފައި ރްތައްޔާރުކޮށްެދއްވި

 155ްއަޅުަގނޑުމެންްޕެނަލްގެްބޭފުުޅންނަށް....

ް

ް

ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުުމަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލަެއއްނުގަންނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުން ްވިދާުޅވި ްކުދިންނޭ ގޭދޮށު

ްެއގޮތަށް ްވާހަަކްްއެހެންވީމާ، ްނުގެންެދވޭނެ ްކުރިއަށް  160ވާަހކަފުޅު

ްމިް ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްހޮވާފައިވަނީ ްމެންބަރުން ްޕެނަލަށް ދަންނަވާލަން.

ްއިންނެވިް ްއިބްާރހީމް ްޢައްބާސް ްކުރީަގއި ްބޭފުޅަުކ، ްއިންނެވި ނީޑަގއި ގޮ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެ ްހޮވާަފއިވަނީ ްއެއްބޭފުޅަކު ްައދި ްދެބޭފުޅަކު. ދުވަސްވަުރަގއި

ްއެހެންވީމާ،ްްއެންމެފަހުން ްއިނދެގެްނ. ނީޑަގއި ްމިގޮ ްއަޅުަގނޑު އާމިރު،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްުނވެވޭނެ.ްެދން ްވިދާޅެއް ްއެްއވެސްޙާެލއްަގއި  165އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްބަލައިގަެނވުމާއި،ް ްޑްރާފްޓް ްތައްޔާރުކުެރްއވި ްޕެނަލުން ްއެ މެންބަރުންނަށް

މައްސަލައެްއ.ްްނުގަތުންްކޮމިޓީގެްބޭފުޅުންްބަލައިގަތުމާްނުގަތުންްެއއީްވަކިް

ްއަދިް ްއެބަހުރި. ްހައްދަވާފައި ްއެހެން ްްޑރާފްޓް ްއެ ްފަހަރުވެސް ތިންހަތަރު
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ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެބަހުރި. ްހައްދަވާފައި ްފަހަރުެވްސ ްގިނަ އެއަްށވުރެ

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްގަދަވެގެންދާތީ ްހޫނު ްމާ ްމިކަންތަކުގައި  170މިފަހަރު

ްއެހެްނވީމާ، ްނުނިމިދިަޔއީ. ްވިދާޅުނުވުްންްއެްއކޮޅަކަްށވެސް ެއގޮތަްށ

ްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް175 

ްމަޢާފުކުރެއްވުންްއެދެން.ްއަުޅަގނޑުްވާހަކަްއަނބުރާްގެންަނންްއެތަންކޮޅު.ްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްމިްމުޙަްނމަދުްާތރިޤްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްތައްޔާރުކުެރްއވިްދެން ްޝްމެއިޒަރ އުޅެނީ

ްދެހަފްތާވެސް.ް ްނުވެޭއ ްއަދި ްލިބުނުފަހުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޑްރާފްޓަށް

ްމާއްދާތަކުެގް ްިގނަ ްއެބާބުގެ ްވާހަކަައކީ ްމާއްދާތަކަްށ، ްގިނަ އޭގެ

ްެއއްބަސްެވވިފަޭއ.ް ްކޮމިޓީއަްށ ްވަނީ ްޭދތެރޭގަިއ ްކޮންސެޕްޓާ  180އުސޫލީގޮތުން

ްޭއގެފަ ްެއހެންވީމާ،ްެއްއެއްބަްސެވވިފައި ްޖަލްސާެއކޭ. ްއެންމެ ްބޭއްވުނީ ހުން

ްދަންނަވަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮއްަސ.ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮތީ ްއެހިސާބަށޭ މަސައްކަތް

ްފަހުންް ްފެށުން ްޢަމަލީގޮތުން ްމަަސއްކަތް ްވާހަަކއަކީ، މިއުޅޭ

ްއަޅުަގނޑަްށވެްސް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްވާަހކަ. ދެމަސްދުވަސްނުވާ

ްމިަގވާ ްބާުބްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްަތންދޭކަމަކަށް  185އިދު

ްއެންމެް ްއެއީ ްގެންދެވުން ްކުރިއަށް ްއަހަިއގެން ްވޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން

ްނުކުރެވޭް ްޤަބޫލު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންެދވޭެންގޮތްކަމަކަށް ްކުރިއަށް ރަނގަޅަށް

ްވާހަކަެވސްްދަންނަވާލަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް
ް

ް190 

ްކުރީގަ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްވާހަަކ ްދެމަސްދުވަހުގެ ްދަންނަވާލެވިއްޖެ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ދެންްމިކަންްތަކުރާރުކޮށްްދަްނނަވާނެކަމެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްމިހާރުް

ްގެންދަންް ްކުރިައށް ްމަޖިލިސް ްއަޅުަގނޑު ްއޮްތގޮތަްށ ްކުރެވިަފއި އެޖެންޑާ

ްމިގެންދަނީ ްކުރަމުން ްމަސަްއަކތް ްއެހެންވީމާ،ްޤަޞްްްދުކޮށްގެން .

ް ްއެޖެންޑާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން  3ް195އަޅުަގނޑު

ްޓްރާންސިޝަނަލްް ްނުވަތަ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްހުށަހެޅުންް ްގެންދާނެގޮުތެގ ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްތެރޭގައި ޕީރިއަްޑގެ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްސިީޓަގއި ްފޮނުވި ްއެފަދައިްންއަޅުަގނުޑ ބަރުން

ްއެސިޓީަގިއް ްލިބިގެންދިޔައިަމ ްތާއީދު ްެއޮގތަށް ްއަދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ްެއވާހަކަް ްޤަޞްްްުދުކރާތީ ްއަުޅަގނޑު ްގެންިދއުމަށް ްކުިރއަށް  200ވާގޮުތގެމަތީން

ްއަތޮޅުެގް ްސ. ްއެދެން. ްއެދިވަަޑއިގެންދެްއވުން ްފުރުޞަތަށް ދަންނަވާލަން.

ްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދު.ް

ް

ްއަޅުަގނުޑްްއަޮތޅުްމެްނބަރުްއައްޑުް ްދެއްވިކަމަށް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއެޖެންޑާގެ ްމިއަދުގެ ްމިހާރު ްދަށުނ3ްްްޤަބޫލުކުރަނީ. ްނަންބަރުގެ  205ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާް ްމެންބަރުން ްކަންތައްތަކާެބހޭގޮތުން އިންތިޤާލީ

ނަޑްށްްހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްއެރުވުުމގެ ފުރުަޞތު

ްއެގޮުތގެމަތިްން ްޤަބޫލުކުރަން. ްފުރުޞަތެއްކަން ްލިބުނު އޭގެތެެރއިން

ްމިް ްމިހާރު ްހަމައަށް ނޑުމެންނާްާ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްހުށަހެޅުމެްއގެ އަޅުަގނޑު

ްބާބުެގް ްކަންތަކާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ ްއެީއ ްްޑރާފްޓް ްޝްަމއިޒަރގެ  210އައިްސއޮތް

ްެއއީ ްޝުކުރިްއާޔްްޑްރާފްޓް. ްހުށަހަޅަން. ްހުށަހެޅުންކަމަށް ައޅުަގނުޑެގ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޕްރޮފެސަރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްދެން ްއެއީ. ްނޫން ްޑްރާފްޓެއް އާދެ،ްޝްމައިޒަރްފޮނުއްވި

ްއެއްބަސްވެަވޑަިއގަތުްން ްބޭފުޅުންނަށް ްކޮމިޓީން ްލިޔުން  215ތައޔާރުކުެރްއވި

ްދިަޔއި ްޢިއްޒަތްތެރިްދަތިވެގެން ްއެްއކޮްށ ްއެިސޓީއާ ނޑު ްައޅުގަ ްދެން މަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި. ްފޮނުވާލީ މެންބަރުންނަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްސ.އަތޮޅުެގ ްތި ްއެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް.

ހުށަހެޅުއްވި،ްޙުސްުނއްސުޢޫދުްހުށަހެޅުއްވިްލިޔުންްައޅުަގނުޑމެންްއަތުަގިއް

ްފުރުޞަތަކަްށްއޮތުމާއެ ްދެން ްއާދެ، ްބަލައިގެންފިން. ނޑު ްއަުޅގަ  220ީކގައި

ްއެދިަވޑަިއގަތީ،ްމާލޭގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތަކަށްްނޭެދން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް
ްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:
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ް225 

ްކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެްން`.ްޝުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްހުށަހެޅުމަށްްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއިޞްލާުޙ ްއަދި ްހުޅުވާލެވިަފއިމިވާ ބަހުސްކުރުމަށް

ްވަަރކަްށް ްކޮންމެވެސް ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުަގއި ހުޅުވާލެވިަފއިމިވާ

ްހުށަހެޅު ްއަދި ްދައްކާލާ ްއެންެމްވާހަކަކޮެޅއް ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅަން. ން

 230ްފުރަތަމަްކިހާްވަގުތުކޮެޅއްްމިފުރުޞަތުގައިްލިބޭނެތޯްސާފުކޮްށލަންްބޭނުން.

ް

ްބޭނުންފުޅުާވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅުއްވަްނ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިީއ އާދެ،

އޮތީްސިީޓަގިއްްހުށަހެޅުއްވުންްހުށަހެޅުމަށްފަހުްއަޅުަގނުޑްޤަޞްްްދުކޮށްފައި

ްހުޅުވާލާއިުރ،ް ްއެބަހުްުސަށް ްހުޅުވާލަން. ްބަހުސަށް ްއޮތްހެން ދަންނަވާފައި

ްެއް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހެޅުން ްމެންބަރު،  235ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއީއް ްއަުރވާނަން. ްފުރުޞަތު ްބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވަން ބަހުްުސްގައި

ްހުށަހަޅު ްހުށަހެޅުން ްމިހާރު ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވީާމްއެހެންވީމާ، އްވާފަިއ

ްބަހުސަްށް ްއަުޅަގނޑު ްނިމުނީމާ ްލިބި ްހުށަހެޅުންތައް ްހުރިހާ ްފަހުން ދެން

ްވަގުުތް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެަވގުތުގަ ހުޅުވާލާނީ.

 240ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ް

ް

ްއެހުށަހެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްކުަޑްޝުކުރިއްާޔ. ްހުށަހެޅުމަށްޓަކާ ްޅުން

ވަގުުތކޮެޅއްްނަގަންޖެހޭ.ްއެްހުށަހެޅުންްބިނާކުރާގޮތްްދަންނަވާލަންްއެބަޖެހޭ.ްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ްޕްރޮފެސަރް ްމިހާރު ްމިހުށަހަޅަނީ، ްހުަށހެޅުން ނޑު ްމަިއގަ އަޅުަގނުޑގެ

ްސ ްއެްއގޮަތށް ްއެއާ ްލިޔުމަކަށް، ްތައްޔާުރކުރެްއިވ  245.އަތޮޅުެގްޝްމައިޒަރ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުްއެހުށަހެޅުްއވިްހުށަހެޅުއްވުމާްވަަރްށް

ްޝްމައިޒަރް ްޕްރޮފެސަރ ްއެހުށަހެޅުމަށް ްއެހެންނަމަވެސް، އެްއގޮތްވާނެ.

ްބައެއްް ްފެންނަ ްގެންނަން ްއަޅުަގނޑަށް ްޕޭޕަރުގެ ތައްޔާރުކުެރްއވި

ްއެހުށަހެޅު ްހުށަހަޅަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ނުޑްބަދަލުތަކާއެކީ ްއަުޅގަ ން

ްމަޢުލޫމާތުް  250ދަންނަވާލަން.ްޕްރޮފެސަރްްޝމައިޒަރްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީައށް

ް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްވާހަކަުފޅުގައި ްދެއްެކވި ނުކުތާއެްއ5ްްދެއްވަމުން
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ްބާބެްއްަތއްޔާރުކުާރއިުރް ްަކންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެްއވި.ްްއިންތިޤާލީ

ްއެ ްކަންތައްތައް. ްމުހިންމު ްކުރުގޮތަަކްށްްބަލަންޖެހޭ ައޅުަގނުޑ

ްއިންތިޤާީލް ްފާހަގަކުެރްއވީ، ްއޭނާ ްފުރަތަމަކަމަކަށް ދަންނަވާލާނަން.

ްއާދަިއެގް ްަވރަށް ްނުވަތަ ްސިމްޕަލް ްވަރަށް ްބާބަީކވެސް  255ކަންތައްތަކާބެހޭ

ްއެކަިން ްކޮންމެހެންްހުންނަންޖެހޭްމާއްދާތައް ްކުރުކޮްށ،ްހަމައެކަނި ވީހާވެސް

ްހިަމނަ ްނުވަތަ ްނުވަތަްބަހައްޓަިއގެން ްބާބެްއަކމަށް ްހުށަހަޅާ އިގެން

ްއޭާން ްދެވަނަކަަމކަށް ްދެން ްކަންތައްތަެކްއކަމަށް. އޮންނަންޖެހޭ

ްޤައުމުެގް ްތެރޭގަިއެވސް ްމަރުޙަލާގެ ްއިންިތޤާލީ ްމި ފާހަގަކުރެްއވީ،

ްުމއައްަސސާތަްއް ްއެކި ްޤައުމުގެ ްއަދި ްިހންގުމާ ްަޤއުމުގެ ްނުވަތަ  260މަސައްކަތާ

ްއޮމާް ްވީހާެވސް ްމަްއސަލަތައްނުޖެހޭްހިންގުމުގައި ްވީހާެވސް ންގޮތަކަށް،

ްޤައުމުެގް ްބަަލއިެގން ްގޮތަކަށް ްުކރެވޭނެ ްއެކަން އޮމާންގޮތަކަށް

ްކަންތައްތަްއް ްބަލައިގެްނ ްކަންކަން ްމިހުރިހާ ސްޓެބިލިޓީއަށާިއ،

ްކަންތައްތަކެްއކަމަށް.ް ްކުރަންޖެހޭ ްއޮންނަންެޖހޭ، ކުރެވޭެނގޮތަކަށް

ްފާހަގަުކރެ ްއޭނަ ްކަންތައްަތްއްތިންވަނަކަމަކަށް ްމަރުޙަލާެގ ްއިންތިޤާލީ  265އްީވ،

ްއޭެގް ްވާންެޖހޭކަން. ްމުއްދަތަކަށް ްކުރު ްވީހާެވސް ްމުއްދަތަކީ ހިނގަމުންދާ

ްގޮތެްއގަިއް ްދާިއމީ ްއަންނަ ްދެން ްފަހު ްކަންތައްަތކަށް ްއިންތިޤާލީ ބޭނުމަކީ

ްއަިދް ްވާިސލްވުމަށާއި ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްކަންތައްތަކަށް ހުންނަންޖެހޭ

ްނުވަތަްއެދެމެދުގަ ްނޭނގޭ ްނުވަތަ ްއަންްްސަލްޓަންޓީ ްމުއްދަުތަގއި ްހިނގާ އި

ްއެފުރުޞަތުް ްނުވަތަ ްނުދިނުމަށް ްފުރުޞަތު ްމައްސަލަތަކަށް  270ދިމާވެދާނެ

ްހަތަރުވަނަް ްެދން ްކުރުކުރުމަށް. ްއެމުއްދަތު ްކުޑަކުރުމަށްަޓކަިއ ވީހާްާވެސް

ްކުރަްން ްމަރުހަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ްފާހަގަކުެރއްީވ، ްއޭނަ ކަމަކަށް

ްޕްރެކްޓިކަްލްޤަޞްްް ްކުެރވޭނެ، ްކަންތައްަތކަކީެވސް ދުކުރާ

ްކުެރވޭެން ްތަްނފީޒް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްނުވަތަ ްއެކަމަށް ކަންތައްތަެކއްކަން.

ްއޭނަް ްަކމަކަށް ްފަސްވަނަ ްދެން، ްވާންޖެހޭކަްނ.  275ކަންތައްތަކަކަށް

ްކަންަތއްތަކަީކވެސްް ްަމރުޙަްަލާގެ ްއިންތިޤާލީ ްހުރިހާްްފާހަގަކުރެްއވީ، ހަމަ

ްބަލާގޮތުަގިއްއެންމެން ްއެންމެން ްޖުމްލަކޮށް ްޢާންމުކޮށް ނަށްވެސް

ްމިް ްވާްނޖެހޭކަން. ްގޮެތއްކަމަށް ްކަންިހންގޭނެ އިންޞާފުވެިރގޮތަކަށް
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ކަންތައްތަކަށްްބިނާކޮށްްއޭނާްތައްޔާރުކުެރްއވިްލިޔުމެްއްމިައދުްފުރަތަމައަށްް

ްލިޔު ްއެ ްގޮުތގައި. ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަެހޅުވުނީ ްއެ ްލިޔުމެްއގޮުތގައި  280މަްށްއެ

ްބަދަލުތަކުެގް ްެއ ްހުންނާނެ. ްބަދަލުކޮށްފައި ްކަންަތއްތަްއ ްބަެއއް އަޅުަގނުޑ

ތަފްޞީްީލަށްްދާންމިޖެހޭްތަންކޮޅެއްްިދުގވާނެ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްައޅުަގނުޑް

ނުޑެގް ލިޔުމުންްމިހާރުްހުށަހެޅުންްއިދާރީްމޭޒާްޙަްަވާުލކޮށްފަިއވާނެ.ްއަުޅގަ

ްޕްރޮފެސަ ްމިދެންނެވިހެން ްތައްޔާރުކުެރްއވިްހުށަހެޅުމަކީ، ްޝްމައިޒަރ ރ

ްއޭަގިއް ްބަދަލުތައް ްބައެއް ްފެންނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބިނާކޮށް  285ލިޔުމަށް

ްއެްއވެްސް ްހުށަހެޅުމަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ހިމަނާފައި.

ްާބް ްޤާނޫުނއަސާސީ، ްއާ ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްމި ްކޮންމެހެން ޙާލެއްަގއި

ނޑު ްކަން.ްއަޅުގަ ްއިޝޫއެއްޫނން ްމި ްއިންތިޤާީލްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭނުމަކީ ގެ

ްެއްއގޮތަްށް ްނުކުތާަތކާ ްމިދެންނެވި ްުކރުކޮްަށް ްވީހާެވސް މަރުޙަލާއެއްަގއި

ްވީާހވެްސް ްައވަހަްށ، ްވީހާވެްސ ްވާތީ ްއެްއޗަަކށް  290ތައްޔާރުކުެރވިފަިއއޮތް

ްިމް ްގެންދެވޭތޯ. ްޤައުމު ްމި ްހިސާބަކަށް ްދާއިީމ އިންޞާފުވެިރގޮތަކަށް

ްޤާނޫ ްކަންތައްަތއް ްއަސާީސ ްކަންަތްއްޤައުމުގެ ްނިންމުމުގެ ނުއަާސސީެގ

ްބޭނުމުގަިއ.ް ްގެންދިއުުމގެ ްައވަހަްަށް ްީވހާވެސް ްހަމައަށް ްޙަްައްލަކާ ދާއިމީ

ްމިހާރުް ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއެް ްލިޔުމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްިދގުވާނެ. ްތަްނކޮޅެއް ްވެއްިޖއްޔާ  295ދަންނަވާލަން

ްހުށަހަ ްދަތިފުޅުވާނެްހުށަހެޅުން ްވަރަްށ ްތާއީދުކުރެްއވުމަށް ްދެން ޅާފައިވާނެ.

ްބޭފުޅަކަްށް ްެއއްެވސް ްެއއިން ްއެހެން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ކަންނޭނގެ

ްވަގުުތް ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތިއްޔާ. ފެނިވަޑަިއގެންފައި

ްކިހާވަރަކަށްތޯްދެްއވޭނީ.
ް300 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅުއްވާ މި

ްއެހެންް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްލިޔުން ްގެންނަވާފައިުހރި އިޞްލާޙުތައް

ްކުރައްވާަފިއް ްތަފާތު ްއެ ްނެތީމަ ްފޮނުވާލެވިފައި ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިްބައިބައިްވިދާުޅވެްލެްެްއުވންްއެދެން.ް

ް305 
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ްއޮންނަީންްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްބަލާލާފައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުރިއްާޔ.

ްފުރަތަްަމަްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމާއްދާއަށް. ްފުރަތަމަ ްޮއންނާނީ ްބަދަލުކޮށްލާފައި ނުވަތަ

ް ްއަކުރުަގިއ3ްްމާއްދާގައި ްފުރަތަމަ ްބަހާލާފައިވާނެ. ނޑު ްައޅުގަ އަކުަރކަްަށް

ްމާއްދ1ްްާ ްޢަމަލުކުރަންްވަނަ ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްމި ްއެވަނީ ްގަިއ ް)ހ( ގެ

ް 1998ްްފަށާނީ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްފެށި ްޢަމަލުުކރަން  310ވަނ121ްްަގައި

ްފާސްކުާރް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮތުގެމަތިން މާއްދާގަިއވާ

ްމީެގް ްފެށިގެންނޭ. ްދުވަހުން ްތަޞްދީޤްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޤާނޫނު

ް ްމި ްނުވަތަްބޭނުމަކީ ްތާރީޚެއް ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްިމް ،ް ްމިވަނީ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްއަޅުަގނުޑ ްަގއި ް)ށ( ްއެނގުން. ފަށާއިރެއް

ްދަށުްން ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްމި ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން ްަގއި ް)ހ(  315މާއްދާގެ

ްކުރެވެންދެްން ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލިސް ްަރްއޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްމިބާބުަގިއްމިބާބު ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްކަންތައްތަކަށް ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގައި

ނަޑއެިޅގެންްބަޔާންކޮށްަފއިާވްގޮތަށޭ.ްެއއީްމިްއިންތިޤާލީްބާބުގެްބޭނުން.ް ކަ

ްކަންތައްަތްއް ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްއެބާބުަގއި ްބޭނުމަކީ، ްބާބުގެ އިންތިޤާލީ

ް ްއެހެންނަމަވެްެސް، ްޢަމަލުކުރަންވާީނ. ްއަޅުަގނުޑްއޭަގއިާވގޮތަށޭ  320ފުރަތަމަ

މިބުނަނީްމުޅިްޤާނޫނުއަސާސީންްއެއަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާްވާހަކަ.ްފަށާފައިް

މިވެނިްމިވެނިްކަންތައްތަކަކަްށްޢަމަލުކުރާނީްމިބާބުގައިވާްގޮަތށޭ.ްއެއީްމީެގް

ނޑައެިޅގެްން ްކަ ްއެހެންގޮތަކަްށ ްމިވަނީ ްަގިއ ް)ނ( ބޭނުމަކީ.

ްބަް ްމިާބބުގައި ްކަންތައްތަކަްށްބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ޔާންކޮށްފަިއވާ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި  325ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ްމީަގިއް ްމާނައަކީ، ްމީގެ ްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެނޭ. ްމަޖިލީސް ރައްޔިތުންގެ

ވަރަށްްކުޑަްބަދަލެއްްޝްމައިަޒރްތައްޔާރުކުރަްއވާފައިްއޮތްްއެްއޗެއް.ްމީެގް

ްމިބާބުަގއިވާް ްދެވިފައިމިއޮީތްްމާނައަކީ ްމުހިންމުކަމެއް ކަްނތައްތަކަށް

ްމަޤާމަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްއިންިތޚާބުކުރުމާ، ްމަޖިލީސް ރައްޔިތުންެގ

ްބަޔާންކޮށްފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްނިމުނީމާ ްމިކަންވެ  330އިންތިޚާބުކުރުން.

ްކުރިއަްށް ްކަންތައްަތއް ްއެްއގޮތަށްްް ްމާއްދާތަކާ ްއެހެން ހުރިގޮތަށް

ްކަންތައްތަކަްށްގެންދިޔު ްެއ ްހުޅުވާެލވިފައި. ްެއއޮތީ ްފުރުޞަތު މުެގ
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ްދާނެ.ް ްއެކަންކުެރވެމުން ްގެނެސްގެން ްޢަމަލީްސިފަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްކުިރއަށްް ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްމިބާބުގަިއ ްއެހެންކަމަށްވުމާެއުކ ދެން

ްދާންް ްުކރިއަށް ްނަމަވެސް ްމުއްދަތަކަށް ްވަކި  335އޭގެފަހުންވެސް

ްހުރިހާްގެންދަންޖެހޭނެ ްއެހެން ްފިޔަަވިއ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްބުނެފައި ކަމަށް

ްބާބާގައިް ްެއހެން ްމުޅި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްގެންދެވޭީނ ްދެން ކަންތައްތައް

ްކަންތައްތައް،ް ްބައެްއ ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްހުރިގޮތަށް. ބަޔާންކޮށްފައި

ްކޯޓުެގް ްްސޕްރީމް ްުނވަތަ ްކަންތައް ްކޯޓުގެ ްސްޕްރީމް މިސާލަކަށް

ނޑިޔާ ްމުއްދަތާ،ްފަ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއެ ްކަންތަކާ، ްޢައްޔަްނކުރުމުެގ  340ރުން

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްމީގައި ްމުއްދަެތއް ްވަކި ްއެބަހުިރ ްވާހަކަތައް މިކަހަލަ

ްފިޔަަވިއް ްކަންތައް ްހުރި ްބަޔާންކޮށްފައި ްއެހެްނވީމާ،ްެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި.

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްމަާޢފުކުރައްާވ ްކަންތައްތަކަީކ، ނުޑްދެންހުރި މަިއގަ

ް ްދެން ްކުިރއަށްދާގޮތަަކށް. ްކަންތައްަތއް ްފާަހގަކޮށްފައިހުިރގޮތަްށ 2ްބައިގަ

ް ްނުގެންަނން. ްއިޞްލާޙެއް ްއަުޅަގނޑު ްމާއްދާއަކަށް ް  345ވަނ2ްްަވަނަ

ްގޮތް.ް ްަޤބޫލުކުރާ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ނޑު ްމަިއގަ ްިމއޮތީ މާއްދާގައި

ްރައީސުލްޖުމްހުރި ްމަޖިލިހާއި ްރަްއޔިތުންގެ ްމީހުންްއެއީ ްމަޤާމަށް އްޔާގެ

ްޕްރޮފެސަރް ްާބްއވަން. ްއެކުީކގައި ްިއންތިޚާބު ްދެ ްމި ޢައްޔަންކުރުން،

ްއިންތިޚާބުް ްދެ ްމި ްެވއްޖިްއޔާ ްވާހަކަފުޅުްނވެްސްއެނގޭގޮތުން ޝްމައިޒަރގެ

ްގިަން ްވަރަށް ްކަންތައްަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްާބއްަވއިފިްއޔާ  350އެުކއެީކގައި

ް ްއެހެން ްޙަްައްލުލިބޭނެ. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމައްސަލަތައް މިދެންނެވީ

ްމުއްދަތެްއް ްވަކި ްނުވަތަ ްދުވަހެއް ްގިނަ ްއޭގެފަހުްނ،ްމާ އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި

ްއެދެމެދުގަިއް ްއިންތިޚާބުކުރެވޭނަަމ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ފަހުން

ްާއް ްެއހެންވިމާ، ްއަންނާނެ. ްދަތިތައް ްވަރަށް ްކަންތައްތަކަކަށް ހިނގަންޖެހޭ

ްމަޖިލީ ްއެކީަގިއްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބު ްދެ ްމި ްރައީސަކާ، ްާއ  355ހަކާއި

ްލިބޭނެކަމަށްް ްައްުލ ްޙަ ްމައްސަލަތަކަށް ްިގނަ ްވަރަްށ ގެންދެިވއްޖިއްާޔ

ް ްޤަބޫލުކުރަން. 3ްްއަޅުަގނުޑވެސް ްއަދި ްމާއްދާއަކަށް ވަަނ4ްްވަނަްަ

ް ްނުގެންނަން. ްއިްޞލާޙެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްިމ5ްްމާއްދާއަކަށް ްމާއްދާގައި ވަނަ

ތަންކޮޅެއްްތަފްޞީްީލުވާގޮތަށްްނުވަތަްތަންޮކޅެއްްސާފުކޮްށްހިމެނޭްބައިބައިް
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ނޑުްައކުުރތަކަކަށްްބަހާލެވިފަިއވާކަމަށް.ްއާދެ،ް  360ވަނ5ްްައެނޭގގޮތަށްްއަުޅގަ

ް ްމިއޮތީ، ްއިޞްާލޙަކަށް ްހަމައެކަނި ްެގ5ްްމާއްދާގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޝްމައިޒަރްހުށަހެ ްޕްރޮފެސަރ ްމި ްމިއޮތީ ްއިތުރުކޮށްލާފައި ޅުއްިވްފަހަތަށް

ްމާއްާދް ްއެހެން ްހުރި ްލިޔުުމގައި ްަތއްޔާުރކުރެްއވި ްއެ ްނުވަތަ ބާބުގެ

ްހިމެނިފައިވާްތަންކޮޅެއްްމިޮކަޅށްްގެނައުން...

ް365 

ްއަޙްމަދުްްްރިޔާސްްަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްމ. ްނުކުތާއެއް އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްޝަފީޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް370 

ްނުުކތާްެއެްއގޮތުަގިއްްޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުްމުލަކަތޮ ްނިޒާމާބެހޭ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބޭނުންވަނީ،ްެއޖެންޑާގެ ްނަންބަރުގަިއްބަޔާންވެަފިއ3ްްފާހަގަކޮށްލަން ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްމެންބަރުން ްބެހޭގޮތުން ްކަންތައްތަކާ ްއިންތިޤާލީ މިއޮތީ

ްތާއީދުކުރަްއާވްހުށަހެޅުން ްއެރުވުމާިއ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ތައް

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެރުވުން. ްފުރުޞަތު ްތާއީްީދުކުރުމުގެ  375މެންބަރުންނަށް

ްއެޖެންޑާކުެރވިފަެއއް.ްޭއެގް ްުސްކުރުމެއްްނެތް ްބަހު ްހުޅުވާލައިގެން ބަހުްުސް

ްހުޅުވާލު ްފުރުަޞތު ްބަހުްުސްކުރުމުގެ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްމިއޮތީ ން.ްފަހަތުގައި

އެހެންވީމާ،ްމިއާއިްޚިލާފަށްްމަޖިލީސްްކުރިއަށްްގެންދަވާތީްހަނދުމަފުޅުކޮށްް

ްއެރުވިން.ް
ް380 

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަތޮުޅ ްރ. ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެންދަވަނީކަަމށް ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްހުށަހެޅުްުްުން ްއެ މެންބަރު

ލުކޮށްގެންްމިއިނީ.ްމިކަމާބެހޭގޮތުންްވިދާުޅވާންޖެހޭްބަެއްއްވާހަކަފުޅުަތްއްޤަބޫ

ްއެދެްންރ.ްއަތޮުޅގެް ްެދއްވުން ްގެންގޮސް ްއާދެ،ްކުިރައށް  385ފާހަގަކޮށްލަވަނީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް
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ްވީހާވެްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްސްޝުކުރިއްޔާ

ްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބަލާލަން. ްެއ5ްްކުރުކޮްަށްލެވޭތޯ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެީއް ްއެއޮތީ. ްގެނެްސ ްކުރިއަށް ްމި ްބައެއް ްއެހެން ްހުރި  390ލިޔުމުގައި

ްސިާޔީސް ްބޭނުމަށްޓަަކއި ްމިބާބުގެ ްއެއޮތީ، ްއިތުރުކޮށްލާަފއި އަޅުަގނުޑ

ްރަ ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްޕާޓީތަކުންްޕާޓީކަމަށް ްިސާޔސީ ްކުރެވިފައިވާ ޖިސްޓަރީ

ްއިންތިޚާބުް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްޕާޓީގެ ްބާއްަވިއގެްނ ްއިންތިޚާބު ކުރެ

ްސ.ް ްހިސާބެއްަގިއްމިހާރު ްއެހެން ްޕާޓީތަކަެށވެ.ްއެަބިއްއެބައޮވޭ ކޮށްފައިވާ

ްތެރޭގަިއވެސް.ް ްލިޔުމުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  395އަތޮޅު

ްއެހެންވީމާ ްޕާޓީތަކުެގް، ްއޭގެފަުހން ްޖައްސާލީ. ްކުރިއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ އެަބއި

ްސާފުކުރުމުެގް ްއެކަން ްކުރީބަިއގަ ްއަންނާތީ ްގިނައިްނ ްތަންޮކޅެއް ވާހަކަ

ް ްތަާފތުކޮށްލާފައިވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ް)ނ(.5ްްގޮތުން. ްމާްއދާގެ 5ްވަނަ

ްމެންބަ ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަތޮުޅގެ ްސ. ްިމހާރު ްަގއި ް)ނ( ްމާއްާދގެ ރުްވަނަ

ްޕްރޮފެސަރް ްއާެދ، ްހުށަހެޅުުމގަިއ، ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ  400ހުސްނުސުޢޫދު

ްއިލެކްޝަންްސް ްމިއޮންނަނީ، ްލިޔުމުަގއި ްަތއްޔާރުކުެރްއިވ ޝްމެއިޒަރ

ކޮމިޝަންގެްރަީއސަކަށްްޢަްއަޔންކުރެވޭްމީހަކީްއިލެކްޝަންްސްކޮމިޝަނަށްް

ް ްޢަްައްޔަންކުރާ ްމަޖިލީހުން ްަދަދެއ4ްްރައްޔިތުންގެ ްއަ ްވަކި ނޭނޭގްްނުވަތަ

ްމާނަައކަްށް ްޭއގެ ްމީހެކޭ. ްއިތުރު ްޢައްޔަންކުާރ ްއެމެންބަރުން ކަންނޭންގެ.

ްއޮތްތޯް ްރުހުްުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވިސްނެނީ، ްމި  405އަޅުަގނޑަށް

ްިމް ްރައީސަކަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަންސް ްމީހެކޭ ްނުޖެހޭ ބަލަން

ްއެެހންނަމަ ްހުރެދާނެ. ްަސބަބުތައްވެްސ ްތަފާތު ްއޭގެ ވެސް،ްހުންނަނީ.

ް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްބުަރވެވެނީ ްޮބޑަށް 5ްއަޅުަގނޑަށް

ް 5ްްމެންބަރުންގެވިޔަސް. ްނުވަތަ 3ްްމެންބަރުން ްވިއްޔާ 3ްމެންބަރުން

ްތެރެއިންް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްހޮވާފައި ްކޮމިޝަނެއް  410މެންބަރުންގެ

ްޢައްޔަންކުރުމަ ްަރއީސަކު ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަްނސް ްވެގެން ްށްއެމީހުން

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއުސޫލަށް ްއެ ްހޮވުމަށް. ް)ނ(5ްްނުވަތަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކޮމިޝަނަރް ްއިެލކްޝަންްސ ްވާނީ ްިލޔެފައި ްއޭރުން ބަދަލުކޮށްފައިވާނީ.

ްއެކޮމިޝަންެގް ްރައީސަކަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްމެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރވޭ
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ް ްާއދެ، ްޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. ްމީހަކު ްތެރެއިން  415ވަަނ6ްްމެންބަރުންގެ

ްމާއްދާގެް)ށ(،.....

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަތޮޅު ްމ. އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް420 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްޑްރާފްޓެްއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިާރސާކޮށް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނޭގްްަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީޤްްވާހަ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްާލުގަިއވެސް ްޙާ ްއޮތް ތައްޔާރުނުކުެރވި

ްދެތިްން ްވަކި ްވަނީވެްސ ްތައްޔާރުކުެރވިފައި ްޑްރާފްޓް  425ޝްމެއިޒަރގެ

ްއެްއގޮތަްށް ްފިކުރާ ްެއްމެންބަރެއްގެްވިސްނުމާއި ްބައްދަލުކުރައްވާ މެންބަރަކު

ްއެކަ ްެއގޮތަށް ްބޭނުންވެގެން ްސަރުކާރު ްމިއޮތް ްކުރުވަިއގެން.ްމިހާރު ްނ

ްޖަލްސާް ްމަޖިލީހުގެ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްމި ްރައީސަްށވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެ،ް ްހުށަހެޅުްއުވން ްޝްމެއިޒަރްހުށަހަޅުއްވާ ްމި ްމިއޮތީއަކީ މިހާރު

ްތަްފޞީލުކޮށްދެއްާވް ްމުަޤއްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓްކުާރ  430ދިރާސާކޮށް

ްމި ްނޫން. ްެއްތަފްޞީްީލުކޮށްދެއްވުމަކަެށއް ްއެގެންދަނީ ްކުރެއްވަމުން ހާރު

ްބޭފުޅެއް.ް ްނެތް ްވަަޑިއގެން ްޙަްަވާލުވެނެތް ްމުޤައްރިރުކަން ކޮމިޓީގަިއ

ޝްމެއިޒަރްހުށަހެޅުއްވާަފއިވާްހުށަހެޅުއްވުންްހަމަްއޭގެްއަުކރުންްއަކުރަށް.ް

އަޅުަގނޑުމެންްއަތުަގއިްިލޔުންްއެބައޮތް.ްައޅުަގނޑަށްްއެނޭގްޭއގަްއެުބާން

 435ްމެހެންްނުޖެހޭްމަޖިލީހުގައިްއެްތަފްޞީްީލުތަކަަކށްްދާކަށެއް.އެްއޗެއް.ްކޮން

ް

ްް

ްތީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާަލންޖެހެނީ ްއަނެްއކާވެްސ ްމެންބަަރށް ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްނިޒާމީް ްކަްނތައް ްފާހަގަކުރެއްވި ްަދށުން ްނުކުތާއެއްގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްނެ ްބަލަިއގަނަޭވކަށެއް ްޢިއްޒަތްެތިރްނުކުތާއެްއކަމަށް ްއަތޮޅުެގ ްރ.  440ތް.

ްއެހެންް ްއެދެން. ްދެއްވުން ްނިންމާލައް ްގެންގޮްސ ްކުރިއަށް މެންބަރު

ްގެންދަވަނީ،ް ްދަްއކަވަމުްނ ްވާހަކަފުޅު ްދެއްވައިގެން ްޙަވާލާ ްއެ މިދަންނަވާލީ
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ްޝްމެއިޒަރް ްޕްރޮފެސަރ ްމި ްވިދާޅުިވ ްފެއްޓިއިރުވެްސ ފުރަތަމަ

ްބަ ްތިމަންނަ ްލިޔުމަށް ްވާހަކަވެސް.ްތައްޔާރުކުެރްއވި ްގެންނަ ްބަދަލުތައް އެއް

ްއެއޮްތގޮތަްށް ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަތޮޅުގެ  445ސ.

ްގެންދެވުމުަގިއް ްކުިރއަށް ްއެވާހަކަފުޅު ްވިދާުޅވީާމ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަަލއިގަންނަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްފާހަަގކުރަްއވަނީކަަމށް އެކަންކަން

ްގެންޮގސްދެއްް ްނިޒާމާބެހޭްއެގޮތަށް ްއެެދން. ްދެއްވުން ްނިންމާލަ ވުން

ްނުކުތާއެއްްމާލެއަޮތޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.

ް450 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިޒާުމްްމާލެއަޮތޅުގެްެމންަބރުްމާިރޔާް ްރައީސް،ްިމއަދުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަަކދެއް ްީދދީ ްދުވަހަށްްްެކވުން:އަްޙމަދު ްދުވަސް ްއެހެން ްތަފާތުކޮށް. ްދުވަހާ ްދުވަސް ްއެހެން ިމދަނީ

ްނުރަސްމީް ްިލބި ްކުރީގައި ްހުށަހެޅުން ްއޮންނަީނ  455އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއް ްލިބި، ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްއެއާބެޭހގޮތުން ްބައްދަުލެވ ބައްދަލުވުންތަެކއް

ްމިވާހަކަ ްބެހޭގޮތުން ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިސް ދައްކަނީ.ްމިއަުދްްދެން

ްހުށަހަޅުއްާވް ްބޭފުޅަުކ ްއެއްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދާއިރު، ތަފާތުކޮށް

ްތަފްޞީްީލުތަކެްއް ްބެހޭގޮތުން ްހުށަހެޅުމާ ްއެ ްނުލިބި ްކުރީގައި ހުށަހެޅުމެއް

ްނުފިލާް ްއޮުޅމެއް ްރަނގަޅަކަށް ްއެހާ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ  460ލިބޭއިރު،

ް ްއަދި ްަދތި. ްވަންނަންވެސް ްބަހުްުސްްއޭގެތެެރއަށް ްސީދާ ްހަމަ އޭގެފަހުން

ްނަމަވެސްް ްކޮންމެވެްސގޮތަކުްނ ްއެެހންވީމާ، ްލަްއވަނީ. ތިހުޅުވާ

ްލިބިގެންް ްހުށަހެުޅން ްއެމެންބަރެއްގެ ްހުށަހެޅުން ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްެއ ްޝްމެއިޒަރގެ ްއަދި ްތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޫނީއްޔާ

ނޑު ްައޅުގަ ްބަދަލުތަކެށްެވސް ްގޮތެއްނުޭވ.ްގެންނަވާ ްއޮޅުންފިާލ  465މެންނަކަށް

ްވާހަކަތަްއް ްއެދެެކވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަޖިލީްސ ްމި އެހެންވީމާ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްެއއީ ްދެްއވުމަކީ ްހަމަޖައްސައި ްިނޒާމު އޮޅުންފިލާނެގޮތަކަށް

ްއެކަންތަްއް ްމިކަހަލަގޮަތަކށް ްއެހެންވީމާ ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ވަރަށް

ްއވާ.ްމިހާތަނަށްްއަދިްޝްމެއިޒަރގެްހުށަހެޅުމަށްްހިނގާނެގޮތްްހައްަދވައިްދެް

ްކުިރް ްަތފާތުތައް ްޭއގެ ްކަުމގަިއވިަޔސް ްވަަޑއިގެންެނވި  470ބިނާކުރެއްިވގެން
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ްއެކަންަތްއް ްނުލިބޭހާއިރު، ްހުށަހެޅުމެއްހެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މައްޗަށް

ްެއް ްއެްއގޮތަކީ ްއެހެންވީމާ، ްދަތި. ްވިސްުނމަށްވެސް ްނުވަތަ ބަލައިގަތުން

ްވަގުުތްހުށަހެ ްޮގތަށް ްއެޖެންޑާގައި ްހަމަ ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ޅުން

ްއެް ްއޭރަށް ްތަންދެއްވުން. ްހުށަހެޅުމަށް ްއެ ނަގަިއގެންނަމަވެސް

ްެއް ްއިނގޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ްހުށަހެޅުއްވީާމ  475ހުށަހެޅުއްވުން

ްއެް ްއެާއބެހޭގޮތުން ްއޭގެފަހުން ްދެން ްއެްއެޗއް. ްއެއޮތް ހުށަހެޅުމުގައި

ްވާހަކަެދއްެކވިްއޔާނޫނީްތަފާތުތަ ްެއްއޗެހި ްެގންނެވީއާ ްކިހިނެއްކަން އް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރަން. ްއެކަންތައް ްިމކަންތައްތައް ްދަތިވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަންަތްއް ްމީހުންނަށްވެސް ްތިބި ްދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ

ްގެންދެިވަކމުގަިއވިޔަސްް ްކޮންމެގޮތަކަށް ްއަދި ްނިޒާމު ްމި  480ްވިސްނޭނެގޮަތކަށް

ނޑުމެންނަްށ99ްް ްއަުޅގަ ްޭއގައި ްކަމުގަިއވިަޔސް ްގެންދެިވ ްމާއްދާއިން ވަނަ

ްގެންދެވުމަްށް ްމިކަންތައް ްހިފޭނެގޮތަކަށް ްަވގުުތ ްބޭނުންތެރިގޮތަކަށް އެ

ްއަޅުަގނޑުްއިްިލްތިމާސްކުރަުމންްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ް
ް

ް485 

ްދެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންނެިވން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއާދެ، ްނިމުނީމާ ްހުށަހަޅުއްވާ ތޯ.

ްލިޔުމުްން ްމިކޮޅަށް ްމިހާރު ްކަރުދާސް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަކުރަްއވާަފިއް ްެއކަން ްއެހެންވީމާ، ްވިާދޅުެވއްޖެ. ްވާހަކަެވސް ފޮނުއްވި

ްމިއުޅެނީް ްދަންނަވާލަން ްފެއްޓެވީ.ްދެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރ.ްއަތޮޅުގެ

ްނިމުނީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމީގައި ްހުޅުވާލާއިރު ްބަހުްުސަްަށް ްއަޅުަގނޑުެމން  490މާ

ްކަރުދާސް.ްއެހެްނީވމާ،ްއޭގެފަހުންް ްއެ ްލިބިވަޑައިގަްނނަވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްއެްއޗެިހް ްހުރި ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާއިުރ،ްކަރުދާުހގައި ބަހުްުސްކުރުމުގެ

ްހުށަހަުޅއްާވްހު ްވިސްނިަވޑައިންަނވާެނ.ްއެހެންވީމަ ްވީާހްރަނގަޅަ ށަހެޅުމެއް

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން. ްހުށަހަޅުއްވާލަެދއްުވން ކުރުކަްޮށް

 495ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްހއ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަޮތޅުގެ ްމ. ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

 2228ް500ާމރޗ16ްްްައޙްމަދުްޝަފީގްްވިދާުޅެވއްޖެްްޕރޮފެސަރްޝްމެއިޒަރްމުޢިްއޒުްާވހަކަެދއްކެުވން:ްްއަްޙމަދު

ްދެތިންް ްނެތި ްމަޝްވަާރކުރުމެްއ ްޑްރާފްޓަކީ ްަލއްވާަފިއވާ ްއެކުަލވާ ގަިއ

ްޑްރާފްޓްް ްމި ްޑްރާފްޓެްއކަމަށް. ްަތއްޔާރުކުެރްއވި ްވާހަކަދައްކާަލއިގެން މީހަކާ

ްކުރެްއވިކަމަްށްތައްޔާރުކުރުމަށް ްމަްޝވަާރ ްބޭފުޅުންނާވެސް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަހު

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްފާސްކުރުމަށް ްއެްޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓް ްމި ްއަދި ވަނ.ްީ

 505އަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާކަންް

ްފާހަގަކުރަން.ްޝުްުކުރިްއޔާ.
ް

ް

ް ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއާދެރިޔާސަތުން ްނިޒާމާބެޭހް، ްފާހަގަކުރެއްިވ ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ހއ.

ްބަލައިަގނެވޭކަށެއްނެތް.ް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެ ްދަށުން  510ނުކުތާއެްއގެ

ރ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެްނދެވުންްއެދެން.ް

ްމެންބަރުްޙަސަންްއަފީފް.ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް،ްތ.ްައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް515 

ްްކޮޅުމަޑުލުްޢިްއޒަތްތެރިްމެންަބރުް ްމިއޮތީ، ްމަނިކުާފނު ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި 3ްްއާދެ،

ްމެންބަރުންްްްޙަސަންްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބެޭހގޮތުން ްކަންތައްތަކާ ްއިންތިާޤލީ ްނަންބަރުަގއި ވަނަ

ްމިއޮީތްްހުށަހަޅުއްވާ ްއަރުވާފައި ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުންތައް

ްހުށަހެޅުއްވުްން ްއެ ްމިހާރު ްބޭނުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްވިދާުޅވެް ްހުށަހެޅުއްވުން ްހަމައެކަނި ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  520ހުށަހަޅުއްވާ

ްނުދައްކާ ްވާހަަކއެއް ްއިތުރު ްެބހޭގޮތުން ްއެއާ ްކޮންމެހެން ްެއީއްދެއްވުން. .

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވާެނގޮތަކީްއިނގޭތޯ.ްއެއާބެހޭގޮތުްން

ް ްއިތުރު ްއަނެއްާކ ްތަފްޞީލަށް ްނަންގަަވއިގެްނ12ްްއިތުރު މިނެޓްއިރު

ްއެހެންވީމާ،ް ްފުރުޞަތު. ްއެބައޮތް ްަވޑަިއގަންަނވަންވެސް ްފަހުން އަނެއްކާ

ނޑުމެ  525ންނަށްްއަުޑއިޭވގޮތަށްްހުށަހަާޅްމިހާރުްހަމައެކަނިްހުށަހެޅުންތައްްއަުޅގަ
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ްއެދެްން ްދެއްވުން ްދަންނަވާލަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ދެއްވުމަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެގޮތަްށކަމަށް ްމިއިނީ ްޤަބޫލުކޮްށގެން ނުޑ ްއަުޅގަ  530އާދެ،

ްވާހަކަ ްޭއަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދަވަނީ. ްދައްކަާވއިުރ،ްމެންބަރު ފުުޅ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނުދެއްިވއްާޔވެްސ ްިވދާޅުވާން ްެއއްެޗއް ކޮންމެވެސް

ްކަންނޭނެގް ްވަަޑިއގެންފާނެތީ ްއޮޅުންއަރާ ްފަހަރެއްގައި މެންބަރުންނަށް

ްއެދެްން ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްގެންދަވަނީ. ްކުރިައށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމާލަދެއްް ްގެންގޮސް ްމި ްކުރުކޮށް ްެގްވީހާބޮޑަށް ްއދ.  535ވިްއޔާ.

ްނިޒާމާބެހޭް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްޢިލްޔާސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއެއްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް540 

ްރަސްމީްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމި ްވާީތ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމީ ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްއިންނައިރުްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްހުންގާނެްްޖަލްސާގައި ްެއއްެވސް ްއުނދަގޫވޭ ްއެބަ ްވަަރށް

ްއަޅުަގނުޑްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންވީމާ، ްހިނގަމުންދާތީ. ްޖަލްސާ ްމި މިސްރާބެއްނެތި

ްޝްމެއިޒަރއަީކވެްސް ްޕްރޮފެސަރ ްޙަޤީޤަތުގައި މިދަންނަވާލަނީ

ްމިތަނަށްް ްލާިރދީގެން ްކޮންމެވެސްބަޔަކު ްމީހެްއނޫން. ްގެނައި  545އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހިނާގްގެނައި ްއެ ްހުށަހަޅާ ްމިތަނަށް ްިއޞްލާޙެއް ްއޭނަެގ މީހެއް.

ްިއނގެނިކީނޫން.ް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ނުހިނގާގޮތެްއވެސް

ްތެދުވީ.ް ްމި ްއުނދަގޫެވގެން ްމި ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ް ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޚިޔާލުތަކެްއ113ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަުރން

ްއެބަ ްއަިދްމިތަނަށް ްހުށަހަޅުްއވާފައި. ްބާބާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ  550ހުރި

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްެއއެްއޗެހި ްއެބަހުއްޓޭ. ްއިޞްލާޙުތަކެްއެވސް ތިވިދާޅުވަނީ

ްގެންދާނީ.ް ްމިކުިރައށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނަުކންތޯ ްަނއިސް މޭޒުމައްޗަށް

ކިދާނެ.ްމިހެންްހަމަްމިސްރާބެއްްނެތިްމިތާނގައިްތިބެގެންްވާހަކަތަެކއްްދެއް
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ްއެހެްނވީމާ،ް ްމިދަީނކީ. ްމަަގކުންހެނެއް ްަރނގަޅު ްހިެއއްނުޭވ އަޅުަގނަޑކަށް

ްެއްއލާލައްަވއިގެްން ްަގވާއިުދވެސް ްއުވާަލއްވާަފއި. ްތިހިރީ  555ގަާވއިދުެވސް

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްވިދާުޅވަނީ، ްދަށުްނ99ްްތިއުޅުްއވަނީ. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމި ްދަށުންނޭ ްާބރެއްގެ ްލިބިގެންވާ ްއެހެންްތިމަންނައަށް ގެންަދަވނީ.

ްއުވާލަްއވާށޭ.ް ްކޮމިޓީވެްސ ްޑްރާފްޓް ްބުނީ ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދަވަންޏާ

ްކުރިއަށްް ްމަސައްކަތް ްލިބިގެން ްބާރު ްެއގޮތަށް ްއުވާަލއްވާށޭ. ގަާވއިދުެވސް

ްޓާރގެޓެްއް ްމަގެްއ ްމިދާންވީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ  560ގެންގޮސްެދއްވާށޭ.

ްމިމަސައްކަް ްުކރެވޭނެގޮަތކަށް ްމިކަން ްކުރިައްށްއެނިގގެން ތް

ްއިންނަންް ްމިތާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވަނީ، ްއަިދވެސް ގެންގޮސްެދއްވާޭށ

ްއުނދަޫގވެއޭްއެބަ.ް
ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވކަށެްއ ްނުކުތާެއއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ  565އާދެ،

ްއެދެ ްގެްނގޮސްދެްއވުން ްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނ.ްރ.އަތޮޅުެގ

ްމާރިޔާްއަޙްމަުދް ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ،ްމާލެައތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްދީދީ.

ް

 570ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ް މާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްނީެވއޭ.ްމިއަދު ްއަެޑއް ްހުށަހެޅޭ ްހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނޑަށް

ްހުށަހެޅުމަށްް ްއެައށް ްގޮްަސްފައިާވއިރު، ްލިުއމުން ްހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވޭ

ްޝުމައިޒަރެގް ްހުރިގޮޭތ ްއެތަފާތު ްާވހަކައަކީ ްއެދައްަކވާ ްމިހާރު  575ދެން

ްހުށަހެޅުންވިޔަްސް ްޝުމައިޒަރގެ ްބޭނުމޭ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމާ.

ްިވދާޅުވެދެްއވާފަިއްއެްއގޮތްވިް ްއެްއގޮތްކޮށް ްެއްއގޮތްބައި ްއެ ޔަސް

ްއެޖެންޑާަގިއް ްމިހާރު ްިއވެން ްހުށަހެޅުއްވުން ްއެހުށަހަޅުްއާވ ތަފާތެއްވިަޔސް

ްއެްއގޮތަްށް ްނިޒާާމ ްެއއީ ްދާކަމަށްވަންޏާ ްއެނޫންގޮަތކަށް އޮތްގޮތަށް.

ނަޑކަށްްަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ.ް  580ްދަނީކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް
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ް

ްދަންނަވާލާނަންްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްައޅުަގނޑަށް، އާދެ،

ްވިދާޅުވެެދްއވުންް ްއެގޮތަށް ްބައިަބއި ްއެފާހަަގކުަރއްވާ އެހުށަހެޅުއްވުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބ.އަތޮުޅ ްނުކުތާއެްއ، ްިނޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން.  585ވަރަށްބޮޑަށް

ްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.

ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްބޮލަށްް މާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްަވރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  590ްޝުކުރިއްާޔ

ްހަަމްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިދިޔައީ. ްއިވެމުން ްވާހަކަަތކެްއ އުނދަޫގވާކަހަލަ

ްޝްމެއިޒަރ،ް ްޕްރޮފެޝަރ ްމިވިދާޅުވާ ްމިބޭފުޅުން މުހިންމުވެއްޖެ

ްެއއީްމި ްެދްއވިއިުރ ްމަްޝވަރާ ްއޭނަ ްމަރުޙަާލގަިއ ްބާބުގެ އިންތިޤާލީ

ްމީހެއްތޯް ްގެނެވިފައިހުރި ްތާކުން ްކޮން ްހުރި ްގެންނަވާފައި ކޮންފަރާތަކުން

 595ްއޮޅުންްފިލުވާލަން.ްޝުކުިރއްާޔ.

ް

ް

ްބަލަިއގަެނވޭކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ްކޮންމެހެން ނެތް.ްްއާދެ،

ްމަޖިލީހުންް ްޚާްއޞަ ްެއއީ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާެދ،ް ްޝްެމއިަޒރއަކީ. ްބޭފުޅެއްކަން ްގެނެސްފަިއހުރި ްީދގެން  600ދައުވަތު

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަރަިއގެްން ސާްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫ ްއޮުޅން ްވަރަށްބޮޑަށް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  605ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިހާރުްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނިޒާެމއްގަތޯ ްކޮން ްމިނެގީ. ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމީ އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްލިއުމަކީ ްދެ ްބަލަންވެގެން. މިހިގަނީ

ްފަރާތްތަކު ްއިދާރީ ްއެކަްއަޗީކްމިތާނގެ ްލިއުން. ްދެ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ން

ްއޮްތް ްއައިްސ ްތަަނކުން ްކޮން ްއަނެކަްއޗަީކ ްދެން ްލިއުން. ޝްމެއިޒަރގެ
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ްހުށަހެޅުމާއެކީަގިއް ްމިތަނަށް ްމިލިއުން ްެދން ްނޭނގެ.  610އެްއޗެްއކަމެވެްސ

ްތިމަންނަެގް ްމިއީ ްމިހާރު ްވިދާޅުެވއްޖެ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ހަމަްބުނީމަްއަނެއްކާްއަނެއްްމެންބަރަކުްތެދުވެްވިދާޅުވީްމިހާުރްްހުށަހެޅުމޭ.

އެމް.ޑީ.ޕީއިްންއެހުށަހެޅީއޭ.ްެދންްއަނެްއކާްއިުރކޮޅަކުްންރ.ައތޮޅުްމެންބަރުް

ްމި.ް ްގެނަީއއޭ ްއިޞްލާުޙ ްތިމަންނަ ްައނެއްކާ ްއެއަށް ްމިހާރު ވިދާޅުީވ،

ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމިހާރު ްބުނަންވީ، ްތެުދެވ ްައޅުަގނޑު  615ަގިއްއަނެއްާކ

ްަގވާއިުދަގިއް ްވިދާުޅީވ ްބޭފުޅަުކ ްއަެނއް ްއަނެްއކާ ްހުށަހެޅުމޭ. އަޅުަގނުޑ

އަޅުަގނޑުްމިއޮތީްހުށަހަޅާފައޭ.ްއެހެންްވޭތޯއޭ.ްމިވީހާތަނަށްްއަޅުަގނޑުމެްން

ްހުށަހެޅީމަް ްފްލޯގައި ްމަޖިލިސް ްއޮންނަނީ ްހުށަހެޅިފައި ހުށަހެޅުން

ްފޮނު ްމިތަނަށް ްއިދާީރޮގތުން ްލިއުމާއިްއެހުށަހެޅުމަކަށްވަނީ. ްޮއންނަ ވާފައި

ްހަމަް ްުހށަހެޅުމޭ. ްއަޅުަގނުޑގެ ްމި ްމިހާރު ްހިއްާލ ްުކއްލިައކަށް  620އެޖެންޑާ

ްއަެންއް ްހުށަހެޅުމޭ. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްެއއީ ްތެދުވެ ްބޭފުޅަކު ްއަނެްއ ބުނާއިރަށް

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްވޭތޯއޭ. ްއެހެން ްހުަށހެޅުމޭ. ްޑީ.އާްރ.ޕީގެ ބޭފުޅަކު

ްމި ްޕާޓީަތކުން ްއަންގާަފިއްއެނގިފަަކއެއްނެތް ްހުށަހަޅަން ްއެއްެޗއް ތަނަށް

ްބޮުލގަިއްކަންތައްަތކެްއްައޅުވަންުއޅޭއިުރ،ް އޮތްކަމެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްަބއެްއގެ

 625ނިކަންްރަނގަޅަށްްވިސްަނއިެގންްއެކަންްގެންދަަވްއޗޭ.ްމިތަނަށްްފޮނުވިފަިއް

ްދީފައިް ްމުސާރަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތާނގައި ްލިއުމަކީ، ްދެ މިއޮތް

ްއޮްތްްބައިތިއްބާފައި ްނަގާފައި ްމިތަނުން ްއަދި ްުމވަްއަޒފުންނާއި ތިބޭ

ްމިދެލިއުމަކަށްް ްދެލިއުން. ްއަިއސްއޮތް ްކޮިމޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްީމް ްނުވެވޭނެ ްޙަވާލެްއ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްެއއްވެްސ މިތާނގެ

ްިތް ްމަޢާފްކުރައްވާތި ްިތވިދާޅުާވ، ްކިޔާަފއެއް. ްލިއުމޭ  630ތިމަންނަގެ

ރވިޔަްސްއަދިްަމއުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްްމިތަނަށްްގެންނަަވއިެގްންޝްމައިޒަ

ނޑުމެންްއިދާރީގޮތުްން އޭގެްމަޢުލޫމާތުްހޯއްދެިވކަމުަގިއވިޔަސްްެއވާނީްއަުޅގަ

ްއޮތްކަމަކަށް.ްއެހެންވީާމ،ް ްހިނގާފައި ްމިަތނުގައި ކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތަކަށް

ތަނުންްއެްއވެސްްބޭފުޅަުކްއެބޭފުޅުންްފޮނުވާފައިްއޮތްްެއއްވެސްްިލއުމަކީްމި

ްރ.އަތޮުޅެގް ްެއއްެޗއްނޫން. ްކުރެވޭނެ ްަކންކަން ްގެނެސް ްިއޞްލާޙު  635އެއަށް

ްތެދުވެް ްވަނީ ްލިއުމެއްކަމަްށ ްހުށަހަޅުއްވާ ްޝާހީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްހުިރް ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާފައި ްޤާބިލްކަމާއި ްތިމަންނަގެ ވިދާޅުވަްނވީ،

ްލިއުއް ްމޮޅުކަމުން ްޕްރޮފެސަރްތަޢުލީމެއްގެ ްމިއޭ. ްލިއުމަކީ ްހުރި ވާަފއި

ްެއއްެޗއްް ްމިތަނަކަށް ްނޯންނާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަކަށް ޝްމެއިޒަރ

ްޑްރާފްޓްކުާރް ްމިދިރާސާކޮށް ްމިތަނުގައި ްއެހެންވީމާ،  640ހުށަހަޅާފައެއް.

ްއެއްެވސްް ްަޖހާފަ ްމަތީަގއި ްދެލިއުމުގެ ްޮއތް ްގެންަނވާފައި ކޮމިޓީއިން

ް ްޝްމެއިަޒރގެ ްނެތް ްއިބްރާހީމްްއެްއޗެްއގަ ްމެންބަރު ްމާލޭ ލިއުން.

ްމޫސާް ްމެންބަރު ްލ. ްލިއުން، ްމެންބަރުގެ ްރ.އަޮތޅު ްލިއުން، އިސްމާޢީލްގެ

ްއެްއޗެހިތަކެްއް ްހުިރ ްމިތާަގއި ްނެތިއްޔާ ްއެހެްނ ްލިއުން. މަނިކުގެ

ްހަދާފައި.ް ްމިގަާވއިދުަގއި ްއެބައޮތްޯތއޭ ްކޮށްެލވޭނެގޮެތއް  645އަމިއްލަވަންތަ

ްްނވީ...ްނެތިއްޔާްމައްސަަލއެއްްނެތް.ްޝުކުރިއްޔާ.މަނިކުފާނުްވިދާޅުވެދެްއވަ
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮުޅ ްދަންނަވާލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްތި، ްހަމަ ްމިހާރު އާދެ،

ްލިއުެމްއް ްމިކޮޅަށް ްމިހާރު ްމަސައްކަތްޕުޅު. ްއެްއ ްކުަރއްވަނީ  650މެންބަރުވެސް

ވާފަިއވާްވާަހކަވެްސްވިދާޅުވެަފިއްފޮނުއްވާފަިއ،ްހުށަހެޅުންްލިއުމަކުންްފޮނުއް

ްިވދާޅުވެދެްއވާށޭ.ް ްބައިަބއި ްއެތަފާތުވާ ްދަންނަވާލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން އޮތީ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ،ްމާޭލެގ ްއެދެން. ްނިންމަވާަލދެއްވުން ްގެްނގޮސް އެގޮތަށް

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.ް

ް655 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނަގަީން ުމޙަންަމދުްްމާލޭްމެންަބރު ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ވަނަްމާއްދާެގ4ްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގެްދަށުން.ްގަާވއިދުގ4ްްެގަާވއިދުގެްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ްބާރަީކް ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްޢިްއޒަތް ްއަބުރާއި ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަނީ، ްގައި  660)ށ(

ްރަ ްމިމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެ ްޤަބޫުލކުރެޭވގޮތުަގިއ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، އީސެވެ.

ްސިީޓް ްަރއީސް ްގެެނވިފައި، ްެއކޮމިޓީއަށް ްކޮމިޓީާއއި ޑްރާފްޓިންގ

ްމިމަޖިލީހުގެް ްބޭފުޅުންނަކީވެްސ ްޕެނަލްގެ ްގެނެވިފަިއވާ ދެއްަވއިގެން

ްަބެއއް.ް ްގެނެވިަފއިވާ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުެގ ްއެ ބައެްއގޮތުަގއި،
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ްއެޕެނަލްެގްމި ްތެދުވެވަޑަިއގެންްއިރުއިުރޮކޅާ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން  665ތަނުން

ްވިދާޅުޭވ.ް ްެއބަ ްވާހަކަަތއް ްތަފާތު ްވަރަށް ްމުޚާޠަބުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާ

މީޑިއާަގިއވެސްްެއކަހަލަްވާހަަކތަކެއްްއެބަްެދކެވެމުންދޭ.ްެއާވހަކަތައްްމިއަުދް

ްއެބަދޭ ްރިޕީްޓވަމުން ްމިތާނގައި ްއަނެއްކާ ްރައީްސ،ް. ޢިްއޒަތްތެރި

ްވިދާޅެއްުނވޭ.ް ްމީޑިާއގަވެްސ ްއަދި ްވިާދޅެއްނުވޭ. ްެއއްެޗއް އެކަމާބެހޭގޮތުން

 670ނޫސްްބަޔާނެއްެވސްްނުނެރުއްާވ.ްއެކަންްކުްށވެރިެއްއވެސްްުނކުރަްއވާ.ްެއީއް

ްވާީތކަްން ްޒަޢީމްަކމުގައި ްނާއިބު ްޕާޓީއެްއގެ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަނިކުފާނު

ްކުެރވެނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.އަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލު
ް

ް

ްތިދަްއކަވަނީ.ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަަކއެއްނޫން ްހިނގަމުްނދާކަމެއް  675އާދެ،ްމިޖަލްސާގައި

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް މާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ްމިދެންނެވީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުާތެއްއ  680ްނިޒާމާބެހޭ

ްޮއޅުްންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނިޒާމް ްޖަލްސާގަިއ ްިމއަދުެގ ޙަޤީޤަތުގައި

ްގޮތަކާް ްކުިރއަްށދާނެ ްމިކަން ްގޮތަކާއި ްހަދަންވީ ްދެން ނުފިލައިގެން.

ްދަންނަވާލަން ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑު ްކަންބޮޑުެވގެން.ްިޢްއޒަތްތެރި ްދޭތެރޭގައި

ްދެެކެވމުންދާއިރުގަިއް ްވާހަކަ ްއެކި ްމިހާރު ްކަމަކަްށ، ްފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ،

ްޑްރާފްޓެްއެގް ްެދ ްފޮނުވި ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްިޓންގ ްވަރަކަށް  685ކޮންމެވެސް

ްބޭނުން،ް ްދަންނަވަން ްރެކޯޑަށް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްދެއްކޭ. ްއެބަ ވާހަކަ

އްެވސްްޑްރާފްޓެއްްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއިންްނިންމާފައިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވިްއެ

ްޚިޔާލުތަކެްއަގިއް ްކުރެވުނު ްހަމައެކަނި ްނޯންނާނެ. މިބާބާބެހޭގޮތަކުން

ްއިދާާރއިްން ްމަޖިލީހުގެ ްޑްރާފްޓްތަެކއް ްވާރިކންގ ްހުރި އެކުަލވާލެވިފަިއ

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްމިއީ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއެުރވީ. ްކޮޕީ ްއޭގެ  690ބޭނުންފުޅުވީމާ

ްޑްރާފް ްއޮންނަންވީގޮތްކަމަށް ްއެއްެވްސްމިބާބު ްހުށަހެޅި ްކޮމިޓީއިން ޓިންގ

ްވަރަްށް ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްނޯންނާނެ. ްމިހާތަނަކަށެްއ ްއަދި އެްއޗެއް
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ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަނެއްކަމަކީ، ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ސާފުކޮށް

ްޑްރާފްޓިންގް ްވަރަކަްށވެްސ ްކިތަންމެ ްމަސައްކަތް ްޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މިބާބު

ްއަދި ްކުރެވުނު. ްނަތީޖާއަކާްްކޮމިޓީއިން ްފުރިހަމަ ްހަމައަށް،  695ނަތީޖާއަކާއި

ްހަމަގައިމުެވްސް ްތެރެއިްނ ްއެމަސަްއކަތުގެ ްނުދެވުނުކަމުގަިއވިަޔސް. ހަމައަށް

ްހުރިހާް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ޑްރާފްޓިންގ

ްކޮމްޕްލެކްސިޓީް ްމީގެ ްމިބާބަކީ ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ މެންބަރުންނަށްވެސް

ްމިގޮތްގޮތަްށްްނުވަތަ ްގުޅުާމއި، ްކަންތަކާ ްއަނެއް ްއެއްކަންަތއް މީގެ

ްމާއްދާއަްށް ްެއއް ްބާބެއް. ްހުރި ްކަންތައްތަެކއް ްއުނދަގޫ ްވަރަށް  700ބަލާއިރުަގއި

ްކުާރް ްއަަސރުތަކެއް ްވަރަށްބޮޑެތި ްމާއްދާއަށް ްއަނެއް ްބަދަލަކުން ގެނެވޭ

ްއެްއގޮތަކަ ްކަންބޮުޑވޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބާެބއް. ްށވެްސްޒާތުގެ

ްިމް ްއެްއޗެހިތަކެްއ، ްނެތް ްފެނިފައި ްުކރީގަިއ ްމީެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޑްރާފްްޓ ްދެ ްަމސައްކަތްކުިރ ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއަުދ ްފެނިވަޑައިގެްނފައިއޮތްކަުމގަިއވިަޔސް  705މެންބަރުންނަށް

ް ްހުށަހަޅުއްވާ ްފްލޯއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްމިތަނަށްްއެހެން އެްއޗެްއސަކީ

ްފެނިވަަޑއިގެންަފއިް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއވެސް ްކުރީަގއި އައުުމގެ

ްއެްއޗެއްެސއްނޫން.ް ްހުންނާނެ ްއެނިގވަަޑއިގެންަފއި ްކޯްއޗެްއކަން ްއޮތީ އޭގަ

ްބަހުސްް ްފަަހތުން ްއޭގެ ްނިމޭއިރަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެ ްހަމަ އެހެންވީމާ،

ްޔަޤީނުް ްހަމަ ްމިތާްހުޅުވާލެްއވިައސް ްނޭނގޭނެ ްހަމަ ްައޅުަގނަޑކަށް  710ންވެސް

ްެއއްެޗްއް ްއެވިދާުޅވެެލއްވި ްތެދުވެފައި ްފަހަތުން ްއޭގެ ްހަމަ އިދެފައި

ކުއްލިައކަށްްބަލާލާފައިްއެއާދޭެތރޭގައިްވާހަކަަދއްަކއިްގޮތްތަެކްއްނިންމާކަށް.ް

ްމިނުކުމެދާނެް ްވިސްާނ ްެއއާދޭތެރޭ ްޭބނުންވާނެ ްވަގުެތއް ްއެކަށީގެްނވާ ހަމަ

ްމިއަށްްނަތީޖާ ްއަދި ްވިސްނައި ްފުންކޮށް ްވަަރށް ްކޮބައިތޯ ތަކަކީ

ްޚިޔާލުް ްމަޝްވަރާކޮށް ްބޭބޭފުޅުންނާ ްއެކިެއިކ  715ނުރަސްމީގޮތެްއގައި

ނުޑމެންްމިތާގަިއްް ބަދަލުކުރަން،ްމިހުރިހާކަމެއްްޮކށްގެންްނޫނީްމިބާބުްއަުޅގަ

ްފަހަތުްން ްޭއގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްޭބފުޅުން ްބައެއް ްހަމަ މިއަދު

ްވަރަށްޮބޑެތިްބަހުސެއް ްނިންމާލައިފީިވްއޔާ ްނަގަިއ ްވޯެޓްއ ކޮށްލާފައި

ްތެރެއަްށް ްނުރައްކާތަެކްއގެ ްކުރިމަތިލާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަކާއި



 27 

ްމިކަންް ްކުެރވޭތީ ްއިޙްސާސް ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ  720ހިނގައިދާނެކަމަށް

ްެއެއްއް ްމިއޮތީ. ްރޭވިފައި ްމިހާރު ްެގންދަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ްކަންކަމަްށްމަނިކުފާ ްމިދެންނެވި ްއަދި ްވިދާޅުވެދެްއާވތޯ ނު

ްވިސްނާަވޑަިއގެންފައިްއޮތީްކޮްނގޮތެއްތޯްސާފުކޮށްލަެދއްވާތޯްެދންނެވީ.ް
ް

ް725 

ްއަޅުަގނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުރެއްވިެހން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމާލޭގެ އާދެ،

ްމެންބަރުންނަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްސިޓީަގއި ްހުންނާނެްމިފޮނުވި ްދަންނަވާފައި ށް

މިކަންތައްްހިނގާދިަޔގޮތް.ްހުިރހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްވެސްްއެސިީޓް

ވަނީްފޮނުވިފަިއ.ްދެންްޕެނަލުންްތައްޔާރުކުެރްއވިްލިއުެމއްަކމަށްްއަޅުަގނުޑް

ްއެއާް ްދެން ްކަމަކަށެއްނޫން. ްްޑރާފްޓެއް ްއޮންނާނީ  730ދަންނަވާފައި

ްޢި ްމާލޭގެ ްތިވާަހކަފުޅުދެއްެކވީ.ްޙަވާލާދެްއވަިއގެން ްމެންބަރުވެސް ްއޒަތްތެރި

ްކުރެްއވިކަމަްށް ްމަސަްއކަްތ ްވަރަށް ްދަންނަވާެލވުނުހެން ކުރީަގއިވެްސ

ްޑްރާފްެޓްއް ްކޮމިޓީަގއި ްޑްރާފްޓިްނގ ްމިކޮމިޓީގައި ްދެންނެވިން އަޅުަގނޑު

ްސަބަބުްން ްތަފާތުވުމުގެ ްޚިޔާލު ްއެހެންނަމަވެސް ތައްޔާރުކުެރްއވުމަށް.

ްދެންމެއަުކްއެްއގޮތަކަ ްއެްއބަސްވެަވޑައިުނގެންނެވުނީ.  735ްށވެސް

ްއެދެއްެކިވް ްޙަމީދު ްޝާހީން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނގެންދަާވ

ްހުިރް ްލިއުމުގައި ްޕްރޮފެސަރްޝްމެއިޒަރްއެކުލަވާެލްއވި ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް

ްއެއްބަްސެވް ްޕްރިންސިޕަްލ ްއިން ްއެްއބަސް، ްކަންތައްަތކަކަށް ގިނަ

ްކަންތަކަްށްްވަަޑއިގެންެނވުނުކަމަށް ްަބެއއް ްަމއިަގނޑު ިވަޔސްވެސް

ްޢިއްޒަތްތެްެިރް ްސ.އަޮތޅު ްއެހެންވީމާ،  740އެއްބަްސެވވަަޑއިނުގެންނެވުުނަކން.

ްއެލިއުްން ްހުށަހެޅުއްވުުމަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ްހުސްނުއްސުޢޫދުވެސް މެންބަރު

ްޙަމީދުވެސްް ްޝާހީން ްދެން ްވިދާޅުވީ. ްހުށަހެޅުމެއްަކމަށް ްތިމަންނާގެ އެއީ

ްުކރައްވަނީކަަމްށްއެރެފަރެން ްމަސަްއކަތްޕުޅު ްބައްަލވަިއގެން ސަކަށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންަނމަވެސް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ.

ްއޮތްގޮތަްށް ްލިއުުމގައި ްއެހުށަހެޅުްއވި ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމުނީމާ  745އެހުށަހަޅުއްވާ

ްދެންް ްުކރާނަން. ްސަރކިއުލޭޓް ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އެެއއްޗެހި

ްމެންބަރުންްމިނި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްއޮންނާނީ ންމުން
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ްމިލިިބަވޑަިއގަންނަާވގޮތަށްް ްވަގުެތްއގައި ބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގެންނެވިާހ

ްހަަމް ްމިޖަލްސާގައި ްމިކޮންމެހެން ްމިއީކީ ްމިހާރު ްމިގެންަދވަނީ. ކަންނޭނގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާާލކަށެއްނޫން. ްގޮސް  750މިކަންތައް

ްހުރިްބަހުސްކު ްތާއީދުލިބިފައި ްހުށަހެޅި ްނިމުނީމާ ްއަުރާވ ްވަގުތު ރަން

ްސިޓީަގއިވެްސް ްފޮނުވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަާހވާހަކަ ްވޯޓަށް ކަންތައްތަކަކަށް

ްގެންދާނެް ްކަންތައް ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ދަންނަވާފައި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްއއ. ްއާެދ، ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ

 755ްމަޖްދީްއިބްރާހީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތެުދީވް އަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނުުކތާއިގެން ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ް`ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބރާީހމްް 4ްްގަާވއިދުގެ ްަގވާއިުދގެ ްމާއްާދއާއި ްމާއްދާއަްށ13ްްވަނަ  760ްވަނަ

ްްއްެކވުން:ވާހަކަދެް ްަގާވއިދުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާއްާދެގ13ްްރިޢާޔަތްކުރަމުން. ވަނަ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްއެބައޮތް. ްފެންނަން ްމިމަޖިލީހުގަިއ ްމިއަދު )ނ(

މެންބަރުންގެްކުރިމަތީގަިއްމިަކންްހާމަކޮށްްފެންނަންްއެބައޮތް.ްދެންްމާލޭގެް

ްގަާވއި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދެގ4ްްދުގެ ވަނަ

ްރައީސްެގްބޮލުަގިއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާލަމުން ްރިޢާޔަްތކުރަމުން  765)ށ(ްއަށް

ްކަރާމަތަްށް ްޢިއްޒަތާިއްއަުބރާއި ްައޅުަވިއްމިމަޖިލީހުގެ ްއިލްޒާެމއް ވަރަށްބޮޑު

ްއިންނެީވާމް ްއަޅާނުލަްއވަިއ ްނިންމާލެއްވިއިުރ، ްގެނެސްދީފަިއ ހުތުރުކަން

ްހަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެކަން ްަގވާއިުދގެ ްމާއްާދެގ22ްްނދާންކޮށްދިނުމަކީ ވަނަ

ްައރިސްކޮށްފަިއް ްމިވާހަކަ ްކަމަކަށްވާތީ ްލާޒިމްުކރާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ދަށުން

 770އިށީންނާނަންްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެއަށްްަޖާވބުދެއްވަްނވާނެ.ް

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްނުކުތާެއއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ،ްއާދެ، ްނެތް. ްބަލަިއގަނެޭވކަށެްއ ކަމަށް

 775ްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވާަހަކްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިދައްކާ ްމިތާނގައި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިފާޅުކުްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސްްނޫނީ ްޢިްއަޒތްތެރި ްދޭތެރޭގައި ްޚިޔާލާ  780ރާ

ްވަރަށްބޮުޑް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްވިްސނަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ވަރަށްބޮޑަށް

ްހުށަހަޅާް ްމެންަބރުން ްދަްއކާފައި ްާވހަކަތަކެއް ްމަރުޙަލާެއއްަގއި އަސާސީ

ްހުިރް ްފޮުނވާފައި ްކޮމިޓީއަށް ްޑްާރފްޓިންގ ްލިިބގެން ތާއީދުތަކެއް

ްއެހެ ްއެބަޖެހޭްއެްއޗެހިތަކެއް. ްއެއަްށެވސް ްކޮބައިތޯ ްއެ ންވީމާ،

ްބާބެކޭވެްސް ްޓެކްނިކަލް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެންވިމާ،  785ރިޢާޔަތްކުރަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމިއަުދ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ދެންނެވިދާނެ

ްއަާސީސް ްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަވާއިުރގައި ްމިކަން ްމިގޮތަށް ރައީސް

ްދެންްމަރުޙަލާ ްނިންުމންތަކަށް ްހުރި ްނިންމާފައި ްބަހުްސގައި ްކުރި ްމިތާ ގައި

ވާނީްކިހިނެއްތޯ.ްމިއަށްެވސްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޖަވާެބއްްދެއްވަންޖެހޭނެ.ް

ްކޮމިީޓއިްން ްޑްރާފްޓިންގ ްދެންނެވީ، ްކުިރންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ  790އެހެންވެގެން

ްނަަގއިގެ ްކޮމިޓީެއއް ްއިތުރު ްނުކުރެވޭކަމަށްވަންާޏ ްމިކަްންމިކަން ން

ްމިހާރުް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖައްސަވަިއދެއްވާށޭ. ކުރެވޭެނގޮތް

އަޅުަގނޑުމެންްފުރަތަމަްމިތާްދެއްކިްވާހަކަްމިހާރުްމިތާްޢިއްޒަތްތެރިްގިަން

ްސާުފވެަވޑަިއގެންަފިއް ްވަރަށްބޮޑަށް ްނުކުތާއިން ްނިޒާމީ މެންބަރުންގެ

ްކުރި ްމިކަންތައް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުެގންދެވޭނެކަން.ްއޮންނާނީ.  795އަށް

ްދެންނެވީ.ް ްެއގޮތަްށ ްއެވާހަަކ ނޑު ްައޅުގަ ްފުރަތަމަވެްސ އެހެންވެ

ް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުންނާއ99ްްިއެހެންނަމަވެސް ްމާއްާދެގ ވަނަ

ް 4ްްގަާވއިދުގެ ްމައްދާާއިއ ްބާރެއްެގ2ްްވަނަ ްލިބޭ ްދަށުން ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމިގެންދަވަނީ. ްކުރިއަްށ ްމިކަންތައް ްޢިއްޒަތްތެިރްްސަބަބުން އެހެންނަމަެވސް

ްބޭކާރުް ްމިކުރެެވމުންދަނީ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ  800ރަްައީސް،

ްއަންނަް ްޑްރާފްްޓކުރެިވެގން ްރަނގަޅަށް ްމިީއ މަސައްކަތްތަެކކޭ.

ޑްރާފްޓެްއގޮތުަގއިްމިކަންްކުރާކަމަށްވަންޏާްމަނިކުފާނުްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާީން

ްމިކަ ްނަންަގަވއިގެން ްކޮމިޓީއެއް ްއޮްތްމިތަނުން ްމިހާރު ްަޙވާލުކުރާށޭ. ން
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ްނުކުރެވޭަކމަށްވެއްޖެްއޔާ.ް ްމިކަން ްޮކމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްމިކަންތައްތަެކްއ ްހުށަހަޅައިގެން ްއެއްޗެހިތަކެއް  805މިހެން

ްހުށަހަޅުއްަވއިިފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.ައތޮޅު ްދެންމެގަިއ، އަޅުަގނޑު

ނޑުމެ ނުޑްމިތާްކުރިންްއަޅުގަ ްނގެްމަޢުލޫމާތަކަށްްފޮނުވިްކަރުދާހެއް.ްއަުޅގަ

ްއޮްތް ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާރު ްމިހުށަހަޅަނީ ްއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅައިފިން،ްމިހާރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއޮްތގޮތަްށ ްއެތި ްފޮނުއްިވ ްމަނިކުފާުނ މިޤާނޫނުއަސާސީ،

 810ްމިހުށަހަޅަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަށްްތާއީދުކުރައްާވ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއާެއއްގޮތަށްް

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުށަހަޅަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެގންނަވާ. ްތަްއޔާރުކޮްށގެން އެްއޗެއް

ްމިއަުދް ްކޮށްގެން ްމިކަންކަން ްމިހެން ްކުރަންވީ. ްމިކަން މިހެންތޯ

ް ްމިހާރު 12ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއވެްސކަމެްއ15ްްޖަހަން ްިމ އަށްވީ.

 ނުކުރާ....ްް

ް815 

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްމެންބަރު.. ްޢިއްޒަތްތެިރ ންބަުރ...

ްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

 820ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ނޑުމެންެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްއަޅުގަ ްނަފްސަށް. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބައްލަވަންވީ ްމަނިކުފާނު

ްސަށްްބައްލަވަިއގެންްކަންަތއް...ނަފްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް825 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު ްއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއައިސްތިބީ ްމިމަޖިލީހަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ފާހަގަކުރެްއވީ

ކަތްތަެކްއްމިކޮށްގެންްތިބިްހުވަާއއިްެއްއގޮތަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކުްަމސައް

ްޤަބޫލުކޮށްގެްން ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ްހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްގައިމުެވްސ. ްހަމަ ްމިގެންދަނީ ްމަަސއްކަްތކުރަމުން  830އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްވިސްނަިއގެްނ އެގޮތަށް
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ްެއއްެވސްް ްތިވިދާުޅވާހެން ޢިއްޒަތްތެިރްްމަސައްކަތްކުަރއްާވކަމަށްވަންޏަާކ

ްކުރައްވާނެކަަމކަްށް ްކަމެއް ްޚިލާފަށް ްރޫޙާއި ްމިމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްއަދި ްއެުއސޫލުން ްއެހެންވީމާ، ްނުދެކެން. އަޅުަގނޑު

 835ރޫޙަކަށްްވާންވާނީްދިވެހިާރއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްޤާނޫނުއަާސސީއެއްްހަަދިއް

ްއަ ްއެއީ ްިނންމުން. ްމަތިކޮށް ްނުވަަތްއަޅުަގނޑުމެން ޅުަގނޑުެމން،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމުން. ްހަދައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިގެންދަނީ.ް ްމަސަްއކަތްކުރަމުްނ ްޤަޫބލުކޮށްގެން ނޑު ްއަުޅގަ ކުރެވޭކަމަށް

ްމިހާރުް ްދެން ްއާދެ، ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަޮތޅުގެ އެހެންވީމާ،

ްއާދެ ްއަޅުަގނޑު... ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްޢަބްދު، ްނިޒާމާބެހޭްهللا  840ޖާިބރު

ްނުކުތާއެއްްގއ.ްގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  845ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަޅުގަްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީެގްމިނެގީ، ްޑްރާފްިޓންގ ނޑަީކވެސް

ްތެރޭގަިއް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްދެން މެންބަރެއް.

ްހުށަހަޅަންް ްޙަޤީޤަތުގައިެވސް ްހަމަ ްެނތްހެން. ްއޮޅުމެްއ އެްއވެސްކަހަލަ

ްހުށަހަޅަިއް ްެއްއޗެއް ްއެހުށަހަޅުްއވާ ްއެބޭފުޅަކު ްމެންބަރަކަށް ޤަޞްދުކުރަްއވާ

ްކެތްތެ ްއަނެއްބޭފުޅަުކވެްސްނިމެންދެން ްދެން ްއަޑުއަހާލާފައި  850ރިކަމާއެއްޮކށް

ްއެބައޮތެްއް ްގެންދެވެން ްހަމަ ްމަޖިލިސް ްއެކަހަަލގޮތަކަްށ ހުށަހަޅައި،

ްހިސާބަށްް ްމިހާ ްއުންމީދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްކޮބައިހެްއޔޭ ނޫންހެއްޔޭ.

އޭ.ްގެއްުލވާލުމުގެްސަބަބަީކެއއް.ްައދިްމިއަދުްމާގިނަްއިރެްއވެސްްނުވޭނޫންތޯ

ްމިކަންް ްމަޑުމައިތިރިކަާމއެްއކޮށް ްކެތްތެރިކަާމެއއްކޮށް އެހެންވީމާ،

ްޝާހީންް ްވިސްނަންވީނޫންހެްއޔޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  855ކޮށްލަދެވޭގޮަތކަށް

ްބޭފުޅުންވެސްް ްތިިބ ްދެން ްހުށަހެޅުއްވުމެއް. ްއެހުށަހަޅުްއވަނީ ޙަމީދުވެސް

ްއެބައޮތެއް ްގެންދެވެްނ ްރީއްޗަށް ްހުށަހަޅައިގެްނ ނޫންހޭ.ްހުށަހެޅުން

ްސިޓީފުޅުންވެްސް ްފޮނުްއވި ްރަީއސް ްއެަބއެނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮންމެހެންް ްނުނިންމުނީ ްގޮތެއް ްޮކމިޓީއިން ްޑްރާފްޓިްނގ މިކަމުގައި
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ްގޮތެްއް ްހަމަ ްނޫންކަން. ްނުކުޅެދިގެްނ ްމީހުން ްކޮމިޓީ  860ޑްރާފްޓިންގ

ްޙަޤީޤަތް ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެވެސް ްނުފެނުނީކަން.

ްޒުވާުބކުރަންޏާް ްމިތާނގައިްާ ްެއއްަކއިރިޮކށްލާފައި އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނުޑވެސްްމިހިރީްޒުވާުބކުރަންްއެންމެންނާްއެއްކޮށް.ްއެހެންްނަހަދައިް

ްމިހާރުް ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނގާށޭ. ްމިނިންމާލަމާ ްގެންޮގސް ްމިކަން ރީއްޗަށް

 865ބުރަވާންޖެހޭނީ.ްްބޭނުންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީްިއޞްލާޙުވުމުގެްަމއްޗަށޭްބޮޑަށްް

ްހުށަހެޅުއްވޭެނގޮތަކަްށް ްޝާހީނަށް ްނާޅައި ްހުަރސް ްޝާހީނަށް އެހެންވީމާ،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުށަހަޅައިގެން ްބޭފުޅުންވެސް ްތިބި ްދެން ހައްދަވާފައި

ްރޫލިންގއެްއް ްއެގޮތުްނ ްރައީސް ްއެަކންވާނެ. ްހެދީމަ ދެވޭނެގޮތަކަށް

ްދެއްވަްނވީނޫންތޯ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް870 

ް

ްޢިްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ ްޝުކުިރއްޔާ ްނުކުތާއެްއކަމަްށްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. އްޒަތްެތރި

ްއަޙްމަދުް ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލެއަތޮުޅގެ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.

ްދީދީ.

ް875 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް މާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްވަރަށްބޮޑަްށ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޢާފްކުރައްާވިތްޝުކުރިއްާޔ

ްހަމަްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ނޑު ްައޅުގަ ްނަގަންޖެހޭތީ. ްނުކުތާ ްމިިނޒާމީ ްައޅުަގނޑަށް ތަކުރާރުކޮށް

ްމެންބަރުް ްރ.އަޮތުޅ ްވާހަކަ، ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ  880މިނަގާ

ްއެޖެންޑާގެް ނޑުމެންގެ ްިވދާޅުވި.ްއަުޅގަ ވަަނ3ްްފަށްޓަވަިއގަންނަވަމުންެވސް

ްމިއޮ ްމެންބަރުންްނަންބަރުގައި ްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުްނ ްއިްނތިޤާލީ ތީ،

ްއެރުވުާމިއް ްފުރުޞަުތ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުްއވުންތަްއ ހުށަހަޅުއްވާ

ްއެރުވުން.ް ްފުރުޞަތު ްތާއީދުކުރުމުގެ ްމެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

ްހުށަހެޅުންް ްއެހުށަހަޅުއްާވ ްމިތާނގައި ްމެންބަރު  885ޢިއްޒަތްތެރި

އެބޭފުޅާއަށް.ްްވަންޏާްކިހިނެްއތޯްމެންބަރަކުްތާއީދުކުރަްއވާނީްވިދާޅުނުާވކަމަށް

،ްއެްމެންބަރުވެސްްފައްޓަަވިއަގންނަމުންްއެވާހަކަްފާހަގަކުރެްއވި.ްއެހެންވީމާ
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ްއެންމެް ްނަމަެވސް ްނަންގަަވއިގެން ްަވގުތު ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވާށޭ. ްމިތާނގައި ްހުށަހެޅުން ްއެ ނުޑްފުރަތަމައިނުން

ްބަހުސަކަށް.ްއެކަމަުކ،ް ްއެ ްނޫން ްބޭނުމެއް ްހުރަސްައޅާަކށް  890އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްނެޭތް ްިމތާނގައި ްނޫނިްއޔާ ްއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުން އެ

އިޒަރގެްހުށަހެޅުމާއި،ްއެްހުށަހަޅުްއާވްތާއީދުކުރެޭވކަށް.ްހުށަހެޅުމާއި،ްޝްމެ

ކަންތައްްާވކަށްްނެތޭ.ްއެހެންވީމަ،ްހުށަހެޅުމުގައިްތަފާތުްވިދާޅުވެެގންނެއްްއެ

ްއިލްތިމާސްް ްކޮށްދެްއވުމަްށ ްއެކަންތައް ްގޮތަަކށް ްކުެރވޭނެ އެކަންތައް

ްދެންވެްސް ްެނގީ. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްފުރަތަމައިނުންވެސް  895ދަންނަވަމުން،

ްކަމަށްވަންޏާް ްގެންަދާވ ްިމގޮތަށް ްކުރިއަށް ްއަިދ ްއެުރވީ. ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ނޑަށް ްއަުޅގަ ނުޑްްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުގަ ްނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ްނުކުތާ ިނޒާމީ

ްޝުކުރިްއާޔް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްައރިހުގައި ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރައީސް.ް
ް900 

ް

އާދެ،ްައޅުަގނޑުްޝާހީން،ްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޝާހީންއަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްޙަމީދަ ްޝާހީން ްއެގޮތަށްްދަންނަވާލާނަން، ްދަންނަވާލައިފިން ށް

ްހުށަހަޅައިހުށަހެ ްގޮުތަގއި ްއަރުވަމުްންޅުއްވުމެްއގެ ްފުރުޞަތު ަވއިދެްއވުމަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގއ.ގެ ްޙަލީމް، ްޢަދުނާން ްއާދެ،  905ދިޔަީއވެސް.

ްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުިރއްޔާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްެއްއވެްސްްއާދެ، ްީމގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް.  910ްޢިއްޒަތްެތރި

ްކުރަްއވަންހުިރްްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިދާރީގޮތުން ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްނެތް. އޮޅުމެއް

ްކުރައްވަންޖެޭހް ްފުރަތަމަ ްމަނިކުފާނު ްދަނީހެން. ްނުވެ މަސައްކަތެއް

ްޤަބޫލުކުރެވެނީމަސައްކަތެްއކަ ްއަުޅަގނޑަށް ްމަށް ހުށަހެޅުންތައްް،

ްދެވެީން ްއެއަށް ްސާފުކޮށްލެއްވުން. ްބޭފުޅުންނެއްތޯ ްކޮންކޮްަން ހުށަހަޅުއްވަނީ

1،2،3ް ްއެއީ ްާޝހީން ްމިސާލަްަކަްށ، ްވެްެދާނެ.2ްް. ްބޭފުާޅަކމަށް  915ވަނަ
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ް ްއަުޅަގނުޑ5ްްމަނިކުފާނުގެްސިޓީފުޅުގެ ްއެްއެޗއް ްއޮތް ްޕެރެގްރާޕްަގއި ަވނަ

ްކަންދަންނަވާލާނަ ްމެންބަރަކުްތަކާން.ްވީމާ،ްއިންތިޤާލީ ްއެއްެވސް ބެހޭގޮތުން

ް ްއޮތްނަމަ ްކަމެްެއް ްބޭނުންފުޅުވާ 23ްްހުށަހަޅުއްވަން ާވ2228ްްމާރޗް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްބޭއްވޭ ްމިއަދު. ްެއއީ ވަަނ256ްްއާދިއްތަދުވަުހ،

ްހުަށހެޅުންވުންތަްއް ްއެ ްމިތިބީ. ްޖަލްސާގައި ްމި ްއެއީ  920ޖަލްސާގައި،

ް ްތައްޔާރުެވވަަޑއިެގން ްއަިދްހުށަހެޅުމަށް ްދަްނނަވަމޭ. ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް

ްހުށަހެޅުއްވުންަތުކެގް ްހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހެޅުއްވުްނ، ްހުށަހެޅުއްވުން މިގޮތުން

ްހު ްއެ ްވަކިން ްހުށަހެޅުމެއް ްކޮޕީއާކޮންމެ ްތައްޔާރުކުަރްއާވްށަހެޅުމެއްގެ ެއކު

ްަްއިދާރީމޭޒާއިްއެްކޮޕީް ްވާލުޮކށްދެއްވުމަށްެވސްްއެދެމޭ.ްމިހެންްމިދެންނެވީޙަ

ްޮއމާންކަމާމަސައް ްހަލުވިކަމާިއ، ްމަޤްޞަދުގައޭ.ްކަތް ްގެންދިއުުމގެ  925އެކު

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުންނާނެކަމަށް ްލިބިަވޑަިއގެންފަިއ އިދާރީމޭޒަށް

ްތިްން ްަހއްދަވާފަިއ ްފޮޓޯކޮޕީ ްހަލުވިކޮްށ ްތަންކޮޅެްއ ްދެފަރާތުން އިދާރީމޭޒުން

ްހު ްއެ ްނޫންތޯ، ްބައްސަވާަލްއވަންީވ ްގެންދަާވއިރު.ްވައްްށަހަޅުފަރާތަކަށް މުން

ްމިކަ ްއެހެންވީމަ، ްގެންެދވޭކަމަށް، ްަމޑުމަޑުން މަނިކުފާނުްމަކީ

ްޤަ ްްްމަސައްކަތްކުަރއްވަން ްކުރިއަްށްޞް ްަމތިން ްއޮްތގޮތުގެ  930ދުކުރައްވާަފއި

ްކޮްން ްކަމަކީ ްކުރައްވަްނވީ ްފުރަތަމަ ްމަނިކުފާނު ްއެދެން. ގެންގޮސްެދއްވުން

ް ްހުށަހެޅުއްުވން ްތަްއޔާރުެވވަަޑއިެގްންބޭފުޅުންނެއްތޯ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްވެދާނެ.ް ްބޭފުޅަކާއި ްއެހެން ްއަދި ްމަނިކުފާނާއި ްައޅުަގނާޑއި، ތިއްބެވީ.

ް ްމިސާލަކަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ 1ްއެހެންވީމަ، ،ް 2ްމަނިކުފާނަށް އެހެްން،

ް ްހުށަހަޅާއިރ3ްްުބޭފުޅަކަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން،  935ލިބިަވޑަްަިއެގންފާނެ.

ްބަހަ ްޕޭޕަރުތައް ްގޮތަކަްށްއަޅުަގނުޑގެ ްއެކަހަލަ ްގެންދާނީ. މުން

ް ްވަރަްށ ްއޭރުްންދަބުވެރިކަމާްއަގެންގޮސްެދއްވުން ްދަްނނަވަން. އެކު

ްއޮޅުންފިލާނެ،ްސާފުވާެނ.ްޝުކުރިްއާޔް ްބޮޑަށް ްތަންކޮެޅއް އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްޢިއްްްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް940 

ް

ްކުރީގަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްހަމަ ްދަންނަވާލައިފިން ްނިމުނީމަްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅުއްވާ ްމި އިވެސް

ްވާހަަކް ްފޮނުވާލަދޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްލިޔުން، އެ
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ްރ.އަތޮުޅެގް ްއާެދ، ްދަންނަވާލީ. ްުކރީގަިއވެސް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ދެއްތޯ.

 945ްލަދެއްވުންްއެދެން.ްތެރިްމެންބަރުްގެންޮގސްްނިންމާޢިއްޒަތް

ް

ްވަރަްށްްރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންބަް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްނެތީމާްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްފެނިވަޑަިއގަންނަވަްނ ްލިޔުން ްމި ްއެހެންވީަމ،ްދަތިފުޅުވާނެ .

ް ްަހމަ ްައޅުަގނޑު ްއިޒުަނދެއްަވއިފިއްާޔ ްަރއީސް ވަަނ1ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއޮ ްފެށިގެްނ ްަދންނަވާލާނަން.ްމާއްދާއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއީކގައި ްބައި  950ތް

ްއެހެން ްޤަބޫލުކުީރ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާއިރު،ްްދެން، ފަހަރުފަހަރުވެސް

ްކިަޔއިދިނުމަްށް ްސަބަބުތަްއ ްެއ ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެސް ްމެންބަރަށް ހުށަހަޅާ

ްފަހަްށް ްއެބައި ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް، ފުރުޞަތުދެއްވާނެކަމަށް.

އެހެންވީމަ،ްހަމައެކަނިްއެްހުށަހެޅުންްހަމަްއިއްވާލުމަށްޓަަކިއްބާއްވަފާނަން.ް

ްއިންތިޤާލީް ްދަންނަވާލާަނން. ްަފސޭހަފުޅަށްޓަކައި ްމެންބަރުންގެ  955ޢިއްޒަތްތެރި

ްް...ކަންތައްތަާކއި

ް

ްއިބްރާހީމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއއ.ގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ްްނިޒާމާބެހޭ

ް960 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތެުދީވްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްނުުކތާގައި ްިނޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް

ްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް 4ްްގަާވއިދުެގ ްަގވާއިުދގެ ްާމއްދާާއއި، ްއަިދ13ްްވަނަ ްާމއްދާާއއި ްވަނަ

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރ21ްްގަާވއިދުެގ ްރިޢާޔަތްކުރަމުން. ްދަށުން ްމާއްާދގެ  965ވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްދެމިއޮތްހާްހިނދަކު،ްމި ްމިްމަޖިލިސް ރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެން

ްކުރިއަށްދާހާ ްްޖަލްސާތައް ްކޮންމެްހިނދަކު، ްކުރާ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްމަްއޗަްށްލާޒިމްކަ މެއް.ްއަމުރަކަށްްކިޔަމަންތެރިކަންްައދާކުރުމީްއަޅުގަ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަމެއް. ްޖެހޭނޭ ްކުރަން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއީއް ްކަމެއް. ްކުރެވިދާނޭ ްމިމަޖިލީހުގައި ްމިއަުދ ްރޫލިްނގައކީ  970ނެރުއްވި

ްފޮނުވާަފިއް ްލިޔުންތަެކއް ްމަްއޗަށް ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި
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ްއެ ްބުނާ ްއޭަގއި ްބަްަލަިއލުމާއެކުަގއި ްިލޔުން ްއެ ްއެއެބައޮތް. ނެގްންްއޗެއް

ްހަމައެއާް ްއަދި ްއެބައޮތް. 13ްްއެްއޮކށް ްމާއްދާގައި ްއެޖެންޑާްއެްވަނަ ބުނާ

ް ްއެބައޮތް. ްހާމަކޮށް ްއެބައޮތް، ްފެންނަން ްކުރިމަތީަގިއ 3ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނަންބަރުތައްް ްބައެްއ ްހުރި ްލިޔުމުގައި ްއެ ްއެދަނީ. ްކުރިއަށް ްމާއްދާ  975ވަނަ

ްއިޞް ްބައެއް ްހުރި ްޭއގަިއ ްަބއެްއްދޫކޮށްލާފައި ްހުށަހަޅުއްާވ، ލާޙުތަްއ

ްއެގެންދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ް ްމެންބަރު ްވިދާުޅވަމުން،ްރ.އަތޮުޅގެ އިޞްލާޙުތައް

ްއެގޮތަްށް ްއެހެންީވމަ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ އެކަމަކީ

ްބުނުއްާވް ްއެ ްދީލާލައްަވއިފިްއާޔ ްތިގޮތަށް ްނެްެރުއްވާ، ްރޫލިންގ މަނިކުފާނު

ްއޮޑި ްނެތް ްހިަފހައްޓަންޖެހޭނެްހުންގާނު ްދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއެގޮުތގައި  980ައކަށް

ް ްަގވާއިުދގެ ްހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ ްދަށުްނ22ްްވާހަކަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްރައީސްއަްށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމަ، ްލާޒިްމަކމެއް. ްމައްޗަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްޝުކުރިްއާޔް ްއިށީންނާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްހަނދާންކޮށްދީފައި އެކަން

ްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތް
ް985 

ް

ްގެންދެވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްކުރިައށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްއިބްރާހީމްް ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއއ.ގެ އެދެން.

ްކޮންމެހެންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމި، ްދަންނަވާލިން ްކުީރގަިއވެސް އަޅުަގނޑު

ްފް ްގޮްތްމިމަޖިލީހުގެ ްއަންނަ ްޚިޔާލުފުޅަށް ްމެންބަރަކު  990ލޯރގައި

ްގޮތަކަްށް ްހޫނުާވނެ ްއިތުރަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުެގ ތަފާތުވުމަކުންނެއް

ްއެހެންވީމަ،ް ްމަަސއްކަްތކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްުނގެންދެވޭތޯ ކަންތައްތައް

ްނަމަވެްސް ްއަރުަވއިނުިދން ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއެވާހަަކ ްއިތުރަކަށް ކޮންމެހެން

ްައރުވައިެދއްވީީތްރަނގަޅުވާނެ ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއެހެންަނމަވެސް، ްދެން .

ްކުރިއަްށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްދަންނަވަމުން،  995ޝުކުރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހއ.ެގ ްނުކުތާއެއް، ްިނޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ގެންގޮސްެދއްވުން

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(



 37 

ް1000 

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބު ްއެދިއްޖެ. ްގިނަފަހަރު ްވަަރށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްވެދާނެ.ްގއ.ގެ ްއިިވވަަޑއިނުގަީތަކމަށް މަނިކުފާނަށް

ްއޮްތް ްިސޓީއެްއގެ ްފޮނުވި ްމަނިކުފާނު ްވިާދޅުވީ ްދަށުން ްނުކުތާގެ ނިޒާމީ

ްރައީސް،ްޢިބާރާ ްޢިއްޒަތްެތރި ްހިތަށްއަރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅު. ތުގެ

ްއޮތްގޮތަޭށް ްހުށަހެޅުއްވުން ްހުށަހެޅުއްވި ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1005އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ވިދާޅުވީާމ،ްއޭތިްބަލަިއގެންނެީވްކިހިނެއްތޯއޭ.ްމީަގއިްއެބަބުޭންވަިކވަކިންޭން

ްމި ްއެކަުމގަިއ ްއެހެންވީމަ، ްނުކުމެގެްންްހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. މައްސަަލ

ްހުށަހެޅުންތައްް ްެއ ްެއއްޗެހިަތއް، ްއެ ްިއތުރަށް ްއޭެގ ްއަެނއްކާ މިއުޅެނީ.

ްކުރިއަށްް ްބަލައިެގން ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްއެހެންވީމަ، ްނެތީމަ. ފެންނަން

 1010ްގެންދެވިދާނެތޯްއެްުސވާލުްއުެފދޭތީްއެވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްއަޅުްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްތިކަމާދެ، ްވިސްާނލާނަން ނުޑވެސް ްޝާހީންްގަ ްއިުތރަށް. ްއަދި މެދު

ްޙަމީދުްވާހަްަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންގޮސްދެްއވުންްއެދެން.ް

ް1015 

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިހާބުމާލޭގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް1020 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމިތިބީ ްމިހާރު ްރައީްސ،ްއާެދ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި

ްފަުހްމަރުޙަލާގައި.ްއަުޅގަްްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޝިހާބު ްޑްރާފްޓް،ްއިޞްލާޙުކުރުމުެގްއެންމެ  1025ނޑުމެންނަށް

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްްޓކުރާ ްގޮަތކީ ްގެންދަވާ ްކުރިައށް ްކަންތައް ްކުރިން މީގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، ްހުށަހަޅުއްވަނީ. ްޑްރާފްޓެއް މިތަނަށް
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ްމެންބަރުންް ްޑްރާފްޓަްށ ްލިބވަޑަިއގަންަނވާ ްއެ ލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ.

ް ްއިޞްއިޞްލާޙު ްއެ ްނުރަސްމީްލާޙުތަކާހުށަހަޅުއްވާ. ބެޭހގޮތުން

ްފްލޯރއަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްކުރުމަށްފަހު ްމިަކންތައްތައް ްބާްއވާ.  1030ބައްދަލުވުންތައް

ްއާދެ،ް ްިނންމަން. ްގޮތްަތކެއް ްއަހައިގެން ްވޯަޓށް ްއަޅުަގނޑުމެން އަންނަނީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްމަރުޙަލާެއއްނެތި ްެއްއވެސް ްއެއިން ްމިއޮތީ މިފަހަރު

ްމިމަޖިް ްހަމަ ްމީގެްމިލިބެނީ ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާޙުަތއް ްފްލޯރގައި ލީހުގެ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްެއ ްމެންބަރުން ްުހށަހަޅުއްާވއިރު ްއިޞްލާޙުތައް ކުރިންވެސް

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫުލކުރާ ްައޅުަގނޑު ްވިދާުޅވޭ. ްއެަބ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް  1035ސަބަބު

ްކަމަށްވަންޏާް ްހުށަހަޅުއްާވ ްއިޞްލާޙެއް ްއަމްދުން ްއަދި ްމިފަހަރު މެންބަރަކު

ްއޭރުންްްއެ ްވިދާޅުވަްނޖެހޭނެ. ްމިތާ ްސަބަބު ްހުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާޙު

ްއޭރުްން ްީކްއވެެގންކަން. ްހުށަހެޅުްއވީ ްއެ ްއެނގޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވަތަް ްާތއީުދކުރަން. ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްއެ ްއެނގޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމި ްހަމައެކަނި ްއެހެންވީމަ، ްބަހުސްކުރަން. ްއެނގޭނީ  1040ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެް ްނުފުދޭނެ. ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވުަމކުން ްމިތަނުަގއި ލިޔުމެއް

ްބަޔާންކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެކަމަށްް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްސަބަބު ހުށަހެޅުއްވި

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް1045 

ްދަންނަާވލީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ނޑު ްއަްަޅުގަ ްްމިހާރު 3ްްމީގެ ްމާއްދާގަިއ ްމިއޮންނަނީވަނަ

ް ްއޭގެފަހުން ްހުށަހަޅުއްވަން. ްބޭފުޅުންނަށްްހުށަހެޅުން ތާއީދުކުަރއްާވ

ްމެންބަރުންް ްތާއީދުކުަރްއާވ ްއަރުވާަފއި ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ް ްތާއީދުކުރެްއވީމަ ްދެން ްދެން، 4ްްނިމުނީ. ްބަހުްސަގއި، ވަަނ4ްްވަނަ

ްބަހުސްކުރުން ްމިއޮންނަނީ، ްހުޅުވާލެވޭިއުރްއައިޓަްމގައި ްބަހުސްކުރުމަށް .1050 

މިހާރުްހުށަހަޅުއްވާްމެންބަރުންނަށްވެސްްައޅުަގނޑުްފުރުަޞތުްއަރުާވގޮތަްށް

ްބަެއްއް ްކަންނޭނގެ ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮތީ. ްވިސްނާފައި މިފަހަރު

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރަްއވާ،ްމާލެއަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްއަޙްމަދު ްފާަހގަކުަރއްވަނީ.ްްމާރިޔާ ްއެ ްބޭފުޅުންވެސް ްއަިދްއެހެން ދީދީވެސް

ްޢިްއޒަ ްމާލޭގެ ްމި ްތިްއެހެންވީމަ، ްޝިހާބު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1055ތްތެރި
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ފަދައިންްއެްފުުރޞަތުްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެްިމްހުށަހެޅުއްވުންްފާހަގަކުރެްއވި

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްީކްއވެގެންތޯ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެގޮތަްށްހުށަހަޅުއްވާ ރު

ްއެހެންީވމާ ްހުށަހެޅުއްވީ.ްދެން ްކުރުކޮްށް،ްއެ ްވީހާ ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މިހާރު

ްލިޔުްން ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްއެދެން. ްނިންމާލަދެްއވުން ގެންގޮސް

ްއެ ްެއްހެންސަރކިއުލޭްޓކޮށްލާނަން ްއެހެންވީމަ،  1060ބޭފުޅުންނަށް.

ްތ. ްއެދެން. ްހުށަހަުޅއްާވލަދެއްވުން ްޢިއްޒަތްތެިރްހުށަހެޅުއްވުންތައް އަތޮުޅެގ

ްމެންބަރުްއެދިވަޑަިއގަތިންތޯ.ްާއދެ،ްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1065 

ްމަޖިލީހަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްވާހަކައަީކ، ްބޭނުން ްދަންނަވަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްލިޔުމުްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަންނަނީ ްފަހުްންހުށަހެޅުންތަކެއް ްއޭގެ ްސިފަިއގައި. ގެ

ްޢާންމުގޮތެއްަގިއް ްލިޔުން ްމި ްފަހުގައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްގަާވއިދުެގ ްކޮންމެއަކަްސްމަޖިލީހުގެ ްމިހާތަނަށް. ްމިއަންނަނީ 25ްލިބެމުން

ްއެް ްމެންބަރަށް ްހުށަހަޅާ ްބަދަލުގަިއވެސްްް ްގެެނވުނު ްމާއްދާއަށް  1070ވަނަ

ްބަޔާންކު ްސަބަބު ްރޫޙަކީްހުށަހެޅި ްއޮްނނަނީ. ްދޭގޮތަށް ްވަގުތުޮކޅެއް ރަން

ްހުށަހަޅުްއާވް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ އެއީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިތަނަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްކ.އަޮތޅުގެ ްއެއީ ްހުށަހެޅުއްވުްނ ހުށަހެޅުއްވުން

ްމުހިންމުކަމެ ްފަދައިން ްވިާދުޅވާ ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްއަޅުަގނޑުމެްންމާރިޔާ އް.

ްމުހިންމުކަމެއްއީދުކުރަތާ ްހުށަހެޅުްއވުމާން ްއެ ްނަމަވެސް،  1075އެްއކޮްށްް.

ްމިވެނިް ްވެގެންނޭ. ްމިހެން ްމިހެން ްހުށަހެޅުއްވީ ްމިގޮތަށް ތިމަންނަ

ްމިހެންް ްމިހެން ްތަފާތުކޮށް ްވިސްނުމާއި ްއޮތުމާއި،ްމި ްމިހެން ޑްރާފްޓެްއގައި

ްއަ ްއަކުރުން ްދޭންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތު ްވިދާުޅވުމުގެ ްބޭއްވުމުގެ ްެއްމި ކުރަށް

ްވާނީކީ.ްއެހެންވީމަ،ް ްހުށަހެޅުއްވުން ްހަމައެކަނި ްނޫން ްވިދާޅުވުމަކަށް ލިޔުން

ްރޫޙުގަިއެވްސް ްގަާވއިދުެގ ްއޮތް ްމިހާރު ްމިދެންނެވި ްައޅުަގނޑު ީްް  1080އެއ

ްއެވާަހަކް ްފެންނާތީ ްރަނގަޅުގޮްތކަމަށް ްއެންމެ ްގެންެދވުމަށް އެކަން

ްގާ ްމިދައްކަނީ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާުރްދަންނަވާލީ. ނޑަކަށް ްތގަ

ްއެއްްވާހަކަެއއް.ްޝުކުިރއްާޔ.ް
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ް

ް1085 

ްިމްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑަްށ ްއެްެދެން. ްގެްނގޮސްދެްއވުން ްކުިރއަށް އާދެ،

ްތަފާތުވީާމް ްިވސްނުންފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްެރި ްިޢއްޒަތްތެ ްހަމަ ބަހުސްގައި

ްއެް ްއަންނާނެކަން. ްޚިޔާުލފުޅު ްގޮތްގޮތަށް ހެންނަމަވެސް،ްތަފާތު

ް ްމިކަން ްކެތްތެިރކަމާއެީކގައި ްަްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމަންްޙަ ްމިަކން އްލުކޮށް

ްިމް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1090އެބަޖެހޭކަން

ްއެހެންވީމާ ްކޮމިޓީަގިއވެސް. ްޑްރާފްިޓންގ ްދިމާވީ ްދިމާވަނީ، ިމް،

ްނިންމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްތިބޭފުޅުންްކޮންގޮތަކަްށ، ްވަިކގޮެތއް ނީ.

ްއެގޮތަކަްށް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމައިދެްއަވިއފީވިއްޔާ ނަޑއަަޅއި، ކަ

ްއެންމެް ްމިއީ ްވިސްނޭގޮުތގަިއ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންވީމަ، ދާން.

ްއަވަހަށް،ް ްެއންމެ ްއަދި ްއެހެންވީމަ،ްއެގޮތަށް ްވާނީ. ްމިހާރު  1095ފަސޭހަގޮތަކަށް

ްނިންމޭނީ. ްމިކަން ްކުރުކޮށް ްްއެންމެ ްނޮވެމްބަރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ 32ްމިހާރު

ްގޮްސް ްލަްސވަމުން ްލަސްވަމުން ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކީ ްނިންމަން އަށް

ވަނަްއަހަރުގެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނ2228ްްމިހާރުްމާރޗްމަސްްނިމިގެންްމިދަނީް

ްފާސްކުރެވުުން ްމި ްވާހަކަ ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިޚާބަކަށް ްރިޔާސީ މިދައްކަނީ

ްދަށުން. ްައޅުގަްްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްވަގުެތްއްއެެހންވީމަ، ްއެަބޖެހޭ  1100ނޑުމެން

ްއެބަޖެހޭްއަޅުަގންނެތް. ްނިންމަން ްމިކަން ޢިއްޒަތްތެިރްްޑުމެން

ްނުދެންނެވިޔަސް.ް ްއަޅުަގނޑު ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ މެންބަރުންނަށްވެސް

ްގެްނގޮސްދެްއވުންް ްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްރ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްނިޒާމާ ް ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެިރްއެްެދެން. ްމާލެއަޮތޅުެގ ްނުކުތާއެއް، ެބހޭ

 1105ްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއަުޅގަ ްމިެނީގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

 1110ްއިންކާރުކުރަނީކީް
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ްވިދާޅުވެދެްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްސަބަބު ްއެ ްހަަމްނޫން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއވުމަކަށް.

ްމިދަންނަވަނީ،ް ްައޅުަގނޑު ްެއކަމަކު، ްވާހަކަ. ްދެންނެވި ފެށުނީއްސުރެވެސް

ްިއވެންޖެހޭނެއޭ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބަށް ްމިހާ ްހުށަހެޅުން އެ

ްކިތަންމެް ްަހްަމަ ްއެހެން. ްހުރީ ްކުރަްއާވފައިވެްސ ްކަންތައް މިހާތަނަށް

ްހަ ްހުށަހެޅުްނ ްއެ ްދެން،ްފަހަރަކުވެސް ްފްލޯރގައި. ްވިދާޅުވަންޖެހޭ  1115މަ

ްސަބަބުް ްހުށަހެޅުްއވި ްތާއީދުކުރަްއވަނީ. ްމެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާ

ްއަުޅަގނޑުމެންވެްސް ްނޫން. ްިއންކާރުކުރަނީކީ ްައޅުަގނޑު ވިދާޅުވުުމގަިއ

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުން ްއެކަމަކު، ްއެނގެން. ްސަބަބު ބޭނުން

ްއިިވގެންދާންޖެހޭނެކަ ްއެންމެްފްލޯރއިން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ މަށް

 1120ްފުރަތަމައިނުންވެސްްދަންނަވަމުންދިޔަްވާހަކަައކީ.ް

ް

ް

ްމެންބަރުންނަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްހުރިހާ ްއިނގޭތޯ ްލިބިަވޑަިއގަންނަވާެނ ށްވެސް.ްއާދެ،

ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެްެރި ްހުށަހެޅުްއވުމާއެީކ. ްކުރިައްށްހުށަހެޅުއްވި އާދެ،

 1125ްއްވުންްއެދެން.ްގެންގޮސްދެް

ް

ްދަންްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެުޅން ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަންތަކާއާދެ، ްއިންތިޤާލީ ްބެޭހްނަވާލާނަން.

ްފެށުން،ްްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ7ްްބާބަށް ްމާއްދާ.ް)ހ(ްމި ވަނަ

ް ްފަށާނީ ްޢަމ1998ްަޢަމަލުކުރަން ްަގއި ްޤާނޫނުައސާސީގެ 121ްލުކުރަންފެށި

ްގޮުތގެމަތިންްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާް  1130ވަނަްމާއްދާަގއިވާ

ްތަޞްދީޤު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ް)ށ(ްޤާނޫނު ްެފށިގެންނޭ. ްދުވަހުން ކުރާ

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްއޮތްނަމަވެސް ްއެހެން ްގައި ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްއިންތިާޚބުކުރެވެންދެްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާް ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންގެ އި،

ްމިބާބުަގިއް ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްކަންތައްތަކަށް ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިބާބުގައި

ްގޮތަކަްށް ްއެެހން ް)ނ( ްގޮތަށޭ. ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ނަޑއެިޅގެން  1135ކަ

ނޑަް ްކަ ްބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ، ްބަޔާންކޮށްފަިއވާްއެިޅގެން މިބާބުަގއި

ްްކަންތައްތަކަށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުންްޢަމަލުކުރެވޭނީ

ްއިންތިާޚބުކުރެވެންދެްރަްއޔިތުންގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ނޭ.ްމަޖިލިސް
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ނޑުްކުރިްން އާދެ،ްމިމާއްދާްމިގޮތަށްްއިްޞލާޙާއެކީްހުށަހެޅިްސަބަބުްއަުޅގަ

ް ްރައްޔިތުްނެގ2ްްދަންނަވާލިން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ، ްމާްއދާ.  1140ވަނަ

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާްމަޖިލީ ްމިބާބުަގއި ްދެމިތިބުން. ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުން ހުގެ

ްރިޔާީސް ްޮއންނަ ްދެން ްޮހވުމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތިން

ްއިންތިޚާބުް ްއޮންނަ ްދެން ްހޮވުމަށް ްަމޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ އިންތިޚާބާއި،

ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ްހުރި ްމިހާރު ތިބިްްބޭއްވެންދެން

 1145ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްއެބައިމީހުންގެްމަޤާމުަގިއްދެމިތިބޭނެއޭ.ް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ، ްނުގެންނަން. ްބަދަލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ މިމާއްދާއަކަށް

ްމޭޒުކޮޅުމަތީގަް ްމިހާރު ްކަންނޭނގެ ްފަސޭހަފުޅުވެދާނެ ިއްމެންބަރުންނަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްްއޮންނާނެކަމަށް ްޖަހާފައ2228ްްިްާމޗ16ްްަލފާކުރަނީ. ތާރީޚް

ްހުށަހަޅާް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއްަޗކާއި ްހުރި ްލިޔުމުަގިއ ްއެ ްލިޔުމެއް. އޮތް

ްފެނިަވޑަިއގަންަނވާނެ.ްރިޔާީސް ްަބއްލަވާެލއްވީމަ ްތަފާތެއް ްއޮންނަ  1150އެްއޗަާކއި

ް ްއިންތިޚާބު، ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމާއްދާ.3ްްއިންތިޚާބާއި، ވަނަ

ްޢަމަލުކުރަންް ްފެށިގެންްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްތާރީޚުން މަސްދުވަހާއި،6ްްފަށާ

މަސްދުވަހުގެްތެޭރަގއިްދެންްއޮންނަްރިޔާސީްއިންތިޚާބާިއ،ްދެންްއޮންނ8ްްަ

ްއެކުް ްއިްނތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްބާްއވަންާވނެއޭރައްޔިތުންެގ ްމިެވްސްއެީކގަިއ .

 1155ވަަނ4ްްއަޅުަގނޑުްބަދަެލއްްނުގެންނަްނ.ްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަން،ްއެއީް

ްޤާ ްމާއްދާ. ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން 32ްނޫނުއަސާީސއަށް

ްކޮމިޝަނެއްް ްއިލެކްޝަންްސ ްގޮތުގެމަތިން ްމިބާބުގަިއާވ ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްރިޔާީސް ްވާނީ ްމަސައްކަތަކަށް ްޮކމިޝަންގެ ްއެ ޢައްޔަނުކުރަްނވާނެއޭ.

ްރަްއޔި ްއިންތިޚާބާއި، ްއިންތިޚާބާ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރަންޖެހޭްތުްުންގެ ްބެހޭގޮތުން

 1160އެންމެހައިްކަންތައްަތއްްކޮށް،ްއެްއިންތިޚާބުަތއްްބާްއަވއި،ްިއންތިޚާބުތަކުެގް

ް ްބެލެހެއްޓުމޭ. ްގޮތް ްހިނގާނުހިނާގ ްމާއްދާ،5ްްކަންތައްތައް ވަނަ

ް ްަޢއްޔަނުކުރުން، ްކޮމިޝަން ްކޮމިޝަނަށ5ްްއިލެކްޝަންސް ްއިލެކްޝަްނ .

ް ްގޮތުގެމަތިންނޭ. ްއަންނަނިވި ްޢައްޔަނުކުރަންވާނީ )ހ(ްމެންބަރުން

ްޢައްަޔނުކުރުމަށްޓަކަިއް ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެްއްނަން ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސީ  1165ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވްކޮންމެ
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ްހުށަ ްޕާޓީކަމަށްްްހަޅަންވާނެއޭ.މަޖިލީހަށް ްސިޔާސީ ްބޭނުމަށްޓަކައި މިބާބުގެ

ްނކުރެްއިންތިޚާބުްބުނެފައިްއެވަނީްރަޖިސްޓްީރުކރެވިފަިއވާްސިޔާސީްޕާޓީަތކު

ްޕާޓީތަކަށެވެ.ް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްޕާީޓގެ ބާއްަވއިގެން

ްނަންތަކުގެް ްހުށަހަޅާ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ )ށ(

ްރައްޔިތުްނގެް ްޢައްޔަނުކުެރވޭީނ ްޮކމިޝަނަށް ްއިެލކްޝަންސް  1170ތެރެއިން

ްމެންބަރު ްވޯޓުދިން ްހާޒިރުވެ ްމަޖިލީހަށް ްހޮޭވ3/2ްްންގެ ެގްއަޣްލަިބއްޔަތުން

ްެޭވ5ްް ްޢައްޔަނުކުރެ ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަންސް ް)ނ( މީހުންނޭ.

ްމެންބަރުންގެް ްކޮމިޝަންެގ ްއެ ްރައީސަކަށް ްކޮމިޝަންެގ ްއެ މެންބަރުން

ވަނަްމާއްދާ.ްއިލެކްޝަންްސ6ްްމީހަކުްޢައްޔަުނކުަރންވާނެްެއޭ.ްތެރެްެއިންް

ްސިފަތައް،ް ްމެންބަރުންގެ 6ްްކޮމިޝަންގެ ްމާއްދާެގ5ްް)ހ(.ްމިބާބުގެ  1175ވަނަ

ދަށުންްޢައްޔަނުކުރެވޭްއިެލްކޝަންސްްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުންގެްކިބަިއގަިއް

ްމިއިންނަނީ.ް ްތިކިތަކެއް ްނުވަތަ ްބްލޭންކް ްމީގައި ްދެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ،

ް.....ްމިވެިންމާއްދާްއެއީްމުސްތަިޤއްލުްޮކމިޝަންތަކާއި،ް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކޮމިޝަން،ްްމިބާބުގެްމަޤާމުތައް، ްދަށުަގިއާވްއިލެކްަޝންސް ްސުރުޚީގެ މި

ްމީހުންނަށ3ްްް ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތު ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ްާމއްދާަގއި  1180ވަނަ

ްމެންބަރުންނަކީް ްކޮމިޝަްނގެ ްއިެލކްޝަންސް ް)ށ( ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ްނުވަަތް ްޕާީޓއެްއގެ ްސިޔާސީ ްއެއްެވސް ްނުަވތަ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްޙަރަކާތް ްޖަމާޢަތެއްގެސިޔާސީގޮތުން ްނުވާނެއޭ.ްތެިރވާ ްވެެގން ްމެންބަރަކަށް

ްޖަމާޢަތެއްކަމުަގިއް ްޙަރަކާތްތެިރވާ ްިސޔާސީގޮތުން ްބޭނުމަށްޓަކައި މިމާއްދާގެ

 1185ެއވަނީްމިބާބުގަިއްބަާޔންކޮށްފައިވާްެއއްވެްސްއިންތިާޚބެއްަގއިްވަިކްްބުނެފައި

ަޖމުޢިއްޔާތަާކިއްްމީހަކުްނުވަތަްވަކިްަބޔަކުްއިންތިޚާބުކުރަންްމަސައްކަތްކުރާ

ްގެނެސްަފިއް ްިއޞްލާޙެއް ްީމގައި ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނޭގޮތަށެވެ. ޖަމާޢަތްތައް

ްއެީއް ްފާހަގަކުރެްއވޭނެ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތްކަން

ރަކާތްތެިރާވްޖަމާޢަތެއްްމީގެތެރޭގައިްހިމަނާފައިްއެވަނީ.ްޙަްަސިޔާސީގޮތުންް

ްގޮތު ްާޕޓީއެްއގެ ްނުދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރެވުމުެގްއެއީ ްރަޖިސްޓްީރ  1190ަގއި

ްއެ ްދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް. ްއެްޑވާންޓޭޖެއް ްމެންބަރުންްސަބަބުން ފަރާތުން

ް ްހުށަހަޅައިގެްންއިލެކްޝަންސް ްމީހަކު ްމެންބަރަކަށް ކޮމިޝަންެގ
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ްނުސީ ްނަަގއިގެން ްއެކަްނގެންދިުޔމުގެއެްޑވާންޓޭޖެއް ފުރުޞަތުްްދާގޮތެްއގައި

ް ްާމއްދާ،7ްއޮެވގެންނުވާނެ. ްމަޤާމުްްވަނަ ްކޮމިަޝނަރުގެ އިެލކްޝަން

 1195އުވުްނ؛ްމިބާބުގައިްަބޔާންކޮށްަފއިވާްގޮުތގެމަތީންްއިލެކްޝަްނސްްކޮމިޝަންް

ްމަޤާމުންް ްކޮމިަޝނަރު ްއިލެކްޝަންސް ްހުރި ްެއަވގުތު ޢައްޔަންކުރުމާެއކު

ް ްކޮމިޝަންގ8ްްެވަިކވާނެެއވެ. ްއިލެކްޝަންްސ ްމާއްދާ، ވަަނ

ްކޮް-8މަސްޢޫލިއްޔަތު.ް ްމުސްޢޫލިއްޔަތަކީ؛ް)ހ(އިލެކްަޝންސް ް-މިޝަނުގެ

ްފުރަތަމަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާުބް ފުރަތަމަްރިޔާސީްއިންތިޚާބާއި

ްއިންތިޒާމުތަްއް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ްކަންަތއްތައްކޮްށ ްކުރަންޖެހޭ  1200ބޭއްވުމަށް

ް)ށ( ްބޭއްވުން. ްއިންތިޚާބުތައް ްއެ ްސިޓީް-ހަމަޖެއްސުމާއި

ްއަތޮޅު ްރަށުކަްކައުންސިލްތަާކއި، ަކއުންސިލްތަްއްްއުންސިލްތަާކއި،

ްފާސްކުާރް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުކުރުމާބެހޭގޮތުން

ްކުރަންޖެހޭް ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބުތައް ްެއ ޤާނޫނުގަިއވާގޮުތގެމަތީން

ް ްހަމަޖެްއސުން. ްއިންތިޒާމުތައް ްހަމަޖައްސަްނޖެހޭ  1205ވަަނ9ްްކަންތައްތަްއކޮށް

ްކޮމި ްއިލެކްޝަންސް ްއިލެކްޝަންްސްމާއްދާ، ްމުއްދަތު؛ ޝަންގެ

ްއައުް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްދެން ްދެމިއޮންނާނީ

ް ްއިލެކްޝަންސް ްޢައްޔަންކުރަންދެނެވެ. ްމާއްދާ،12ްްކޮމިޝަނެްއ ވަނަ

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްއޮތްްް-12މިހާރު މިހާރު

ްމަޖިލީހު ްމިމުއްދަރައްޔިތުންެގ ްން ްކުރާނީ ްތެޭރގައި  1210އަންނަިނިވްތުގެ

ް)ހ( ްމަޖިލީހުެގްް-ކަންތައްތަެކވެ. ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބާއި ރިޔާސީ

ްގޮތުްން ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ްބޭއްވުމަށް ްައވަހަަކށް ްވީހާވެސް އިންތިޚާބު

ް)ށ( ްކަންތައްތައްކުރުން. ްއެންމެހާ ޤާނޫނުއަސާސީާއިއްް-ކުރަންޖެހޭ

ްކޮބަް ްޤާނޫނުތަކަކީ ްިއޞްލާޙުކުރުމަްށްތަޢާރުޟްވާ ްއެޤާނޫނުތައް ްބަލައި އިތޯ

 1215ޤާނޫނުއަސާސީައްށްް-ނުވަތަްުއވާލުމަށްްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަްއކުރުން.ް)ނ(

ްހަދަން ްފެށުމަށްޓަކައި ްޢަމަލުކުރަން ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ފާސްކުރުން.ްޖެހޭ

ްކަންތައްަތްއްް-)ރ( ްއެނޫންވެްސ ްކަންތައްތަާކއި ްވެރިކަމުެގ ރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނުތަްއްްރަނގަޅަށް ްހަދަންޖެހޭ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ހިންގުމަށްޓަަކއި

ް ްކުރަމުންގެންދިޔުން. ްކަންތައްތައް ްއެންމެހާ ްމާއްދާ،11ްްހެދުމުގެ ވަނަ
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ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު؛ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް  1220މިހާރު

ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްުްނގެ ްޮއތް ްމިހާރު ްކުރިން ާވްފާސްވުމުގެ

ްމަސައްކަްތް ްޤާނޫނުތަކުެގ ްތަޢާުރޟްނުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

.12ްވަނަްމާއްދާ،ްއިންތިޤާލީްސްްޕރީމްކޯޓު.12ްްކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.ް

ްޤާނޫނީްް-ހ() ްނުކުންނަ ްފެށުމާއެކު ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްހުށަ ްއިސްތިޢުނާފަށް ްނިމި ްހައިކޯޓުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ  1225ހެޅޭްމައްސަލަތަކާއި

ް ްބެލުމަށްޓަކަިއ ްއެކުެލޭވ5ްްމައްސަލަތައް ްމަްއޗަށް ނިޑޔާރުންގެ ފަ

ްފަށާް ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްސްޕްރީމްކޯޓެްއ އިންތިޤާލީ

ް ްފެށިގެން ް)ށ(32ްތާރީޚުން ްޢަްއޔަންކުރަްނާވނެއެވެ. ްތެރޭަގއި ްް-ދުވަުހގެ

ްސަ ްޖުޑިޝަލް ްއެކުލަވާެލވޭ ްގޮުތގެމަތީން ރވިަސްސްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

 1230ޤާނޫނުއަސާސީެގްކޮމިޝަންގެްލަފާގެމަތީންްައުއްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމި

ްބާރު،ް)........ ްޤާއިމްުކރުމުގެ ްޢަދުލްއިންސާފު ްއާދެ، ްމާއްދާއެއް ްމިވެނި )

ވަނަްމާއްދާަގއިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތަށްްިދވެހިރާއްޖޭގެްއުއްތަަމ7ްްމިބާބުގެް

ް ްޢަްއޔަންކުެރވެންދެން ނޑިޔާރު ްއިންތިޤާީލްފަ ްފުރާނީ އެމަޤާމު

ނިޑޔާރުްން ްއެފަ ްތެޭރގައި ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްޢައްޔަްނކުރެޭވ ސްޕްރީމްކޯޓަށް

ް)ނ( ްމީހެެކވެ. ްފަށާއިރުްް-ޢައްޔަންކުރާ ްޢަމަލުުކރަން  1235ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްހުރިް ްނުނިމި ްހުށަހެޅި ްިޢލްތިމާސްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ް ްފެށިގެން ްއެހިނދުން ްހުށަހެިޅްމައްސަލަތަކަކީ ްސްޕްރީމްޯކޓަށް އިންތިޤާލީ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއަދި ްބެލެވޭެނއެވެ. ްމަްއސަލަތަެކއްކަމަށް ްހުރި އެކޯުޓގައި

ހައިކޯޓުންްނިމޭްމައްސަލަތައްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްޢިލްިތމާސްކުރުމުެގް

 1240ވަނަްމާއްދާ،13ްްފުރުޞަތުްއެހިނދުންްފެށިގެންްނިމުމަކަށްްއަންނާނެއެވެ.ް

އިންތިޤާލީްް-ލީްސްޕްރީމްކޯޓަށްްަފނޑިޔާރުންްަޢއްޔަންކުރުްނ؛ް)ހ(އިންތިޤާ

ްއަންނަނިވިް ްޢައްޔަންކުރަންވާީނ ނޑިޔާުރން ްފަ ސްރީމްކޯޓަށް

ް ނޑިޔާރަުކްް-1ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ްފަ ްކޯޓުގެ ްސްޕްރީމް އިންތިޤާލީ

ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި...
ް1245 
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ްޝާހީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދެން ްގެންދަާވްއާދެ، ްހުށަހަޅުްއަވމުން ްއެ ްޙަމީދު ން

ްނާ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމެންދެން ރުވާނަްންހުށަހެޅުން

ްއާދެ،ްކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވާ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް 13ްްއާދެ، ްގެ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްސްޕްރީމްކޯޓަށްްް-1ވަނަ  1250ްއިންތިޤާލީ

ްސިޔާސީްްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޝާހީން ްޮކންމެ ްރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ ްޢަްއޔަންކުރުމަށްަޓކައި ނޑިޔާރަކު ފަ

ް ްހުށަހަޅަންވާނެްެެއވެ. ްއެއްނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއާވްް-2ޕާޓީއަކުން

ްއިންތިޤާީލް ްތެެރއިން ްނަންތަކުގެ ްހުަށހަޅާ ްޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

ޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުވެްވޯޓުދިްންސްޕްރީމްކޯޓަށްްޢައްޔަްނކުރެޭވނީްރައް

ް 3/2ްްމެންބަރުންގެ ްހޮވޭ ްއަޣުަލބިއްޔަތުން 5ްްެގ ނޑިާޔރުންނެވެ.  13ް1255ފަ

ް ްމިބާބުގެ ްއާދެ، ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ްދަށުނ12ްްްވަނަ ްމާްއދާގެ ވަނަ

ނޑިޔާރުްނެގް ްފަ ްސުޕްރީމްކޯުޓެގ ްބާބުގެ ްއިންތިޤާީލ ޢައްޔަންކުެރވޭ

ްއިްކިބަ ްހަމަ ްމަޢާފްކުރައްވާ. 13ްްގަިއ، ްމިބާބުގެ ްމާއްދާ. ވަަނ13ްްވަނަ

ނޑިޔާރުންެގް ްފަ ްސްޕްރީމްކޯޓުގެ ްޢައްޔަންކުެރޭވްއިންތިޤާލީ ްދަށުން މާއްދާގެ

ް)........ގައިްކިބަ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޢަުދލްއިންއި ްމާއްދާ ްވަނަ  1260ފުްޞާްާ(

ްގާއިމު ްމިބާުބގެ ްބާރު، ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ9ްްކުރުުމގެ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްފުރިހަމަވާންޖެހޭްޠުްުޝަރު ްކޯޓުނ14ްްްނެއެވެ. ްސުްޕރީމް ްމާއްދާ، ވަނަ

ްކޮންމެް ްބަލާ ްސްޕްރީމްކޯޓުން ްއިންތިޤާލީ ްނިންމުންތައް؛ ނިންމާ

ް ްތިބެެއެވ. ްއެްއކޮށް ނޑިޔާރުން ްތިންފަ ްބަލާނީ ވަަނ15ްްމައްސަލަެއއް

ް)ހ( ްމުއްދަުތ؛ ްސްޕްރީމްކޯޓުގެ ްއިންތިޤާލީ  1265ޤާނޫނުއަސާސީަގިއްް-މާއްދާ،

ް ްބަޔާންެވގެންާވގޮތުގެމަތީން ްސުޕްރީމްކޯޓެއް ކުރެވެންދެންްާގިއމުާދއިމީ

ް)ށ( ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްސުޕްރީމްކޯުޓ އިންތިޤާލީްް-އިންތިޤާލީ

ްސްޕްރީމްކޯޓުެގް ްދާއިމީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިބި ސްޕްރީމްކޯޓުަގއި

ް ްހަމަޖެްއސިދާނެއެވެ. ނޑިޔާރުންކަުމގައި ްއެހެނިހެނ16ްްްފަ ްމާްއދާ، ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިާވގޮތުގެ ްކޯޓުތައް؛ ްއަުއކޯޓުތައް  1270ކުރެވެންދެްންގާިއމުމަތީން

ް ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްކޯޓުތައް ްހުރި ނޑިޔާރުްނ17ްްމިހާރު ްފަ ްމާއްދާ، ވަނަ

ްދެމިތިބުން؛ް)ހ( ްޤާނޫނުއަސާސީްންް-މަޤާމުގައި ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިބި މިހާރު
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ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްމުއްދަތަށ2ްްްޢަމަލުކުރަން އަހަރުދުވަުހގެ

ްދެމިތި ނޑިޔާރަުކްއެމަޤާމުގައި ްފަ ްެއއިްނ ްތެރޭަގއި ްމިމުއްދަތުގެ ބޭނެެއވެ.

ްދުރުކުރެވޭ ް).......މަޤާމުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެއީްނީ ްމާއްދާ، ްމިވެިނ ).1275 

ްޞާްާޢަދުލްއިން ްްކުރުުމގެގާއިމުފު ްބާރު، ްމާއްދާަގިއ14ްްމިބާުބގެ ަވނަ

ް)ށ( ްއެކަންޏެވެ. ްއެހެންގޮތަކަްށްް-ބުނާގޮތުގެމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ

ނަޑއެ ްަފނޑިޔާުރކަމުެގްކަ ްހަމަވުމުެގކުރިން ްމިމުއްދަތު ޅިފައިުނވާނަމަ

ނޑިޔާރުްން މަޤާމާއިްޖުޑިޝަލްްސަރވިަސސްްކޮމިޝަނުންްހަމަނުޖައްާސްފަ

ް)ނ( ްވަކިވާނެެއވެ. ްޖުޑިޝަލްްް-މަޤާމުން ްބޭނުމަށްޓަކައި  1280މިބާބުގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާް ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްކޮމިޝަންކަމަްށ ްސަރވިސަސް

ްޖުިޑޝަލްްސަރވިސަސްްކޮމިޝަނެވެ.ްގޮތުގެމަތީ ްއެކުަލވާލެވޭ ވަަނ18ްްން

ްރިޔާސީް ްއޮންނަ ްދެން ްޒިންމާތައް؛ ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ މާއްދާ،

ް)ހ( ްބޭްއވެންދެން، ްފަރާތުންްް-އިންތިޚާބެއް ވެރިކަންހިންގާ

 1285ކުރަމުންގެންދަންވާނީްުދވަހުންްދުވަހަށްްޢާންމުންނަށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތަްއް

ްއާ ް)ށ(ދިނުމަށް ްކަންތައްތަެކއް. ްކުާރ ޤާނޫނުއަސާީސެގްް-ދައިގެމަތީން

އްޤުތަކާއިްމިނިވަންކަމާބެޭހްމަޢުލޫމާތާއި،ްޙަްަދަށުންްރައްޔިތުންނަށްްލިބިދޭް

ްއެއުސޫލުަތްއް ްއުސޫލުަތކާިއ، ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނަޑއެޅި ްމަޤްޞަދެއްކަ ްކޮންކޮން ްސަރުކާރުްޙާްާްފަިއވަނީ ްސިލްކުރުމަށްކަން

ްރައްމު ްއަންގައިދޭންވާެނއޭ.ޢައްސަސާތަކުން  1290މިަކންކަމާބެހޭގޮތުންްްޔިތުްނނަށް

ްހޭލުންތެރިކަންް ްޢާންމުން ްބެހޭގޮތުން ްއިންތިޚާާބއި ްޚާއްޞަކޮށް އަދި

ް)ނ( ްދޭންވާނެއެވެ. ްމަޢުލޫމާތު ްމިކަންކަމާބެހޭ ވެރިކަްންް-އިތުރުކޮށްދީ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްް ްކުރަމުންގެންދަންވާނީ ްފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންްްހިންގާ

ް)ރ( ްކަންތައްތަެކވެ. ްކުރަމުންގެންދިޔަ ްފަރާތަކަށްްް-ފެށުނުއިރު އެްއެވސް

ްނުވަަތްއުްުދަ ްިވއްކާ ްރަހުނުކޮށް، ްުކއްޔަށްދީ، ްމުދަލެއް  1295ލަތުގެ

ް)ބ( ްޫދކޮށްލަިއގެންނުވާނެެއވެ. ްހިންާގްް-މިނޫންވެސްގޮތަކަށް ވެިރކަން

ްމީ ްމަޤާމުތަކަށް ްުއފައްދާ، ްއައުމަޤާމުތައް ްޢައްޔަންކޮްށްފަރާތުން ހުން

ްސަރވިސްެގް ްިސވިްލ ްނުވާެނއެވެ. ްހަދައިގެން ްކުރިއެރުންދީ މަޤާމުގެ

ްޢައްޔަންކޮްށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއުފައްދާ ްމަޤާމުތައް ްދަށުން ޤާނޫނުގެ
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ްހުރަހެއްނާޅައެވެ.ް)ޅ( ްމިމާއްދާ ްކުރިއެރުންދިނުމަށް  1300ލަތުގެްއުްުދަް-މަޤާމުގެ

ްވަ ްެބލެހެއްޓުޞީްީތަކެއްާޗއި ްަމސްޢޫލުވެގެންތިިބްލަތްތައް ްހިންގުމުަގއި މާއި

ްވަ ްއެތަކެއްާޗއި ްީްމީހުން ްހަމަހަމަކަމާއެކުްޞީ ްތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލަތްތައް

ްސިޔާީސް ްވާަދކުރާ ްއިންތިޚާބުތަުކގައި ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މިބާބުގައި

ްދަ ްީމގެތެރޭަގއި ްލިބިދޭންވާނެއެވެ. ްެކނޑިޭޑޓުންނަށް ލަުތެގްއުްުޕާޓީތަކަށާއި

ްވަސީ ްމީޑިޔާގެ ްހިމެނެއެވެ. ްހިފުން ްހަމަހަމަގޮތުގައި ްބޭނުން  19ް1305ލަތްތަުކގެ

ްއަޮތޅު ްމާއްދާ، ްރަށުްވަނަ ްސިޓީްްަކއުްނސިލްތަކާއި، ްކައުންސިްލތަކާއި،

ް)ހ( ްހިްނގުން؛ ްޢަމަުލކުރަންފަށާއިރުްް-ކައުންސިލްތައް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްއަތޮުޅއޮފީހަކާއި ްގޮތުން ްމީްޙަްައަތޮޅުވެިރެއއްގެ ްކޮންމެ ްހުރި ހަކާއި،ްވާުލވެ

ްކުޑަކަތީބުްން ްބޮޑުކަތީބުންާނިއ ްރަށްރަށުގެ ްތިބި ރަށުއޮފީސްތަކުަގއި

ްވާޖިބުަތއްބައިއެ ްމަސްޢޫލިްއޔަތާއި  1310އަދާކުރުންމަީތްްމީހުންގެ

ްމާޭލްް-)ށ(ްދެމިތިބެންވާނެއޭ. ްރަީއސްއާިއ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ މާލޭ

ްސަރުކާރުެގް ްއިސްކޮށްުހރި ްއެންމެ ްހަވާލުވެ ްހިންގުމާ އަވަުށއޮފީސްތައް

ްމަސްޢޫލިއްޔަާތިއް ްއެަބއިމީހުންގެ ްސަރވަންޓް ްސިވިލް މުވަްއޒަފަކު

ްމާލޭް ްޖަވާބުދާރީ ްއަވަށްަތއް ްދެމިތިބެންވާނެއެެވ. ްއަދާކުރުންމަތީ ވާޖިބުތައް

ް)ނ( ްއެކަންޏެވެ. ްވެިރްންް-މުނިސިޕަލްޓީއަށް ްރަށްރަށުގެ  1315އަތޮޅުވެރިންާނއި

ް ްސިޔާސީ ްބަިއވެިރވެގެންުނާވނެޙަްައެްއވެސް ްއަިދްަރކާތެްއގައި އެވެ.

ްސިޔާީސް ްއެްއެވސް ްއަދި ްއެހީވެދީ ްތަފާުތޮކށް ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްއެްއވެްސްކެން ްައދި ްުހރަސްއަަޅއިގެންުނވާނެެއވެ. ްތާއީދުކޮށް ޑިޑޭަޓކަށް

ްމަޝްވަރާް ްލަފަާއިއ ްޕާޓީެއއްގެ ްސިޔާސީ ްއެްއވެސް ްއަދި މީހެއްގެ،

ް ްކަންތައްތަކުަގއި ްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  1320ައތޮޅުވެރިންާނިއްހޯދައިގެންނުވާެނއެވެ.

ްޖަވާބުދާރީވާީން ްއަދި ްހޯދާނީ ްއިރުޝާދު ްލަފަާއިއ ްވެރިން ރަށްރަށުގެ

ް)ރ( ްކޮމިޝަނަށެވެ. ްއިލެކްޝަން ްމުނިސިޕަލްޓީެގްް-ހަމައެކަނި މާލޭ

ްސިވިލްް ްހިެމނޭނީ ްވެރިން ްރަށްރަށުގެ ްއަތޮޅުވެރިންާނިއ ރައީސްާއއި

ް ްތެރޭަގއެެވ. ްޤާޫނނުއަސާސީއަށ22ްްްސަރވިްސގެ ްމާއްދާ، ްވަނަ

ްރައްޔި ްފަރާތުންނާިއ ްހިންގާ ްވެިރކަން  1325ތުްނެގްކިޔަމަންގަތުން؛

ްޢަދުލްއިންޞާް ްމަޖިލީހުންނާއި، ްބާރުންނާއި،ްމުސްތަޤިއްލުްގާއިމުފު ކުރުމުގެ
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ްއަިދް ްމީހަކު ްކޮންެމ ްތިބި ްމަޤާމުތަކުގަިއ ްމިިނވަން ކޮމިޝަންތަކުންނާއި،

ްދަ ްއެހެންމެ ްމުއުްުހަމަ ްދައަްަލަތުގެ ެގްލަތުްއުްުއްސަސާަތކުންނާއި،

ް ްރައްޔިތުްންޙަްަމަޤާމުތަކާއި ްއެންމެހާ ްމީހުންނާއި ްތިބި ވާުލވެ

ްއެންމެހާް ްއޭަގއިާވ ްފެށުމާއެކު ްޢަމަލުުކރަން  1330ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްކި ްފުރިހަމައަްށ ްޢަމަލުކުރަންާވނެއޭ.ކަންތައްތަކަށް ޤާނޫނެްއްްޔަމަންވެ

ްޙައްޤުތަކާިއް ްއަސާީސ ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނެތުމަކީ ހެދިފައި

ްހުއްދަވާޭނކަމެއްނޫެނވެ.ްމިނިވަ ްބުރުލެއްއަރާފަަދްޢަމަލެއް ވަަނ21ްްންކަމަށް

ސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރު،ްމާއްދާ،ްޤާނޫނުތައްްދެމިއޮތުން؛ްޤާނޫނުއަ

ްތަޢާރުޟު ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެއެެވ.ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޤާނޫނުތަކަށް  1335ނުވާ

ްތަޢާރުޟ22ްްު ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ްމާއްދާ، ްމައްސަވަނަ ްުއވުން؛ްވާ ަލތައް

ދަޢުލަތުންްއުފުލައިްނިމިފައިވާްމައްސަލަތަކުގެްތެރެއިންްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް

ތަޢާރުޟުވާްޤާނޫނެއްގެްދަށުންްއުފުލިފައިވާްމައްސަލަތައްްާބޠިލްްވާނެއެވެ.ް

ްގެންދަ ްއަނބުރާ ްމައްސަލަތައް ްއެ ްނުވަތަ ްމާއްދާ،23ްްންވާނެއެެވ. ވަނަ

ްޤާނޫނު ްފެށޭ ްއަމަލުކުރަން ްއަލަށް ްޢަމަލުކުރަންް؛  1340ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ

ފެށުމުގެްކުރިންްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްްއެމައްޗަްށްޢަމަލުކުރަންް

ްތަޢާރުޟުނުވާް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ ނުފެށިވާ

ްޢަމަލުކުރަންް ްގޮުތގެމަތިން ްބުނާ ްއެޤާނޫނުތަކުަގއި ޤާނޫނުތަކަށް

ް ްމާއްދ24ްާފަށަންވާނެއެވެ. ްވަނަ ްަކނޑަައޅާފަިއާވްކުރި، ްއަދަބު ން

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްއަދަބުތައް؛ ްތަޢާރުޟުވާ  1345ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްޙުކުމްް ނަޑެއޅިގެން ްކަ ްއަދަބު ްކުށަކަށް ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްގެންދާ ްކުރަމުން ތަންފީޒު

ނަޑއެޅިފައިް ްކަ ްުޙކުމް ްކުށަކަށް ްމިނިވަންްތަޢާރުޟުވާ ްަވުގތުން ްމީހުން ވާ

ް ްބާބުގަިއ25ްްވާނެެއވެ. ްމި ްކަންތައްތަްއ؛ ްމުހިންމު ްމާއްާދ، ވަަނ

ް"ޤާނޫނުއަ ްބޭނުންކޮށްފައި ްލަފުޒު ްިމ ްއޮޅުެމްއްސާސީ"  1350ަވނީ

ްއަިދް ްބޭނުމަށެވެ. ްމިބާބުގެ ްހަމައެކަނި ްއަިދ އެރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި

ްަރއީް ްއަކީ ް"ޤާނޫނުއަސާސީ" ްކުރާ ްަބޔާން ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެލަފުޒުަގއި

ްމަޖިލ2224ްި ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމަހު ްޖުލައި ްއެއްކުރުާމިއްގެ ސް
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ް ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްއެ ްއަހަުރ2228ްްގުިޅގެން ވަނަ

ްތަ ްޞްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ. ްކުރި  1355ވަަނ26ްްދީޤު

ްރަީއުސލްޖުމްހުރި ްނުގެނައުން؛ ްިއސްލާޙެއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް އްޔާްމާއްދާ،

ްމަޤާމުތަކާް ްމީުހން ްޮހވޭ ްއިންތިޚާބުވެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އާިއ

ްކުރި ްއިޞްލާޚެްއްޙަވާލުވުުމގެ ްެއްއވެްސ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކެތްތެރިކަމަށްޓަަކއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ނުގެނެވޭނެެއވެ.

 1360ްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްޝުކުިރއްާޔ.

ް

ްނުކުތާެއްއްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 1365ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްްޔޫސުފްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްނިާޒމީ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްތަންކޮޅެްއްްްދެއްެކވުން:ވާހަކަްްނަޢީމް ްޚިލާަފށް ްއެހެންދުވަސްުދވަހާއި ްއެޖެންާޑއަީކ ްމިއަދުގެ މިނެގީ

ްއާދަޔާ ްއެޖެންާޑއަަކށްވާތީވެ. ްޚިލާފު ްފަހުންްއި ްސަބަބުން އެހެންވުމުގެ

ްކުރީބަިއގަ ްދިމާވުމުެގކުރިްނ ްސާފުވެފައިހުރުންްްމައްސަލަެއއް  1370ކަންަތއްތަެކއް

ްއެހެ ްލަފާކުރެވޭީތ ްސުވާަލީކްބުއްދިވެރިކަމަށް ްއަޅުަގނޑުގެ ްއާދެ، ންވީމަ.

ްތާއީދުނުލިޭބް ްއެހުށަހެޅުމަކަށް ްއެޖެންޑާަގއިމިާވޮގތުން މިއަދުގެ

ްަބޔަކަްށްއްވުހުށަހެޅު ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްދެން ްައްއސަވާނެތޯއޭ. ްވޯޓަށް މަކަށް

ްލިބުނީކަމަށްް ްތާއީދު ްހުށަހެޅުމަށް ްމުޅި ްއެީއ ތާއީދުލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏާ

ްމިހެންމިދެްބައްލަވާނަންތޯއޭ. ްދެންމެއަކުްންނެވީ، ްދާދީ  1375މިސާލަކަށް

އެހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުްއެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމުގަިއވެސްްެއބައޮވޭްބަިއވަުރް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެބަުހރި ްޭއގެތެރޭަގއި ްއެވަނީ. ްދެމިގެންޮގސްފަިއ މާއްދާތަކަކަށް

ްމިސާލަކަ ްއެހެްނވީމަ، ްމާއްދާ. ްާތއީުދނުކުރާ ްމާއްާދއާއި ށްްތާއީދުކުރާ

ްހުށަހެޅުމަށްް ްމުިޅ ްެއއީ ްތާއީދުކޮށްިފއްޔާ ްައޅުަގނޑު ްބަަޔކަށް އޭގެތެެރއިން

ްައއްަސވާނަންތޯ.ްއެހެްނވީމަ،ްެއވާހަަކް ްެއވޯޓަށް ްބައްލަވާ  1380ތާއީދުލިބުނީމަމަށް

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.
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ް

ް

ްވޯޓަށްއަާހނީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްބަަޔކަށް ްލިބުނު ްާތއީދު އިނގޭތޯ.ްްއާދެ،

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލަން. ްއޮތްވާހަކަ ްފުރުޞަތު ްތިވިދާުޅވި  1385އެހެންވީމަ،

ްނުވަތަް ްެއްއކޮށް ްތެރެއިން ްުހށަހެޅުންތަކުގެ ްހުށަހެޅުއްވި މީގެތެރެއިން

ްނިޒާމާބެހޭް ްާއދެ، ްާތއީދުކުރެްއވިދާނެ. ްަވކިމާއްާދއަކަށް ްުނވަތަ ވަކިބަަޔކަށް

ް ްނުކުތާއެއް. ްޢިއްޒަތްތެމިހާރު ްޝަފީޤަށްްމ.އަތޮުޅެގ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ރި

ްއަޅުަގނޑުްއަރުވަންްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާ.ް

ް1390 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަނދުމަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްރައީްސ، ްއެްއމެންބަރަށްފަހުްްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހައްޓަވަިއގެން

ްޝުކުްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެފުރުޞަތުދެްއވީތީެވ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ރުވެިރވަން.ްނަމަވެސް

ްަވގުތުފާއި ްނުކުތާއެހެންނަމަވެސް ްނިޒާމީ ްހިނގައްޖެ.  1395ނަގަންޖެހެނީްްުތެވ

ްމަނިކުފާނުް ްވަގުެތއްަގއި. ްހިނގަމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްޚިލާފުކަމެއް ނިޒާމާ

ްއެެގއްލުްން ްޢަމަލުކުރީމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެްއގޮަތށް ްވިދާުޅވުމާ ވިދާޅުިވ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހިނގަްއޖެ. ްލިބިގެން ްެއވަގުުތގަްްމަޖިލީހަށް ިއްއެހިނދުަގއި،

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއޭގެސަބަބުން ްނަގަންެޖހުނީ، ްނުކުތާ އެނިޒާމީ

ްއެަބއޮްތް ްަގާވއިދުގައި ްއެނގޭ ނޑަްށވެސް ްައުޅގަ ްލިބޭތީވެ.  1400ގެއްލުންތަެކއް

ްިކޔަމަންާވންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަމުަރށް ްުހއްދަ ރައީސްކުަރއްވާ

ްިކޔަމަންވާް ްއަމުރަކަށް ްމަޖިލީހުގެްކޮންމެ ްއަމުރަްށ. ްހުއްދަ ކަށެއްނުޖެހޭ،

ްކުރާކަމެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްޢިއްޒަތް، ްދައްކާލީމާްްކަރާމަތާއި ޓީީވން

މެއްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްކިތަންމެްމަތީްކިތަންމެްބޮޑުްމަޤާމެއްަގިއްނިންމާލެވޭކަ

ްާވީން ްެގއްލޭކަމެްއވެްއޖިއްޔާ ްޢިއްޒަތް ްކަރާމަތާއި ްބޭފުޅެއްވިޔަސް  1405ހުންނަ

ެއކަމަކުްިޓވީާއއިްރޭޑިޔޯައކުންްެއްްމަތާއިްޢިްއޒަތްްެގްއލޭްކަމެއް.އީްކަރާއެ

ްމިއަދުް ްކުާރަކމެއް. ްައޅުަގނޑުމެން ްެދއްކޭނީ ްނުދެްއކޭނެ. އެްއޗިއްެސއް

ްޢިއްޒަ ްމ.އަތޮުޅެގ ްއުޚްތު ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށުނީއްސުރެ ތްތެިރްމިމަޖިލިސް

ް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްމާއ13ްްމިގަވާއިުދގެ ްކުރުންްވަނަ ދާގެ
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ްއެކަީށގެން ްމިއޮންނަނީ، ްކަންތައްަތކުަގއި ްމިޒަމާނުެގްނުވާ  1410އަތްމަތީފޯނާއި

ްވަ ްއެހެނިހެން ްހުންނަ ްމިތާްޞީްީފޯނުތަކުގައި ްބޭނުްނކުރުން. ލަތްތައް

ވަޒީުރންގެްމަޖިލީހުެގްްކިުއއްާވ،ްއިންނަަވއިގެންްމެސެޖުްފޮނުްއވާ،ްމެސެޖް

ް ްޢަބްދުއްޝުޢިއްޒަތްތެރި ްާއޒިާމ ްމެސެޖުްްކޫރުމެންބަރު ފޮނުްއަވިއގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަޖއްސަވާީތވެ ްމިސަކަރާތްތައް ްަވޑަިއެގން ްމިތަނަށް ކިުއއްވާަފއި

ްއެކަންް ްމަނިކުފާނު ްއެހެންނަމަވެސް ްއެދުނީ. ްނަގަން ްނުކުތާ  1415ނިޒާމީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްނޭނގެ، ނަޑކަށެއް ްައުޅގަ ްހުއްުޓވީ. މަނާކުރެއްީވ،

ްމެ ްެއ ްބޭނުމެއްނުކުރެވޭ. ްނުފޮނުވޭފޯނެއް ްއަޅުަގނޑުމެްންސެޖްތަކެއް .

ްމަނާކުރާތީ.ްްމެންބަރުންނަކާ ްަގވާިއދު ްމިއީ ްނުކުރެވޭ. ކޮމިޔުނިކޭޝަނެއް

ނޑުް އެކަމަކުްބަެއއްްބޭފުޅުންނަށްްެއކަންްއެގޮތަށްްކުެރވޭކަމަްށވަްނޏާްއަޅުގަ

ްނުކުތާް ްމިނިޒާމީ ްދުވަސް ްތިންވަނަ ްމިހާރު ްފާހަގަކުރީ. ްނުކުތާ  1420ނިޒާމީ

ްނެތް.ްްފާހަގަކުރާތާ. ްފިަޔވަެޅއްވެސް ްއެްއވެސް ްއެޅުްއވި ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންގެްފަާރތުންްކިތަންމެްކުޑަކޮްށވެސްްަކމެއްވެް އްޖިއްާޔްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ް ްރޭިޑޔޯއިންނާ ްއެންމެންނަށްްޓީވީންނާއި ްރައްޔިތުްނ ްމިރާއްޖެ ދައްކާ

ްއެބޭފުޅުންް ްޮގތް. ްމިސަރުކާރުގެ ްއެއީ ްފަޟީހަތްކުރުން އަޅުަގނޑުމެން

ްފިަޔވަެޅްއްއެތި ްތިބޭފުޅުންެނއް ްަވޒީފާތަކުަގއި. ްމަތީ ްސަުރކާރުެގ  1425އްެބވީ

ްނާޅުއްވާ.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1430 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްމެންބަރުންނަށް ްތަފާތުކުެރވެނީ ްމިއީ ްމަޖިލީހުގެްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ.

ް.ްޝުކުރިއްޔާ.ކަރާމަތާއިްޢިއްޒަތްްގެއްުލވާަލންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
ް1435 

ް
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ްމަޖިލީހުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެއއްވެްސ ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއަ ްގެންދެވުްނ. ްކަންތައްތައް ްނުެގއްލޭނެގޮތަށް ްޢިއްޒަތް ނުޑްކަރާމަތާއި ޅުގަ

ްފްލޯރގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެްއވެސް އެދެން

ްބޭނުންނުމޯ ްބައިލްފޯނު ނުޑ، ްއަުޅގަ ްމިާއއެީކގައި ްއާދެ،  1440މާލޭެގްކުރެއްުވން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނަށްްޢިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންމެގައި ްރައީސް،  1445ްއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަންްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅަގނުޑ ްގުިޅގެން ްޖަވާބާއި ްދެްއވި ްސުވާަލކަށް ދެންނެވި

ވަރަށްބޮޑަްށްދެންްބޭނުން،ްސާފުކޮށްލަންްއިތުރަށްްބޭނުންވާކަމެއްްއެަބއޮތް.ް

ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހެންްގިނަްސުވާލުަތއްްމިއަންނަީންމަޢާފްކުރައްވާތިް

ް ްަމޖިލީހުގެ ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްޢާންމު ްވަިކގޮަތްަކަށް، މިހާރުްގަާވއިުދގައި

ްގޮަތކަށްް ްއާ ނޑައެޅިަފއިނެީތމާ ްކަ ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްމަރުހަލާ  1450މިހިނގާ

ްަރއީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްމިހެންވަނީ ްއަޅުަގނޑުްްގެންދެވޭތީ

ް ްބޭނުމީ، ްހުށަހެޅުއްވުްންދަންނަވާލަން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެއްޗެހި ްމިހާތަނަށް ްއަދި 2ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނުވ2ްަމެންބަރުންވެސް، ްމާްއދާއެއް ަތްމެންބަރުންވެސް

ްހުށަހެޅުްއވީކީ. ްއެެހންވީމާ،ްބާބެްްތަންކޮޅެއްނޫން ްއެހުށަހަޅުްއވަނީ.  1455ްއްބާބެއް

ްގުޅުންތަކަާކިއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްައނެއްމާއްދާާއއި ްއެއްާމއްދާ އެކުެލވުމުަގއި

ްކަވަރުކުރުާމިއް ްދިމާލުން ްއަނެއް ްކަންތައްްް ްހާސިލްކުރާ އެއްދިމާލުން

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނެ. ްކަްނތައް ްގިނަ ްވަރަށް މިކަހަލަ

ްރޫލިް ްެދްއވި ްދެންމެގައި ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނުވަަތްކަންބޮޑުޭވ ންގެގ

ްތާީއުދް ްކަންތަްއތަކުގެ ްއެހުށަހެޅޭ ްިއޞްލާޙަށް، ްއެ ްނިންމެވުމެއް.  1460ނިންމެވި

ްމަްއސަލައެއް ްބޮޑު ްއައްސަވާނީ.ްވަރަށް ްވޯޓަށް ްތަންތަންކޮޅަށޭ ެއއިްންްލިބޭ

ްފާސްކޮށްފައިްްހަމަ ްެއއްބަިއ ްލަފާކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ނުކުމެދާނެކަމަށް

ްމިއަން ްފާސްުނވެއްެޖއްާޔ ްދެްންއަނެއްބައި ްތަކުަގއި. ްހުށަހެޅުން ނަ

ްލަފާކުރެޭވް ްައޅުަގނޑަށް ްއަދިވެސް ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އަނެއްކަަމކީ
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ް 2ްްގޮތުަގއި ްދެތިންގޮތެްއ3ްްނުވަތަ ްމިބާބުެގ ްއަންނާނެ،  1465ުހށަހެޅުން

ްދެްން ްމިހެންާވއިރުަގއި ްލަފާކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްދާނެކަމަށް ހުށަހެޅިގެން

ްއެހު ްއެްއޗެްއގެ ްށަހެޅޭ ްހުށަހަޅައި ްބަހަމަ ްއެީއްހުްުނިމުނީމާ ްދާން ސަށް

ްއަުޅަގނ ްކުރިްނވެސް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންނެިވްއުނދަގޫކަެމއް. ޑު

ް ްފަދައިން، ްކުރިޔަްސްްވަރަށްހަމަ ްއެަކން ްދެން ްެއއީ. އުނދަގޫކަމެްއ

ްބަ ްއެބޮތްތޮއޭ ްއެހުށަހެޭޅްހުްުފުރުޞަތު ްޭއގެފަހުން ްުނވަތަ  1470ސްގެތެރޭަގއި

ްބޭނުންވާްއިްހުށަހެޅުންތަކުން ްބަދަލުކުރަން ްނުވަތަ ޞްލާޙުކުރަން

ްއޮންނާނެތޯއޭްްކަންތައްތަކަށް ްފުރުޞަރު ްހުށަހެޅުމުގެ އެބަދަލުގެންަނން

ް ްމިހާރު ްއެއަށްްމިްނުވަތަ ްދެން ްބާއްވާަފިއ ްހަމައަށް ްއެއްަޗކާއި ހުށަހެޅޭ

ނުޑްމިދަންނަވާލީ،ްޢިްއޒަްތތެރްރައީސް،ް ވޯޓަށްތޯއޭްއަހާނީ.ްމިހެންްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅި،ްބައަޅުގަް ްޔަޤީން ްނިމޭްހިސާބަށްްހުްުނޑަށް ްައއިސް  1475ސްކުރެިވގެން

ްާވހަކަދައްަކއިގެްން ްކަންތައްތަަކކާިއ ްކުެރވެންޖެހޭ ްއެްއގޮތް އަންނައިރުަގއި

ްހުންނާނެ.ް ްކަންަތއްތަެކއް ްމިކަހަލަ ްކަންތައްތަަކކާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްދެންމެަގއި ްޝާހީންްއަނެއްކަަމކީ، ބަރު

ނޑުްގޮތެްއަގއިްބިނާކުރައްވާަފއިްއެޮއީތް އެހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުންްމައިގަ

ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީަގިއްމިމަސައްކަްތް ްފަދައިން ްވިދާުޅވި  1480އެމަނިކުފާނުވެސް

ކިްނގްޑްރާފްޓްްނުވަތަްައދިްހަމަްނުނިމިްރކުރުމަށްްތައްޔާރުކޮށްފަިއއޮތްްވާ

ްހިނގަމުންް ްމަސަްއކަތް ނޑަްށްއޮތް ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް. ްޑްރާފްޓެްއެގ ދިޔަ

ް ްމިހާރުވެސް ްއޭގެތެރެއިން ްހަމަ ްތެރެއިންެވްސްޢިއެބަފެނޭ ބާރާތްކުރުމުގެ

އިޒަރްބޮޑެތިްބަދަލުްގެންނަންޖެހޭްކަންތައްތައްްއެބަހުރި.ްޕްރޮފެސަރްޝްމެ

ްޑްރާފްޓް ްތަްއޔާރުުކރެއްވި ްބަހުން ްމުޅިްންއިނގިރޭސި ްވާަހކަތައް  1485ަގއިހުރި

ހުގެްޢިބާާރތަށްްނާންނަްކަންތައްްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިބަްސީދާްއަދި

ްއެހެންވީމާ،ް ްދާނީތޯޭއ. ްފާސްެވގެން ްހުރެގެން ްމިހެން ްހަމަ މިއެއްޗެހި

ނޑަްައަާޅގޮެތްއް ްކަ ްުނވަތަ ްޢަމަލުކުރާގޮތެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިކަންކަމަށް

ްއެހެންނޫނީވިއް ްމުހިންމުކަމެކޭ، ްއެއީ ްއޮތުްނ ްއެނގިަފއި ާޔްކުރީަގއި

ްނިންމަަވއިފީ ްގޮތެއް ްނުކުެމގެން ްމަނިކުފާނަށްވެްސްވިްއެމައްސަަލއެއް  1490އްާޔ

ްހަދަނިއޭ.ް ްގޮަތކަށް ްވަކި ްބުނީމާ ްވަކިމީހަކު ްއަންނާނެ. ްއިލްޒާމުތައް ތަފާތު
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ްކިހިނެތްކަ ްހިނގާނީ ްމިކަްނ ްކުީރގައި ްސާފުކޮށްްއެހެންވީމާ، ްވަރަށް ން

ްބޭްއވުްމިކަންކަމާ ނޑަައޅުއްވާަފއި ްކަ ްފެންނާތީްދޭތެރޭގައި ްރަނަގަުޅަކމަށް ން

ްދަންނަވާލީ.
ް1495 

ް

ްގެންދިޔަީއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބަށްވެސް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްބޭނުންމެންބަރުން ްމެންބަރުންްގެ ްނޫނިއްޔާ ްފްލެކްސިބިލިޓީ ފުޅުވާ

ްރޫ ްފްލޯރގެ ްމިމަޖިލީހުގެ ްވަިކގޮތަކަށް ންްހުރިކަްޙްްުބޭނުންފުޅުވާ

ްދެ ްފުުރޞަތު ްެއގޮތަކަށް ްއެނގިއްޖިްއޔާ ްފަރާތްޕުޅުން  1500މުން.ްމެންބަރުން

ނުޑގެ ްހަމަވާންޖެހޭްްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްޤާނޫނީގޮތުން ްމުހިންމީ ކުިރމަތީގައި

ްމިހާރުްްކަމެއްްވޯޓ57ްު ްއެހެންވީމާ، ްދިޔުން. ްލިބިގެން ފާސްކުރުަމށް

ްތިވި ްދިމާވީމާ ްކުރަްނ ްކަންތައްތައް ްކަމިގޮތަށް ްފްލެކްސިބިލިޓީްދާޅުވި ްހަލަ

ްވާނެކަމަްށް ްއުނދަޫގކަމަަކށް ްވަރަށް ްގެންދިޔުމަކީ ްނުދީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއައި ްހަަމއަށް ްއެޙާލަތަކާއި ްެއހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ.  1505ާމްއަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާނަ ނުޑްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅގަ ްެއްއޗަކަްށ ްތިވިދާުޅވި ން

ނޑުްމިހެްންވިްސނައިގެންްގެންދާނީ.ްދެމިހެންްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާް ންްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށވެްސް ްއެހުށަހެޅުއްވި ްާޝހީން ްކުރީގައި މިދަންނަވާލީ

ްތާީއދުކުރައްވާަފިއް ްމެންބަރަކު ްވަކިަބޔަކަށް ްތެެރއިްނ ްމާއްދާތަުކގެ މީގެއިން

ްނޭހޭނެ.ް ްވޯަޓކަށް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްނުިލބިއްޖެއްޔާ ްތާއިދު ްބަޔަށް ްއޮތް  1510ދެން

ްލިބު ްތާއީދު ްމެންބަރެއްެގްއެހެންނަމަވެސް، ްއެ ްމިންވަރަކުން ނު

ްކަންތައްތަްއް ްކުރެވެްނއޮްތ ްތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ވިސްނުންފުޅު

ްވާހަަކް ްލިޔުމުގެ ްމުޅި ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަޅުގަ ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ްތާއީދުކުރާެން ްލިޔުމަށްވެްސ ްމުޅި ްމިއީ ްޔަީޤން ނޑަށް ްއަުޅގަ މިދެންނެވީ.

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެވެސް ްހުހަމަ ްމިމަޖިލީހުގައި  1515ންނާނެކަން.ްމެންބަރަކު

ްެއކަމާ ްމެންބަރުންްއެހެންވިމާ، ްޢިއްޒަތްތެިރ މެދު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްއެއީ ްދެން ްނެތޭ. ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާނެކަެމްއ

ްރިޔާްޟް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްދެން ްއެްއޗެއް. ވިސްނޭ

ްންބަރު.ރަޝީދު،ްތ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެ
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ް1520 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑްރާފްޓިންގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްދެން ްމިހާރު ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްިމްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްޓްކުރެއްވުުމގައި ްމީތި ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެކަން. ކޮމިޓީ

ްމެންބަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާލޭ ްވާހަކަފުަޅީކްތަރުތީބުކުރެއްވުމަށް ްއެދެއްެކވި  1525ރު

ްދެއްެކިވް ްހައިިސއްޔަތުްނ ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިޓީ ޑްރާފްޓް

ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެނގޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ އެަބްްވަރަށްވާހަކަފުޅެއްނޫންކަްނވެސް

ްމެންބަރެއްެގް ްހަމަ ްއެއީ ްއެހެންނޫންކަން. ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑަށް ބައްލަވާ.

ްމެންބަރުހައިސިއްޔަ ްމާލޭ ްމިއަުދ ހައިސިއްޔަތުންކަްންްގެތުްނކަން،

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްތަރުތީބުކުރާނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެއްެކވީ.  1530އެވާހަކަފުުޅ

ނޑުެމންްއެކަންްކޮށްލާނަން.ްދެންްޑްރާފްޓްްކޮމިީޓް ފެންނަްގޮތަކަށް.ްއަުޅގަ

ްއިޢުލާންކޮށްދެއްިވއްާޔްއަޅުަގނޑަްށް ްމަނިކުފާނު ްނޯންނޭކަމަށް މިހާހިސާބުން

ް ްދެން ްރަނަގޅު. ްދެންްވަރަށް ްކުރާނެ. ްއެކަްނ ްތާނގައި ކުިރއަށްއޮތް

ްމަަސްއކަތްވެ ްބާކީ ްމަޖިލީހުން،އަޅުަގނޑުމެން ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ްްސް

ްެއކަހަލަް ްނަަމެވސް ްކޮޓަރިން ްސަިއ ްޮގތަކުން ްކޮންމެވެސް  1535އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޢުލާންް ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްއެކަން ްއެހެްނިވމާ، ްގެންދާނީ. ގޮތަކަށް

ްއޮއްްްއްވަންޖެހޭނެ.ކޮށްދެ ްއެޮކމިޓީ ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަްއްެއއީ ްއެކޮމިީޓގެ ވާ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިދަނީްމިއަދުްއަދާކުރަމުންްމިތަނުގައި.
ް

ް1540 

ްނުކުތާއެްއކަމަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްދަތި ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން މިއީ

ްރަނގަޅުް ްރޫހެްއަގއި، ްރަނގަޅު ްިމދެންނެވީ ްއެހެން ްބަލައިގަންނަން.

ްަމްއސަލައެްއވެްސް ްފާހަގަކުރަްއވާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި މަޤްޞަދެއްގަިއ

ްނެގޭކަންް ްއެވިްސނުން ްގޮތަކަށް ްއެހެން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ބައެއްފަހަރަށް

ްވަަރްށް ްއެއީ ްދިމާނުވުން ްއެހެން ްދެރަކަމެއް. ްވަރަށް  1545އެއީ

ްއަދު ްމެމުހިންމުކަމެއްކަމަށް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްގއ.ގެ ްޙަލީމް، ންބަރު،ްނާން

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1550 

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:އަދު ްއެހުށަހެޅުއްވީ ްޙަމީދު 26ްްޝާހީން ްމައްޗަްށ27ްްނުވަތަ މާްއދާގެ

ްމިބާބުެގްއެކުެލވިގެ ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްބާެބއްަކމަށް ްބޮޑު ްނވާ

ްާތއީދުކުރެ ްބައިބަޔަށް ްވަކި ްބޭފުޅަކަށްްްއވުމަްަތެރެއިން ްއެްއެވސް ށްޓަަކއި

ްެއީއް ްުގޅުވާލުން ްދެމާއްާދއެްއ ްަވކި ްނުވަތަ ްވަކިކޮށްލުން ްާމއްދާެއއް  1555ވަކި

ްއެަކން ްއެކަނި ްޙަމީދަށް ްޝާހީން ްެއއީ ކުރެއްވޭނީ.ްްކުރެްއވޭނެކަމެއްނޫން.

ްހުށަހެޅުމަކީް ްފުރަތަމަ ްތިމަންނަގެ ްޖެހޭނެ ްވިދާޅުވެލަްއަވން ްޙަމީދު ޝާހީން

އީްިތްންހުށަހެޅުމޭްނުވަތަްމިއީްދެްހުށަހެޅުމެކޭްުނވަތަްމ26ްިމިއޭ،ްމިއީް

ްއެ ްތާއީދުކޮށްްނޫނިއްހުށަހެޅުމެކޭ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ާޔ

ް ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްއަެންއްވާހަކަދަްއކާނީ.ްއެްއވެސް ްތާއީުދކޮށްފައި  1560ަވކިބަޔަކަށް

ްހުށަހެޅުމަށްްބަޔަކަ ްުމޅި ްނޯވޭ. ްކުރިއަކުން ްމީގެ ްގޮަތަކށް ްތާއީދުނުކުެރވޭ ށް

ްވިދާޅުވެަފިއް ްސިޓީފުޅުގަިއ ްމަނިކުފާނުގެ ްތާއީުދކުރަންޖެހޭނީ. އެީކގައި

ހުށަހެޅުމަށްްވެދާނެ.27ްްހުށަހެޅުމަށްްވެދާނެްނުވަތ26ްްައޮތްގޮތުންްވިްއޔާް

ްއެްއެހެންނަ ނޑުމެންަނށްމަވެސް، ްއަޅުގަ ްދެންމެ ފެނިގެންްްގޮތަކަށްޫނން

ްގޮތުަގއި.ް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއެއް ްމިދިޔައީ ްފެިނގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ  1565މިދިޔައީ.

ްމިހުށަހެޅުމުގެް ްގިަނއީ. ްއަކުރުަތއް ްމިހުށަހެޅުމުގެ ްދިގީ. މިހުށަހެޅުން

ްމިއަށް ްހަމަ ްތާއީދުކުރެވޭނީ ްމިއަށް ްއެހެންވީާމ، ްގިނައީ. ްމިްމާއްދާތައް .

ްެއއްެވސް ްވަކިކުެރވެންޏާްވަިކވަިކކުރެވޭނެ ްނޯންނާނެ. ވަިކްްގޮތެއް

ްހުށަހެޅުން،ް ްހުށަހެޅުން،ްތިްނަވނަ ކުރެވިފަިއްެއއްވަަންހުށަހެޅުން،ްދެވަނަ

ްގޮްސގެން ްްމިގޮތަށް ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުެވްއްނޫނިއްޔާ  1570ޮއޅުމެއް

ްސަމާލު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެވާހަކަ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާީލްފިލާނެ. ކަމަށްޓަކައި

ްޝުކުރިއްާޔް ްމަޤްޞަދުގަިއ. ްމާތް ްގެންދިޔުމުގެ ްރަނގަޅަށް ްހަމަ މިކަްަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
ް

ް1575 
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ނުޑެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްދަންނަވާީލ ްކުރީަގއިެވސް ްއެހެންެވެގން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

އިެއކީަގއިްޢިްއޒަތްތެިރްމިލްކޮށްފައިްއޮތުމާްޝާްާސިޓީަގއިްެއވާހަަކްެއގޮތަށްް

ް ްބަހާލައިގެން ްމިމާއްދާތަކަކަށް ްހުށަހެޅުއްިވ26ްްމެންބަރު ްމަްއަޗށް މާއްާދގެ

ްެއވާހަަކް ްއަޅުަގނޑު ްބަލަިއގަންނާތީ ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް ހުށަހެޅުން

ްއޮތްކަމަކަށްް ްމައްސަަލެއްއ ްޭއގައި ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ.  1580ދަންނަވާލީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު.ްއަޅުަގނޑުްނުދެކެން.ްލ.އަތޮުޅގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑްރާފްޓްކުާރްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްދިރާސާކޮްށ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1585ްޝުކުރިއްޔާ

ްކޮމިޓީއެްއ.ްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހޮވާފައިާވ ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ކޮމިޓީއަކީ

ްމިތަނުގައި ްދިރާސާކޮށްްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކުރަނީ ްމަސައްކަތް މިއަދު

ްމިއީް ްނުިނމުނީމަ ްގޮތަކަށް ްިމމަސައްކަތް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްޚިޔާލަކަށް ްކޮށްަފއިވާ އަޅުަގނޑުމެން

ްބާބެްއް ްއިންތިޤާލީ ްއެއީ ްފާސްކުުރމެއް.  1590ފާސްކޮށްފައިވާ

ްގޮތެ ްމިކަމުގައި ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެްންއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ްނުނިމުނީމާ އް

ްހުށަހެޅެމުންދާ ްމަސައްަކތްކުރުމަށް ްމިހާރު ހުށަހެޅުންތަކަށްްްމިތަނުގައި

ްެއިކްބަލާއިރުަގއި،ް ްހުރި ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްހުށަހެޅޭ ްކުިރއަށް އަދި

ްހަމަް ްެހދުމަށް ްހުށަހެޅުމެއްވެސް ްއެއް ްެއއްކޮށްަލއިގެން ބައިތައް

ްވުއްްތައްޔާރުކުރެް ްހަމަކީ ްލިބިގެންާވްމަ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1595މި

ްހުރިހާް ްޮކށްފައި ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްއަދި ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ބާރެއްކަމުަގއި

ްކޮމިޓީންް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްގެންގޮްސ ހުށަހެޅުންތައް

ްދެކެން.ް ްކަެމްއކަމަށް ްކުރެވިދާނެ ްހަމަ ްގެަނއުމަީކެވސް އެްއކޮށްލަިއގެން

ްވަް ްމިދެންނެވީ ްކޮންގޮތަކަްށޯތްއެހެން ްހިފާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޭބނުން ގުތުގެ

ްބަލާފައި.ް ްްަޗށް ްމައް ްގޮތެްއގެ ްސަާލމަތްކުރެވޭނެ ްއެ ްނުވަތަ  1600ބަލަންވެގެން

ްމާއްދާއަކަްށް ްހުންނަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެޅުން ްތަނަށް ްމިވީހާ ދެން

ްހު ްއިޞްލާޙެއް ްޑްރާފްޓްކުރާްްއަޅުަގނޑުމެންށަހަޅާއިުރގަިއ، ދިރާސާކޮްށ

ްހުށަހެޅުންް ްަބއިބަޔަްށެވސް ްއެިކއެކި ްާބބުތަކުގެ ްހުންނަ ްފޮނުވާފައި ކޮމިޓީން
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ްއަެނއްާކް ްހުށަހެޅުމަށްފަހުަގއި ްިމތަނުގައި. ްއެބަހުރި ހުށަހެޅިފައި

ްމިއަުދް ްއެެހންވީމަ، ްައއްަސވާ. ްވޯޓަކަށް ްވަިކވަކިްނ  1605އެހުށަހެޅުންތަކަށް

ްބާބެ ްމިވަނީ ްމިވަނީ.ްހުށަހެޅުމަކަށް ްހުށަހެޅުމަކަްަށް ްއެއީ ްބާބަކީ އް.ްކޮންމެ

ްބޭފުޅަުކް ްއެެހން ްެއއަށް ްހަމަ ްހުށަހަޅުްއވާއިުރގަިއ ްއެބާބު އެހެންވީމަ،

ްއެްއކޮށްާލް ްެއބާބު ްއެްއކޮށްލަިއގެން ްއޮންަންބައިތައް ްބާބެްއަގއި ހުށަހަޅުއްވާ

ް ްހުށަހެޅުމެއް ްތިންހަތަރު ްތައްޔާުރުކރެވިދާނެކަމަށްްއޭގެ އިތުރަށް

ްއަޅު ްއެހެންވީަމ، ްފެނޭ. ްަގނޑަށް ްވިދާުޅވެފަިއްކުީރގަ ްެއގޮތަްށ  1610މަނިކުފާނު

ް ްބާބު ްހުށަހެޅުން ްމިސާލަކަށް، ްރަނގަޅޭ. 1ްއޮތުން ،ް 2ްނުވަތަ ،3ް.

ްއެއްބާުބގޮތަްަށްް ްބަލަިއގެން ްބައިތައް ްހުންނަ މިތިނެތީގައި

ްފަސޭހަވާނެ.ް ްއޮިތއްާޔ ްވިދާުޅވެފަިއ ްެއގޮތަށް ތައްޔާރުކުްުެރވިދާނެކަމަށް.

ްމިކަންްއެހެ ްމިހާރު ްދަތިވާނެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ންނޫނިއްޔާ

ް ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއެއީ  1615ްޑްރާފްޓްކުރާްދިރާސާކޮށްކުރިއަްށގެންދަން.

ްމިގެންގުޅެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގަާވއިދެއްނޫން ްގެންގުޅެަފއިއޮތް ކޮމިޓީގައި

ްޙަޤީޤަތަީކްައޅުަގނޑުމެންޖެހެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤަޫބލުކުރަން ންްމިކަްވީ

ްބާބެއްް ްއިންތިާޤލީ ްކޮންމެގޮތެއްިވޔަސް ްމިއުޅެނީ. ނިންމާށޭ

ްވާނެގޮެތއްނެތް.ް ްނުބާްއވާ ްއެ ްފާސްކޮށްފައި. ްމިއޮތީ ބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް

ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްފާްސކޮށްފައި ްމިއޮތީ ްފާސްކުރިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ .1620 

ް ްވީހާެވްސްފާސްކުރުމަކާ ްއެހެންވީމަ، ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއެަކން އެްއގޮތަށް

ްމިކަންް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްމިކަްނ ްުކޑަގޮަތކަށް މައްސަލަ

ްސަމާލުކަމަށްގެނައީ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

 1625 

ްބޭނުންފުޅުވެގެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހަޅުންވަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްބޭްުރވަަޑއިގެންތައްްްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްިތއްބެިވ ްފުރުޞަތު ފުޅުންނަށް

ްދެވޭނީ.ް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމައަށް ްމަރުޙަލާއާއި ްތިވިދާުޅވި އެރުިވގެން

ްދެއްވަިއގެްން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްމަަސއްކަތްކުެރވޭެން ްއެދިމާއަށް ްމަދުކުރަްއވަިއގެން ްނުކުތާ  1630ނިޒާމީ

ްމެދުވެ ްހުށަހެޅުނީމަްފުރުޞަތެއް ްމިހުށަހެޅުންތައް ްދެން ރިކޮށްދިނުން.
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ްކަންތައްތަްއް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދިމާވިގޮތަކަށް ްހަދަން ްދެން އޭގެތެެރއިން

ްދެންް ްއާދެ، ްދަންނަވާެލވިއްޖެ. ްުކރީގަިއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދާނީކަމަށް

ް ްްމިހާރުމިއާއެީކަގއި ްޝާވަގުތުހަަމވާތީ ްހީްީއަުޅަގނޑު ްކުޑަްަޙްަން މީދަށް

 1635ްއެްއޗެއްްވިދާުޅވާންްބޭނުންފުޅިއްޔާ.އާދެ،ްޞަތެއްްއަުރވާނަންްފުރު

ް

ްއެއްބޭނުމަީކްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމިހުށަހެޅުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުރިއްާޔ.

ްްްޝާޙީންްަޙީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންްމި ްނެތް ްލިޔުމެްއ ްވަކި ްފެށިއިރު ޖަލްސާ

ްއެކަުމގެހުްުބަ ްކުރިއަްށގެްނދާކަށް. ަފސޭހައަށްޓަކަިއްްސްތައް

ް ްމިމަޖިލީހުގެއަޅުަގނޑުމެން،  1640މަސައްކަތްަތްއްްމީެގކުރީަގއިވެސް

ކޮންެމވެސްްެއއްްބާބެްއގެްނުވަަތްކޮންމެވެްސްހުށަހެޅުމެްއްކުރަމުންދާއިރު،ް

ް ްއެހެންވީމާ، ްއޮވޭ. ްމަސައްކައެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްުހށަހެޅުމެއްނެތި ްތްަވކި

ްެއކީަގއި ްދަތިާވނެތީއާއި ްގެންދަން ްބާބެްއެގްްކުރިއަށް އަުޅަގނޑު

ްބެއްލެވިކަުމަގިއްސިފައިަގއިިވޔަ ްގޮުތގައި ްާމއްދާެއއްގެ ްވަިކވަކި ްއަދި ސް

ްމިބަ ްކުރިއަްށްހުވިޔަްސ ްމަަސއްކަތް ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި، ްކުރިއަްށ  1645ސް

ްމީ ްމިގޮތަްށ ްދެން ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ ގެކުީރގަިއްގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ްކޮންމެވެްސް ްގެންެދވިފަިއވަނީ. ްމަސަްއކަތްތަްއވެސް ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ްޑްރާފްޓެްއް ްައދި ްޗެޕްޓަރެްއވިޔަްސ ްބާބެއް، ްނުވަަތ ްޮއެވގެން ލިޔުމެއް

ްބަ ްކުރިއަށް ްއޮެވގެން ްެއްއޗެްއ ްކޮންމެވެސް ްގެންދެވޭނީ.ްހުްުގޮތުަގއި ސް

ްއެ ްމިޖަލްސާއެހެންވީމާ، ްމިއަދުގެ ްދެންްބޭނުމުަގއި ްމިހުށަހެޅީ.  1650އަށް

ްއެހެްން ްނުވަތަ ްލިޔުމެއް ްއެހެން ްނެތް ްއެނިގފައެއް ްކުރިން އަޅުަގނަޑކަށް

ްހުށަހަުޅއްވާެނކަމަށް.ްއެހެންވީާމ،ް ްބާެބއްނަމަވެސް ްއެހެން ްމިކަހަލަ ބޭފުޅަކު

ްހުށަހެޅީ.ްްްސަްއކަތަށްއަޅުަގނުޑްމަ ްއަުޅަގނޑު ަފސޭހައަށްޓަކަިއްެއީކގައި

ްަރީއސް.ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރި

ް1655 

ްފުުރޞަތަްަކަށްއެިދްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލީް

ްހުށަހަޅާލުމަށްޓަކައި.ްްޢާއިޝަތުްާއޒިމާްޝަޫކރުް ްހުށަހެޅުން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްމި
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ދޭތީްއަޅުަގނޑަށްްއިންޓޯލްފަހުންްފުރުޞަތުްއެހެންނަމަވެސް،ްވަގުތުްތަންނުްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

 1660ްދެއްިވއްޔާްރަނަގޅު.

ް

ްހުށަހެޅުމެއްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްައޅުަގނުޑވެްސ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހުށަހެޅުމާހުށަްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއޮތީމަ ްދަންނަވާލަންެވގެްންހަޅާފައި ްއެއްެޗއް ބެހޭގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދަންނަވާލީ. ްފުރުޞަތަކަށްއެދި ްައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި

ްޙަމީ ްޝާޙީން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހެޅުމާއި  1665ދުްހުށަހެޅި

ް ްހުށަހެޅުްއވުމާއި ްއެއްހުށަހެޅުއްވި ްދާދި ނުޑްގޮްތ، ްއަުޅގަ ްތަންކޮެޅއް އަދި

ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަވާތީވެ ްހުށަހެޅުމަށްވުރެ ރ.އަތޮުޅެގްްހުށަހެޅި

ްމުޅިް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްޝާޙީން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިހާކަމަކަށްް ްއެހުށަހެޅުމުގެ ްތާއީދުކޮށް ްހުށަހެޅުމަށް ްޖުމްލަ ހުށަހެޅުމަށް،

ނުޑގެްހުށަހެޅުންްއަނބުރާްގެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ް  1670ްތާއީދުކޮށްްއަުޅގަ

ް

ނުޑްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުޝކުރިއްާޔ ދެ،

ްއައިސްޖެހުނީމާް ްަވގުތު ްއިންޓަވަްލގެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަރުވަން. ްމެންބަރުނ11:22ްްްހުސްވަގުުތކޮޅު ިޢއްޒަތްތެިރ

 1675ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަްށއެދިްދަންނަވަން.

 

ް

ް]ށ11:26ްްނ12:32ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ނޑިކޮޅުަތކުަގިއްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ `1680 

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްއެެދން. މެންބަރުނ57ްްްއިނށީވެަޑިއގެންދެްއވުން

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.

ްޢާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ އިޝަތުްއެރުވުުމގެކުރިން

ްކަމަނާް ްމިހާރު ްދަންނަވާަފއި. ްއަރުވާނެކަމަށް ްފުރުޞަތު ްޝުކޫރަށް އާޒިމާ

ްތިލަދުންމަތީް ްއެހެްނވީމަ، ްއާދެ، ްދެއްތޯ. ްފަސްކޮށްލަން  1685ބޭނުންފުޅުވަނީ

ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.
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ް

ްަރއީްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަނިކުފާނުްޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސް.

ްގޮތުގެމަތީްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ްެއސިޓީފުޅުަގއި ްސިޓީފުޅަާކގުިޅގެން ފޮނުވި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތްކޮްށ ްައޅުަގނޑުމެން  1690އެމަސައްކަްތކުރެވޭޯތ

ްަތއްޔާުރކުެރއް ްޝުމައިޒަރ ްޕްރޮފެަސރ ނޑުގޮެތްއގައި ްިލޔުމުެގްމައިގަ ވި

ްއަސްލެްއކަމަްށް ްބަލަިއގެން، ްލިޔުމެއް ްއޮތް ްފޮނުވާފަިއ ތަރުޖަމާއެއްކަމަށް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއެބަހުރި. ްބަދަލުތައްވެސް ްބޮޑެތި ްބައެއް ބަލައިގެން

ނުޑް އެގޮތަށްްހުށަހަޅާފައިްައޅުަގނޑުްތައްޔާުރކޮށްފައިވާްހުށަހެުޅމެއްްއަުޅގަ

ްމި ްދެން ްޤަޞްދުކުރަނީ. ްހުށަހަޅަން ނަޑަކށް ްގާތްގަ  1695ޕޭޖްގ16ްްެހުށަހެޅުމަކީ

ްވަގުތުދެްއާވް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަަވން. ހުށަހެޅުމެއްކަމުގައި

ްކުރިއަށްގެންދަން.ް ްހުށަހަޅަމުން ްއެގޮތަށް ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ މިންވަރަކުން

ނޑުމެންނަްށް ްައުޅގަ ްނިންމަން ްމިމަސައްކަތް ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްލަސްްމިހާ ްމިއޮތީ ްއެހެންވީވެގެްނގޮސްސަރުވެސް ނުޑް. ްއަުޅގަ މަ،

ްނުނަ ްބަލާނީްއިތުރުަވގުތު ްއަުޅަގނޑު ްއެްނމެފުރަތަމަކަމަކަށްވެސް  1700ގާ

ްހުށަހެޅުމަށް.ް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހުށަހެޅުންތައް އަޅުަގނުޑގެ

ް ްފެށުން ްޢަމަލުކުރަން ްކަންތައްތަކަށް ނަޑއެިޅގެންްް-1އިންތިޤާލީ ކަ

ްޤާނޫނުައސާ ްމިބާބުގަިއްއެހެންގޮތަކަށް ްުނވާނަަމ، ްަބޔާންކޮށްފައި ީސގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްޢަްަމަލުކުރެވޭީނ ްަކންތައްތަކަށް ްއެންމެހާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްަބޔާންކޮށްފަިއާވް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްފެށިގެން ްދުވަހުން  1705ތަޞްދީޤުކުރި

ްމަޖިލިސްް ްަރއްޔިތުްނެގ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ގޮތުގެމަތިން

ްއިންތިޚާބުކުރެވެން ްރައްޔިތުންެގްް-2ދެެނވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ

ް ްދެމިތިބުން. ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުން ްމިބާބުގަިއ2ްްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(. ގެ

ްހޮވުމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ްގޮތުގެމަިތން، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއިންތިޚާބުް ްރިޔާީސ ްބާއްވާ ްގޮުތގެމަތިން  1710މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ރުްހުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްބޭއްވެންދެންްމިހާ

ްއިްނތިޚާބުކޮށްފައިމެންބަރުން ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެްމިްގެ ްތިބި ހާރު

ްަބޔާންކޮށްފަިއވާް،ްތެރެއިން ް)ރ(ްަގއި ްބާބުގެ ްތިންވަނަ މިޤާނޫނުއަސާީސގެ
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ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދާކުރަމުންނުދާ، މަޤާމެއް

 1715ގެް)ށ(.ްމިްމާއްދާެގް)ހ(2ްްބައިމީހުންގެްމަޤާުމގައިްދެިމތިބެވޭނެެއވެ.ްއެ

ްމަޤާމުަގިއް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްބަޔާންކުާރ3ްްދެމިތިބޭއިރު، ްަގއި ް)ރ( ްބާުބގެ ވަނަ

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްސަބަބުން ްގެންދިއުމުގެ ްއަދާކުރަމުން ބަރުކަމުގެްމަޤާމެއް

ނޑިްހުްސވެއްޖެނަމަ،ްއެްޮގނޑިއަށްްމެންބަރަކުްއިންތިޚާުބކުރުމަށްޓަކަިއް ގޮ

ްޮގނިޑއަްށް ްއެ ްާބްއވަިއ، ްބައިއިލެކްޝަން ްތެޭރގައި  1720އެއްމަސްުދވަހުގެ

ްއަތޮޅު ްއިންތިޚާބުކުރާންާވނެއެވެ. ްރަުށްްމެންބަރަކު ަކއުންސިލްތަކާއި

ް.3ބަރުންްއިންތިޚާބުކުރުން.ްކައުންސިލްތަާކއިްސިޓީްކައުްނސިލްތަކަށްްމެން

ްލަސްެވގެންް ްފެށިގެްނ ްދުވަހުން ްތަޞްދީޤުުކރާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ް"ލާމަރުަކީޒް ްބާބު، ްއަްށވަނަ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްތެރޭގައި ތިންމަސްދުވަހު

ްބޭނުންވާް ްހިްނުގމަށް ްަކއުންސިލްތައް ްގަިއވާ ްހިންގުން"  1725އުސޫލުން

ްމެންބަރު ްގޮތުގެމަތިްނ ްޤާނޫނުގައިވާ ންްމަޤާމުތަކަށް

ްއޭްެއިންތިޚާބުކުރާންވާނެް ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ .4ް ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ .4ް

ް)ހ(. ްފެށިގެން،ްްގެ ްތަޞްދީޤުކުރާދުވަހުން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދައުުރް ްމީހެއްެގ ްހުރި ްމިހާރު ްަމޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްލަސްވެގެްން ްދުވަހާދެމެދުަގިއ ްތިރީސް ްދުވަާހއި ްސަތޭަކވިހި  1730ހަމަވުމުގެ

ް)ށ(.ް ްއިންތިޚާބުކުރާްނާވނެއެވެ. ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްބާްއވާ އިންތިޚާބު

ްިރޔާީސް ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްދައުރުަގިއ،ް ްރިޔާސީ ްހިނަގމުންދާ އިންތިޚާބުަގއި

ްރިޔާީސް ްދާމީހަކު، ްއަދާކުރަމުން ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްއިލެކްޝަންްސްއިންތި ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްކުރިމަތިލާނަމަ،  1735ޚާބަށް

ްއޭގެފަހުންެވްސް ްއަދި ްކުރިްނވެސް ްއިޢުލާނުކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުން

ްވަ ްެއއްެވސް ްމެޝިނަރީއެްެްއްީޞްީސަރުކާރުގެ ްއެްއވެސް ްއަދި ލަތެއް

ްނުލިބޭް ްސަުރކާރުން ނޑިޑޭޓުންނަށް ްކެ ްއެެހން ްނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން

ްޞަްަފުރު ްެކމްޕޭންކޮށްގެްންތުތަކެއްގެ ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ބޭނުންކޮްށގެން

ް ްއިންތިޚާބު. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމާއްދާ.5ްްނުވާނެެއވެ.  1740ވަނަ
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ްލަސްެވގެންް ްފެށިގެްނ ްދުވަހުން ްތަޞްދީޤުުކރާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްހިނގަމުންދާ ްމިާހރު ްތެރޭގައި ހަމަސްދުވަހުގެ

ްއި ްމެންބަރުން ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއާވްއަލުން ންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި

ްއެމަޖިލީހަށްް ްބާްއވަިއ ްއިންތިޚާބެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން

ް ްކޮިމޝަން، ްއިެލކްޝަންސް ްއިންތިޚާބުކުރާންވާނެއެވެ.  1745ް-6މެންބަރުން

ްގިނަެވގެންް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްތަޞްދީޤުުކރާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތެރޭަގއި ްެއްްތިރީސްދުވަހުގެ ްުއއްފައްދައި ްކޮމިޝަނެއް ިއލެކްޝަންސް

ްކޮމިޝަނުެގް ްެއ ްޢައްޔަންކުރާްނވާނެެއވެ. ްމެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއިންތިޚާބާއި ްރިާޔސީ ްވާނީ މަސައްކަތަކަށް

ްހިންގުމަށްޓަަކިއް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ  1750އިންތިޚާބާއި

ްކައުންސިލްަތއް ްއެންމެހާްްއުފައްދާ ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ

ްކަންތައްތަްއް ްއިންތިޚާބުތަުކެގ ްބާްއވާ ްއިންތިޚާުބތައްްް ްއެ ކަންތައްތަްއކޮށް

ް ްބެލެހެއްުޓމެވެ. ްއިލެކްޝަންްސ7ްްހިނގާނުހިނގާގޮތް ްމާއްދާ. ވަނަ

ް ްޢައްަޔނުކުރުން. ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށްްް-7ކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންްސ

ް)ހ(،ްްމެންބަރުން ްމަތިންނެވެ. ްއަންނަނިވިގޮތުގެ  1755ޢައްޔަންކުރާންވާނީ

ްޢައްަޔންކުރުމަށްޓަކަިއް ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

ްއެއްް ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސީ ްރައްޔިތުްނެގްްރަސްޖިޓަރީކޮށްފައިާވްކޮންމެ ނަން

ްސިާޔީސް ްރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ް)ށ(، ްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. މަޖިލީހަށް

ް ްއިލެކްޝަންްސްޕާޓީތަކުން ްތެރެއިން ްނަންތަުކގެ ްމީހުންގެ ހުށަހަޅާ

ްޖަލްސާއަްަށްް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްޢައްޔަންކުެރވޭީނ  1760ކޮމިޝަނަށް

ްއަޣުލަބިއްޔަތުްން ްދެބަިއގެ ްތިންބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން ހާޒިރުވެ،

ްޢައްޔަންކުެރވޭް ްކޮމިޝަނަށް ްިއލެކްޝަންސް ް)ނ(، ްބަޔެކެވެ. ހޮވޭ

ް ްމީހަކުްމެންބަރުން ްއިތުރު ްރައީސަކަށް އެކޮމިޝަނުެގ

ްއިލެކްޝަންްސް ްމީހަކީ ްޢައްޔަންކުރާ ްމިޮގތަށް ޢައްޔަންކުރާްނވާނެެއވެ.

ް ްމެންބަރެެކވެ. ްމެންބަރުންގ8ްެކޮމިޝަންގެ ްކޮމިޝަްނެގ ްއިލެކްޝަންްސ .1765 

ްދަށުްންޢައްޔަންކުރ8ްްާސިފަތައް.ް ްމާއްދާގެ ްފަސްވަނަ ް)ހ(،ްމިބާުބގެ ގެ

ްކޮމިޝަންް ްޤާނޫނުއަސާސީެގްއިލެކްޝަންސް ްކިބައިގަިއ، ްމެންބަރުން ެގ
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ްބަޔާންކުާރް ްމާއްދާަގއި ްތިންވަނަ ްމިބާބުގެ ްކޮމިޝަން" "އިލެކްޝަންސް

ތައްްފުރިހަމަވާްމީހުންނަށްްވާންޖެހޭނެއެވެ.ް)ށ(،ްއިލެކްޝަންްސްޠުްުޝަރު

ްސިޔާީސް ްއެްއވެސް ްމީހުންނަކީ ްޢައްޔަންކުރާ ްމެންބަރުކަމަށް  1770ކޮމިޝަނުގެ

ްމެންބަ ްޭބނުމަށްޓަްަކައި،ްޕާޓީއެްއގެ ްމިބާބުގެ ްނުވާނެއެވެ. ްެވެގން ރަކަށް

ްއެވަީން ްބުނެފައި ްޕާޓީކަމަށް ްިސާޔސީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވްސިޔާީސްޕާޓީތަކުގެްތެެރއިންްއިންތިާޚބުްބާއްަވިއގެްން

ް ްޕާޓީތަކަެށވެ. ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ވަަނ9ްްޕާޓީގެ

ްމިބާބުގައިްްމާއްދާ، ްއުވުން. ްމަޤާމު ްޮކމިޝަންގެ  1775އިލެކްޝަންސް

ްގޮތުް ްކޮމިޝަންބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްއިލެކްޝަންްސ ްގެަމތީން

ްމީހަުކް ްމަޤާމުަގއިހުރި ްކޮމިޝަނަރުގެ ްއިލެކްަޝންސް ޢައްޔަނުކުރުމާެއކު،

ްމަސްޢޫލިއްޔަތު.ް ްކޮމިޝަންގެ ްިއލެކްޝަންސް ްވަކިވާެނއެވެ. އެމަޤާމުން

12ް ްކޮމިް، ްލާމަރުކަީޒްއިެލކްޝަންސް ްމަސްޢޫލިއްޔަަތކީ، ޝަނަރުގެ

ްސިޓީް ްއިންތިޚާބުކުަރންޖެހޭ، ްހިންގުމަށްޓަކަިއ، ްއަތޮޅުަތއް  1780އުސޫލުން

ްކައުންސިލްތަުކެގް ްރަށު ްކައުންސިލްތަާކއި، ްއަތޮޅު ކައުންސިލްތަާކއި،

ްއިންތި ްިރޔާސީ ްބޭްއވުމާިއ، ްމަޖިލީހުގެްޚާއިންތިޚާބުތައް ްރަްއޔިުތންގެ ބާިއ،

ްބޭއްް ްކަންތައްތައްޮކްށްއިންތިޚާބު ްއެންމެހާ ްކުރާންޖެހޭ ވުމަށް

ްިއލެކްޝަންސްް ްހަމަޖެއްސުމެވެ. ްއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ް ްމުއްދަތު. ްދެމިއޮންނާނީްް-11ކޮމިޝަންގެ ްކޮމިޝަްނ  1785އިލެކްޝަންސް

ްއިލެކްޝަންްސްޚާްާއިންތި ްއައު ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިުތންގެ ބުކުރެވޭ

ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަމސްޢޫލިއްޔަތު.ްްކޮމިޝަނެއްްޢަްަްއޔަނުރާންދެނެވެ.

12ްް ްމިބާުބގެ ްމާއްދާ. ްގޮތުގެމަތީްނ2ްްވަނަ ްަގިއާވ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަންނަނިވިް ްކުރަމުންގެންދާނީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ދެމިއޮންނަ

ް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ް)ހ(. ްލާމަރުކަީޒ8ްްކަންތައްތަެކވެ. "ް ްބާުބގަިއވާ  1790ވަނަ

ްހިންގުމަށް" ްއަޮތޅުްއުސޫލުން ްކައުންސިްލތަކާއި، ްސިޓީ ްބޭނުންވާ

ްރަށު ްރިޔާީސްްކައުންސިލްތަާކއި، ްއިންތިޚާާބއި، ކައުންސިލްތަުކގެ

ްމިބާބުގަިއް ްބޭއްުވމަށް ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ އިންތިޚާބާއި،

ްބޭއްވުމަްށް ްއިންތިޚާބު ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމުއްދަުތގައި ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ
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ްއެންމެހަިއްމަގުފަހިކޮށްދި ްޤާނޫނުތަކާއި، ްހަދާންޖެހޭ ްގޮތުްނ  1795ނުމުގެ

ްޤާނޫނުތަކަީކް ްތަޢާރަޟުާވ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ް)ށ(، ްކުރުން. ކަންތައްތައް

ްއުވާލުމަްށް ްނުަވތަ ްއިސްލާުޙކުރުމަށް ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްބަލައި ކޮބައިތޯ

ްޢަމަލުކުރާންް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ް)ނ(، ްކަންތައްތައްކުރުން. ކުރާންޖެހޭ

ް)ރ(،ްރާއްޖޭެގްފެށުމަށް ްފާސްކުރުން. ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ްހަދާންޖެހޭ ޓަކައި

ްޚިދުމަތްތަކާއި،ް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރަްއޔިތުންނަށް  1800ވެރިކަމާިއ،

ްހިންގުމަށްޓަކަިއ،ް ްރަނގަޅަށް ްަކންތައްތައް ްއެންމެހައި އެނޫންވެސް

ްކަން ްއެންމެހަިއ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުތައް ްހަދާންޖެހޭ ތައްަތްއްދުވަހުންދުވަހަށް

ް ްގެންދިއުން. ްފާސްކުރުުމެގ13ްްކުރަމުން ްއަސާީސ ްޤާނޫނޫ ްމާއްދާ. ަވނަ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތު.ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްހިނގަމުންއައި ގޮތުން

ްރައްޔިތުްނެގް ްހިނގަމުންއަިއ ްކުރިން ްފާސްކުރުމުެގ  1805ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަޢާރު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޤާނޫނުތަމަޖިލީހަށް ކުގެްޟްނުާވ

ް ްކޯޓު ްސުޕްީރމް ްއިންތިޤާލީ ްގެންދާްނވާނެެއވެ. ްކުރިއަށް 14ްމަސައްކަތް

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(،ްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްޢަމަލުކުރާންފަށ14ްްާވަނަްމާއްދާ.ް

ްއަންނަިވް ްތެޭރގައި ްދުވަހުގެ ްތިރީސް ްލަސްެވެގން ްފެށިގެން ތާރީޚުން

ް ްއިންތިޤާލީ ްކޯޓެއްގޮތުގެމަތީން  1810މިބާބުގެްް-1ެނެވ.ްއިމުކުރާންވާގާްްސުްޕރީމް

ްކޯްޓ14ްް ްުސޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ްބަޔާންކުރާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްހުރިްގާްާ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރާން ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިމުކުރުމުން

ްއަދިް ްހުސްާވނެއެވެ. ްމަޤާމު ްަފނޑިޔާުރގެ ްއުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރައީސުލްް ްމައްސަލަތައް ްިނންމާ ްަހއިކޯޓުން ޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްނޯންނާނެއެވެ. ްފުރުޞަތެއް  1815ޤާނޫނުއަސާސީައްށްް-2އިލްތިމާސްކުރުމުގެ

ްމައްސަލަތަކާިއ،ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްޤާނޫނީ ްފެށުމާއެކު،ްނިުކންނަ ޢަމަލުކުރާން

އަސާީސެގްހައިކޯޓުންްނިމިްއިސްތިޢުނާފަށްްހުށަހަޅާްމައްސަލަތަކާއި،ްޤާނޫނު

ވަނަްމާއްާދެގ5ްްކުރުުމގެްބާރު"ްގާއިމުފުްާޞްާއިންވަނަްބާބުެގް"ޢަދުލ6ްް

ްނިންމުންތައްް ްއެންމެހައި ްނިންމަންޖެހޭ ްގޮުތގެމަތީްނ ްގައިވާ )ނ(

ް ްޢަްއޔަންކުރާންވާެނެއވެ. ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިން  1820ވަަނ15ްްނިންމުމަށްޓަކައި،

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްކޯޓަްށ ްސުޕްރީމް ްއިންތިާޤލީ ް)ހ(. މާއްދާގެ
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ްސުޕްރީމްކޯޢަްައްޔަން ްއިންިތޤާލީ ނޑިޔާރުންްކުރުން. ްފަ ޓަށް

ްޢައްޔަން ްމަތީންނެވެ. ްގޮތުެގ ްއަންނަިނވި އިންތިޤާލީްް-1ކުރާްނވާނީ

ްޢައްޔަން ނޑިާޔރުން ްފަ ްކޯޓަށް ްރަޖިސްޓަރީްސުޕްރީމް ކުރުމަށްޓަަކިއ

ް ްހުށަހަޅާންާވނެްެއެވެ. ްއެއްނަން ްސިޔާީސްާޕޓީއަކުން  1825ް-2ކޮށްފައިާވްކޮންމެ

ްހުށަހަ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާީސ ްތެެރއިްންރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ްނަންތަކުގެ ޅާ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްޢައްޔަނުކުެރވޭނީ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް އިންތިޤާލީ

ްދެބަިއެގް ްތިންބަިއކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯުޓދިން ްހާޒިުރވެ، ޖަލްސާއަށް

ްފަނަރަވަަން ްމިބާބުގެ ް)ށ(. ްފަނޑިޔާރުންެނވެ. ްތިން ްހޮވޭ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ނޑިޔާރުްނެގްމާއްދާގެްދަށުންްޢަްއޔަނުކުރެޭވް  1830އިންތިޤާލީްސުޕްރީމްްކޯުޓގެްފަ

ްޢަދުލްއިން ްޤާނޫނުައސާީސެގ ްޞާްާކިބަިއގައި ްބާރުގާްާފް ،ްއިުމކުރުމުގެ

ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްނުވަވަނަ ްަބޔާންކޮށްފަިއާވްް)ށ(،ް،މިބާބުގެ ްގައި )ނ(

ްކޯޓުންްނިންމާްޠުްުޝަރު ތައްްފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.ްއިންތިޤާލީްސުޕްރީމް

ކޯޓުންްބަލާްކޮންމެްމައްސަލައެްއްްއިންތިޤާީލްސުޕްރީމް.16ްނިންމުންތައް.ް

ްކުރާންވާނީް ްޙުުކމް ްއެްއކޮށްތިބެގެންނެވެ.ްއަދި ނޑިޔާރުން ްތިންފަ  1835ބަލާންވާނީ

ްއިޙްތިޞާްސް ްއެްއކޮށްތިބެގެންެނވެ. ނޑިޔާރުން ްފަ ްތިން މައްސަލަބެލި

ްފަށާއިރ17ްްުބަދަލުކުރުން.ް ްޢަމަލުުކރާން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމާއްާދ. ވަނަ

ްނުނިމިހުރިް ްހުށަހަޅައި ްއިލްތިމާސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މައްސަލަތަކެްއްހުރިނަމަ،ްއެަމއްސަލަތަކަީކްއެހިނދުންްފެށިެގންްއިންތިޤާީލް

ްމައްސަލަތަކެއްކަމަްށް ްހުރި ްއެކޯޓުަގއި ްހުށަހަޅައި ްކޯޓަށް  1840ސުޕްރީމް

ްކޯުޓތައް.ް ްމާއްދާ.ްޤާޫނނުއަސ19ްާބެލެވޭނެެއވެ.ްއެހެނިހެން ސީަގިއާވްވަނަ

ް ްއުފައްދާ ްކޯޓުަތއް ްއުަފއްދާ ްާްގޮތުގެމަތިން، ްމިހާރުހުރިްގާ އިމުކުެރވެންދެން

ްމަޤާމުގައިް ނޑިޔާުރން ްފަ ްކޯޓުތަކުގެ ްެއހެނިހެން ްދެމިހުންނާނެއެވެ. ކޯޓުތައް

ް ނޑިޔާރުނ22ްްދެމިތިބުން. ްފަ ްތިބި ްމިހާރު ްކޯޓުތަކުަގއި ްއެހެނިހެން .

ްތާރީ ްފަށާ ްއަމަުލކުރަން ްފެށިގެންްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  1845ޚުން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވްގޮުތގެމަިތންްފުރަތަމަްދެއަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަށްްެއް

ނޑިޔާަރުކް ްފަ ްއެއިްނ ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތުގެ ްމި ްދެމިތިބެވޭނެެއވެ. މަޤާމުގައި

ް"ޢަް ްބާބު ްހަވަނަ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދުރުކުރެވޭނީ ދުލްއިންޞާފުްމަޤާމުން



 68 

ްގާްާ ްބާބުގެ ްމި ްބާރު" ްަގިއ14ްްއިމުކުރުުމގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެހެްން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްއެކަންޏެވެ. ްގޮުތގެމަތިން  1850ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ނަޑއަޅާަފއިނުވާނަަމ،ްމިްމުއްދަތުްހަމަވުމުެގްކުިރންްޖުޑީޝަލްް ގޮތަކަށްްކަ

ްހަމަނުޖައްސާް ްމަޤާމަށް ނޑިޔާރުކަުމގެ ްފަ ްކޮމިޝަންއިން ސަރވިސް

ްވަިކވާނެެއވެ ްއެމަޤާމުން ނޑިޔާރުން ްފަ ްހިންާގްްވަނ21ްްަ. ްެވރިކަން މާއްދާ

ްސިޔާީސްް،ފަރާތް ްހުރިހާ ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުައސާސީަގއިވާ ޒިންމާތައް.

ްއިންތިޚާބެްއް ްރިޔާީސ ްފުރަތަމަ ްބާއްާވ ްބަިއވެިރވާގޮތަްށ  1855ޕާޓީތައް

ްކުރަމުންގެންދަ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެިރކަން ްދުވަހުންްންބޭއްވެންދެން ވާނީ

ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރާންޖެހޭްދުވަހަށް ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ންޖެހޭ

ްލިބިދެވޭނެް ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ށ(. ކަންތައްތަެކވެ.

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވް ނޑަައޅާ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްކަ ްމިނިވަްނކަމާއި ޙައްޤުތަކާއި

ްމަޤްޞަދެއްް ްކޮންކަަހލަ ނޑަެއޅިފަިއވަނީ ްކަ ްއުސޫލުަތްއ ްއެ  1860އުސޫލުތަާކއި

ްރައްޔިތުންނަްށްހާސިލުކު ްމުއައްސަސާަތކުން ްސަރުކާރުގެ ރުމަށްކަން

ްޚާއްޞަޮކްށް ްއަންަގއިދޭންވާެނއެވެ. ްއާންމުޮކށް އޮޅުންފިލާނޭގޮތަށް

ްއިތުރުކޮށްދީް ްހޭލުންތެރިކަން ްއާންމު ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ްރައްޔި ްއިންތިޚާބުތަަކށް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުަގއި ތުްންޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްވެރިކަންް ް)ނ(. ްމަސައްކަތްކުރާްނވާނެެއވެ.  1865އަހުލުވެރިކުުރވުމަށް

ްރިޔާސީް ްޮގތަކަށް ްެއްއވެސް ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރަމުންގެންދާ ހިންގާފަރާތުން

ްއެްއވެްސް ްގޮތަަކށް ްކަހަލަ ްލިބިދާނެ ްތާއީދު ްަވކިފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުަގއި

ްފަރާތަކަ ްކޮށްގެންުނވާނެެއވެ.ް)ރ(.ްއެްއވެސް ްދަކަމެއް ްމުދަލެްއްއުށް ލަތުގެ

ްގޮތަކަށްީދް ްމިނޫންވެްސ ްުނވަތަ ްިވއްކާ ްރަޙުުނކޮށް ކުއްޔަށްދީ

ްޤާނޫނުއަ ް)ބ(. ްފަށާއިރުހަދައިގެނެއްުނވާނެެއވެ. ްޢަމަލުުކރަށް  1870،ްސާސީއަށް

ްމީހުންް ްމަޤާމުތަކަށް ްއުފައްދާ ްމަޤާމުތަކެއް ްާއ ްފަރާތުގެ ްހިނގާ ވެރިކަން

ްކުރިއެރުން ްމަޤާމުެގ ްހަދަިއެގނެއްނުވާނެެއވެ.ްޢައްޔަންކުރުމާިއ ދީ

ްމަޤާމުތަކަށްް ްއުފައްދަންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ސިވިލްސަރވިސްގެ

ްޢްމަޤާމުްުތައް ްމީހުން ްއެަމޤާމުތަކަށް ްމަޤާމުގެްއުފެއްދުާމއި ްައްޔަްނކޮށް

ްދަ ް)ޅ(، ްނާަޅއެެވ. ްހުރަހެއް ްމިާމއްދާ ްދިނުމަކަށް  1875ލަުތެގްއުްުކުރިއެްެރުން
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ްވަް ްެބލެއްޓުޞީްީތަކެއްާޗއި ްމަްސޢޫލުވެގެންތިބިްލަތްތައް ްހިންގުމުަގއި މާއި

ްވަް ްއެތަކެްއާޗއި ްހަމަކަމާއެުކްޞީްީފަރާތްތަކުން ްތަފާތުކުރުމެއްެނތި ލަތްތައް

ްފަ ްނުލައިތުރު ްހުއްަދހޯދުމަކާއި ްފަރާތެއްެގްްއި،ރާތެްއގެ އިތުުރ

ްިއންތިޚާބުތަކުގަިއް ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްމިބާބުގައި ްނުލާ ހުއްދަހޯދުމަކާއި

ނޑިޑޭޓުންްލިބިދޭންވާނެެއެވ.ްމީގެތެރޭގަިއްވާދަކުރާްސިޔާސީް  1880ޕާޓީތަކަާށިއްކެ

ްހިފުމުެގްއުްުދަ ްހަމަހަމަގޮތުގައި ްބޭނުންކޮށް ްަވސީލަތްތައް ްމީީޑއާގެ ކަތުގެ

ް ްލިބިދޭންވާނެއެވެ. ްުއސޫލުްނ22ްްފުރުޞަތު ްލާމަރުކަޒީ ްމާއްދާ. ވަނަ

ް ްމަޤާމުތަކަށް ްކައުންސިލްތަކާއި ްއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ންްމީހުހިންގުމަށް

ް ްހިންގުން. ްަވގުތީޮގތުން ް)ހ(.22ްްއިްިންޚާބުކުރެވެންދެން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގޮތުގެމަތިންް ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ްމާްއދާގައި ްތިންވަނަ  1885މިބާބުގެ

ްަކުއންސިލްތަކާއި،ް ްރަށު ްކައުންސިލްތަާކއި ްއަތޮޅު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ

ްއިންތިޚާބުކުރެވުމު ްމެންބަރުން ްހިންގުމަށް ްކައުންސިލްަތއް ްންސިޓީ

ްފަށާއިރުޤާނޫނުއަސާ ްޢަްަމަލުުކރަން ްސީއަށް ްގޮުތގަިއް، އަތޮުޅވެިރެއއްގެ

ްތިބިް ްއޮފީސްތަކުަގއި ްރަށު ްމީހަކާއި ްކޮންމެ ްޙަވާުލވެހުރި ްއޮފީހާއި އަތޮޅު

 1890ރަށްރަށުގެްކަތީބުންނާއިްބޮޑުްކަތީބުންނާއިްކަތީބުންނާއިްކުަޑްކަތީބުންްއަދިް

ްޙަވާުލވެ ްހިްނގެވުާމއި ްއޮފީސް ްއެމީހުންެގްވަގުީތގޮތުން ްބަަޔކު ތިބި

ްދެމިތިބެންވާނެއެ ްައދާކުރުންމަތީ ްވާޖިބުތައް ެވ.ް)ށ(.ްމާލޭްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ްމުނިސިޕަލްޓީއަކީ ްއަވަުށް، ްމާލޭގެ ްރައީާސއި ްމުނިސިޕަލްޓީގެ މާލޭ

ްެއން ްހިންގުމާޙަވާުލވެ އްޒުަފުކްވަމެްއިސްކޮށްހުރިްސަރުކާރުެގްމުއޮފީސްތައް

ްއެބައިީމހުން ްވާޖިބުތަްއްސިވިލްސަރވަންޓް ްމަސްޢޫލިއްޔަތާިއ  1895ގެ

ްމާޭލް ްަޖވާބުދާރީވާނީ ްއަވަުށްއޮފީސްަތއް ްދެމިތިބެންވާނެެއވެ. އަދާކުރުންމަތީ

ްރަށްރަުށެގް ްއަތޮުޅވެރިންނާއި ްއަތޮުޅގެ ް)ނ(، ްއެކަންޏެވެ. މުނިސިޕަލްޓީ

ް ްިސޔާީސ ްެއްއވެސް ްބަިއވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ.ްޙަްަވެރިން ރަކާތެްއގަިއ

ްތަ ްމީހަކަށް ްސިޔާީސްއެްއވެސް ްއެްއެވސް ްއަދި ްއެހީވެދީ ފާުތޮކށް

ްކެންކެން ްސިޔާސީ ްތާއީދުޮކށް  1900ޑިޑޭަޓކަށްްޑިޑޭަޓކަށް

ްެއއްެވްސްހުރަސްއަޅަ ްއަދި ްމީހެއްގެ ްެއއްެވސް ްއަދި ިއގެނެއްުނވާނެެއވެ.

ްހޯަދއިެގންނުވާނެއެެވ.ް ްމަޝްވަރާ ްލަަފއާިއ ްޕާީޓއެްއގެ ސިޔާސީ



 70 

ުކގެްއަތޮުޅވެރިްނނާއިްރަށްރަށުެގްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭްކަންތައްތަުކގައިްއަތޮޅުތަ

ްހަމައެކަިން ްޖަވާބުދާރީާވނީ ްއަދި ްހޯދާނީ ްއިރުޝާުދ ްލަފަޔާިއ ވެރިން

ްރައީާސިއް ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭ ް)ރ(. ްކޮމިޝަނަެށވެ.  1905އިލެކްޝަްަންސް

ްސިވިލްް ްވެރިންަނކީ ްރަށްރަށުގެ ްއަތޮުޅވެރިންާނއި ްއަތޮޅުތަުކގެ

ްސި ްގޮތުގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްތެރޭގަިއްްވިލްސަްަރވިްސގެ ސަރިވސް

ް ްިކޔަމަންގަތުން. ްޤާނޫނުައާސސީއަށް ްބައެކެވެ. ްމާއްދާ.23ްްހިމެނޭ ވަނަ

ވެރިކަންްހިންާގްފަރާތުންނާއިްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންނާއިްޢަދުލުއިންޞާފުް

 1910މިނިވަްން،ްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންތަކުންނާއި،ްބާރުންނާއިްއިމުކުރުުމގެގާްާ

ްކޮންމެ ްތިިބ ްމުޢައްސަސާްްމަޤާމުތަކުގައި ްދަޢުލަތުެގ ްއެހެންމެ ްއަދި ީމހަކީ

ްދަ ްމަޤާްއުްުތަކުންނާއި ްމީހުންނާއިލަުތގެ ްޙަވާލުވެތިިބ ްމުތަކާ އެންމެހައިް،

ްއެންމެހަިއް ްޭއަގއިވާ ްފެށުމާއެކު ްޤާނޫނުއަާސސީއަްށްޢަމަލުކުރާން ރައްޔިތުން

ްޢަމަލުުކރަންވާނެެއވެ.ް ްކިޔަމަންވެ ްފުރިހަމައަްށ ކަންތައްތަކަށް

ްހެދިފައިްޤާނޫނުއަ ްޤާޫނނެއް ްވަކި ްކަމަކާގުޭޅގޮތުން ްބަޔާންކުާރ  1915ސާސީަގއި

ނެތުމަކީްޤާނޫނުއަސާސީގައިްަބޔާންކުރާްއަސާސީްހައްޤުާތއިްމިނިވަންކަމަށްް

ްމުހިންމުް ްނޫނެވެ. ްވާނޭކަމެއް ްހުއްދަ ްޢަމަލެއް ްއަރާފަދަ ބުރުލެއް

ް ްޤާނޫނުައސާސީކަމުަގިއ24ްްކަންތައްތައް. ްމިބާބުގައި ްމާއްދާ. ވަނަ

ްބު 1998ްްނެފައިއެވަނީ ްޖެނުއަރީމަހުގެ ްއަހަރު ްދުވަހުްނ1ްްވަނަ ްެވަނަ

 1920ސާސީްފެށިގެންްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަ

ްގެނައ1997ްި ްއިޞްލާޙު 2224ްްްމަން ްހޯމަދުވަހ19ްްުޖުލައި ވީ

ްމަޖިލީހުންް ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއްުކރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްިއޞްލާޙުކޮށްްޤާނޫނު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ2228ްްް،އަސާސީ ްއަހަރު ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށެވެ. ްތަޞްީދޤުކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތައް ްެއއްކޮްށ ްބާބު ްމުިޅ ްމިހުށަހެޅުމުގައި ނޑު ްއަުޅގަ  1925،ްޔާރުކުރިްރައީސް،

ްތަްއޔާރުކުރެއްް ްޝުމައިޒަރ ްއަޅުަގނުޑްްވިޕްރޮފެސަރ ްބައިަތްއްް ބަެއއް

ްމިއަްށްދޫކޮ ްަބއިތައް ްބައެއް ްއަދި ްވާނެ. ށްލާފައިވެސް

ްމަޖި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ލީހަށްްއިތުރުކޮށްފަިއވެްސވާނެ.

ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނާޑް، ްބޭފުޅަކަށްވެްސ ކޮންމެ
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ްގެންނައުމުެގް ްބަދަލު ްއެަބއޮތޭ. ްފުރުަޞތުވެސް  1930މަޝްވަރާކޮށްލުމުގެ

ްެއހެން ްއެަބއޮތޭ. ްއަޅުަގނުޑްްފުރުޞަތުވެސް ްޚިޔާލުފުޅަށް ބޭފުޅުންގެ

ްދަންނަަވމުންމަ ްވާހަކަ ްމިހުށަހެޅުންތަކަށްްރުޙަބާކިޔާ ްއަދި ޢިއްޒަތްތެިރް،

ްމެންބަރުންނަށްް ްކުރިއަށްގެންދިއުމަށްަޓކަިއ ްރަނގަޅަށް ްމީތި ރައީސް

ްދެއްވަްފުރުޞަތެ ްގެނައުމަށްްްއިއް ްހުށަހަޅަިއެގން ްއިޞްލާޙުތައް ފަހުން

ްގޮެތއްްމިމަްކީހަމަޖެއްސުމަ ްގެްނދެވޭނެ ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ  1935ސައްކަްތ

ްފުރުޞަތަްށް ްދެްއވި ްދަންނަވާލަމުން ްއެވާހަަކ ްެދކޭތީ ްައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްޕްރޮފެސަރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ްމީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ

ްމީ.ްޝްމެއިޒަރްހުށަހެޅު ްދެން ްނޫން ްހުށަހެޅުމެއް ްއަނެއްހެން ްލިުޔމެއް  1940ްއވި

ްކުރީްއެހެންނަމަވެ ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިްނގ ްމީްގަސް ްަދންނަވާލިހެން ވެްސ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިތ ްދެން ްއެހެންވީމަ ްއެއީ. ްލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުެރްއވި

ް ްފޮނުވާލީ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނުންފުޅަްށ ްސިީޓްމެންބަރުންގެ ނޑު ައޅުގަ

ްދަންނަވާލަމުންއެހެްރު.އިފޮނުވި ްއެާވހަކަ ްކޮޅުމަޑުުލެގްް،ންވީމަ އާެދ

 1945ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޒްްރަޝީދު.

ް

ްގިނަްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޒްް ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ

ްތަެކއްްޙުްުލާޞްްްއި

ްމަޖިލީހަށްް:ވާހަކަެދއްެކވުންްރަޝީދު ްމިއަދު ނުޑްްތައްޔާރުކޮްށގެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް މިއައީ.

ްެގް ްހއ. ްހުށަހެޅުންތަެކއް ްއެްއގޮތް ްގާތް ްވަރަށް ްހުށަހެޅުންތަކާ  1950ހުށަހެޅި

ްސަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއެހެންވީޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވައިފި. ްމާ،މީރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެގ ްހއ. ނޑު ްއަުޅގަ ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްވަގުތު މިއަދު

ްއަޙްމަދު ްސަމީުރެގްވާހަކަފުުޅގަިއްްމެންބަރު ްއަދި ްތާއީދުކުރަމުން ސަމީރަށް

ްބަދަލުތައްް ްކުދިކުދި ްހުރި ްމީގަ ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ވިދާޅުެވއްޖެ

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއެހެންކަމަށްވާނަަމ ްއޮތްކަމަށް. ްފުރުޞަތުވެސް  1955ގެނައުުމގެ

ްއި ްމިހާރު ްބާއްވާލާފަހުށަހެޅުންތައް ްމެންބަރުްްއިހަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްގެ ްހއ.
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ްއަޅުަގނުޑް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްސަމީރުގެ އަޙްމަދު

ތާއީދުކުރަން.ްއަދިްމިްތާއީދުްމިްކުރަނީްއެއަށްްއުނިްއިތުރުްގެނެވޭގޮތަށް.ް

ްއެހެ ްމައްޗަށް ްތާއީދުގެ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްތާއީދެްއްއެހެންވީމަ ން

ްތާއީއަިއއްސި ްއެ ްތާއީަދަކށް ްދާއިމީ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ  1960ދުްކަމަްށވެއްޖެޔާ

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްތާއީުދކުރަމުން ްެއއަށް ްއެގޮތަށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ ވާނެ.

ްމިވަގުތު.ްޝުކުރިއްާޔް ްތާއީދުކޮށްލާނަން ްއެއަށް ްހުށަނާޅާ ްހުށަހެޅުންތައް މި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްބަްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްބެހޭގޮތުން ްމިކަރުދާހާ ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ނޑު  1965ްެއްއް`ްއަުޅގަ

ްހުރުމާއެކުްވާހަކަތައްްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ްިއޞްލާހުތައް ްަބއެއް އެވާހަކަަތްއް،

ްއްސާކޮށްލުމަށްްޙިްި

ބޭނުންވެގެން.ްއެހެންނަމަވެސްްރ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްް:ވާހަކަެދއްެކވުން

ްހުޙަްަ ްގުޅިގެންްމީދު ްހުށަހެޅުމާ ްށަހެޅުއްވި ްޢިއްޒަ، ްއަތޮުޅ ތްތެިރްވ.

ްފިކުރު ްޚިޔާލާ ްހަމަ ނޑުެގވެސް ްއަުޅގަ ްކުރުމަީކެވސް ްއެފާޅުކުރި  1970ްމެންބަރު

ްއެހެންކަމަށްވުމާެއކުް ްހުރިގޮތް. ްބޭފުޅުްން، ްބައެއް ްގަީޑަގއި އިންޓަވަލް

ްމިގޮތުންް ްބަލައިލިްނ. ްއަޅުަގނޑު ްކަރުދާސްަތކަށްެވސް ގެންގުޅުނު

ްކަރުދާްސްމ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދުްގެ ްނގުުޅއްވި

ްހުރި ްމިހާރު ްކަރުދާސްތަކަށްވުރެހުށަހެ، ްހުރި ްޅިފައި ރަނގަޅުކަމަްށްން

ްއެކަރުާދްސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުރުމާއެކުަގއި ްކަްނކަން ްގަބޫލުކުެރވޭ  1975އަޅުަގނޑަށް

ްިމވަގުުތް ްއަުޅަގނޑު ްހާމަކުރަމުން ްވާހަކަ ްާތއީދުކުާރނެ ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ

ްއްޒަތްތެރިްރަީއސް.އިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް
ްިްއަްޙމަދުްމު  1980ް:ވާހަކަެދއްެކވުންްއްޒުޢި

ް

ްނުކުތާއެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާާމބެހޭ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެިރްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮުޅެގ ރ.

ްމެންބަރުްޢަލީްވަހީދު.

ް
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 1985ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް

ްމަޖިލީހުެގް،ްޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމިނެގީޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގންމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްހުށަހެޅޭްް:ވާހަަކެދއްކެވުންްްޢަލީްވަހީދު ްެއއިެރއްަގއި ްވާހަކަދެެކވޭނީ ްމަޖިލިސްގައި ްބުނާގޮތުން ގަާވއިދުަގއި

ްހުށަހެޅިާދނެ ްމަްއޗަށް. ްތާްްކަމެއްެގ ްމަްއޗަށް ްެއއަށްްކަމެްއގެ ީއދުކޮށް

ްހެދޭތޯ ްއެގޮތަްށ ްއެކަްން، ްކަމަަކށްވާތީ ްނުކުތް ްއަލަށް ްމިހާތަނަށް ްއަިދ  1990މީ

ްބޭ ްއިޢުލާންއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްމަޖިލިސްގެ ވަން.ްއްދެލަކޮށްްނުން

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްތިްފާހަގަކުރެއްވީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ނުޑްއާދެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ  1995ރަނަގޅަށްކަަމށް

ްދަންނަވާލަން ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްއުތުރުބުރީެގްޖެހޭނީ. އަރިއަތޮުޅ

ްއި ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްވާަހކަދެއްެކވިއިރުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ،ްބްރާހީމް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެްނީވމަ ްދެން ްކަންނޭންގެ. ްދެްއީވ ްއިޝާރާެތއް ްއެ ދެން

ް ްނުދެންނެވީ. ްއެްއޗެްއ ްކަމަށްްމާބޮޑު ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އެހެންވީމާ

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރު ްއިްއޒަތްތެރި ްގެ ްހއ. ްއާދެ  2000ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.

ްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.

ް

ްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްައޅުަގނުޑވެސް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއްދާެއްއ2ްްޝުކުރިއްޔާ

ްިްއަްޙމަދުްމު ްކަްް:އްެކވުންވާހަކަދެްްއްޒުޢި ްއެއް ްކަމަށް. ްކޮމިޝަންތައްހުށަހަޅާލަން ްމުސްތަޤިއްލު ،ްމަކީ

ްިސވިލްް ްއެަބޮއވޭ. ްކޮމިޝަނެއް ްރަިއޓްސް ްހިއުމަން  2005މިހާރުވެސް

ްދަށުްން ްޤާނޫުނައސާސީގެ ްއެ ްއެބަޮއވޭ. ްކޮމިޝަނެްއ ސަރވިސަްސ

ްއު ްްކޮމިޝަނ2ްްފެދިފައިވާ ްއެ ްނުިވޔަސް ކޮމިޝަނަީކ2ްްކަމުގައި

ް ްއަިދ2ްްމުސްތަޤިއްލު ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކޮމިޝަްނކަމުގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސގަެވްސް ްމިހާރުގެ ްމަޤާމުތައްވެްސ ްބައެްއ މުސްތަޤިއްލު

ްއެފަަދް ްމަޤާމަކީެވސް ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިަޓރ ްއެގޮތުން  2010ހިމެނޭ.

ްމެއްކަމުގައިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްއެހެންވީމާްއަޅުަގނޑުްބޭނުންްމިހާރުްޤާްާމަ

ްސަރވިސަސް ްސިވިލް ްކޮމިޝަނާްއޮތް ްކޮމިޝަްންއި ްރައިްޓސް ހިއުމަން
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ްަްއެގޮުތގަިއްއޮންނަންް އްޔަްނކުރެވޭްުމއްދަތުްހަމަވަންދެން.ްއަދިްޮއޑިޓަރްޢަ

ް ްއިހަށްދުވަހު ްއެބޭފުާޅެގްޢަްަޖެނެރަލް ްއެބޭފުޅާވެްސ އްޔަންކުެރވުނީ.

ްހަ ްމުއްދަތު ްއެހެންވީމާއަްއޔަންކުރެވޭ ްހުންނަން. ްމަވަންދެން ނުޑް،  2015އަޅުގަ

ްއިސްނުމުމިވި ްހުށަހަޅާ ްކީްޙަްަލާޞްްްގަިއ މިޤާނޫނުއަސާސީައްށް،

ްކޮމިޝަނާިއް ްަރއިޓްްސ ްހިއުމަން ްއުފަްއދާފައިވާ ްފެށިއިރު އަމަލުކުރަން

ްއެް ްމެންބަރުކަން ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްކޮމިަޝންގައި ްސަރިވސަސް ސިވިލް

ްޤ2ްާ ްއުފެއްދި ްބަޔާްނކޮށްފައިްކޮމިޝަން ްދެމިްްވާނޫނުތަކުގައި މުއްދަތަށް

ްއެހެންއޮންނާނޭ.ްހަ ްއިމަ ްގެނެވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  2020ތަކަްށްޙުްުލާްޞްްމެ

ްޢަްަ ްފެށިއިރު ްމަގާްމްޢަމަލުކުރަން ްއެ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ އްަޔންކޮށްފައިވާ

ްމިޢިބާރާތްް ްދެމިހުންނާނެ. ްމުއްދަތަށް ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ްޤާނޫނުަގއި އުފެއްދި

ް ްމިވަީނ ްަނގާފައި 24ްްއަޅުަގނޑު ްދިރާސާކ2228ްޮފެބްރުއަރީ ްށްަގއި

ްއެކުލަވާލަް ްޕެނަލުްނ ްކޮމިޓީގެ ްއްވާޑްރާފްޓްކުރާ ްޑްރާފްޓްގެ ވަަނ19ްްަފއިވާ

ްހުށަހެޅީ.ް ްމި ްައޅުަގނޑު ްއޮްތގޮތަށް ްގާތްަގނަޑަކށް ް)ކ(  2025މާއްދާގެ

ްއި ްއެއް ްުހށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްމީ ނޑުްޙުްުލާޞްްްއެހެންވީމަ ްއަުޅގަ ްެއއީ .

ް ްމުއްދަތަކަށް ްވަިކ ްމިހާރު ތިބިްްއްޔަންުކރެވިފައިޢަްަބޭނުމެއްނޫން

ް ްއަލުން ްކުރީކޮުޅަގިއްޢަްަމެންބަރުން ްއަހަުރ ްއަންނަ އްޔަންކުރާކަށް

ްއެބޭފުޅު ްފުރިހަމަނުކޮށް. ްުމއްދަތު ްަމގާމުގެ ްމަޤާމުެގްއެބޭފުޅުންގެ ންނަށް

ްރައްކާތެރިކަމާް ްގަބޫލުކުރަނީ.ްޤީްީޔައި ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބެންޖެހޭނެކަމަށް  2030ންކަން

ް ްއެބައޮތް. ްކަމެއް ްކަންޮބޑުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުމެންެގްދެން ްައޅުގަ ެއކަމަކީ

ްޤާޫނނުއަސާސީެއްއް ްއާ ްހަުރދަނާކުރަންވެގެން ްއިތުރަށް ކަންތައްތަްއ

ްޢާްާތަްަ ްއިތުރު ްމިކުރަނީ. ްއެކަމަކުްޤުްުއްޙަްަރަފް ްލިބިދެނީ. ްމި ތައް

ލަތުްމިހާރަށްވުރެްއިތުރަށްްޙާއްގެްގޮތުންްޤައުމުގެްޢާންމުްޤެއްޙަްައެލިބިދޭް

ްހިނ ްއަޅުަގނގޯްސވެގެން ްކަންޮބޑުވޭަގއިދާނެތީ ްމާއްދާތަކުެގްްޑު  2035ބަެއްއ

ްދުވަސްް ްފަށަިއގަްނނަން ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްއެހެންވީމާ ސަބަބުން.

ްބޭނުންވާކަމަށް.ް ްވަގުތު ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ކޮްށްޞަްައްާޚްާބޭނުންވާކަމަށް

ްމި ނުޑްއީ ްއަުޅގަ ްކަުމަގއި ްކަމެއް ްިވސްނާވަަޑއިންނަވަންޖެހޭނެ ސަރުކާރުން

ްއަޅު ްއެގޮތުން ްވަދެކެން. ްތަަގނުޑ ްކަމެްއ ްކަންބޮުޑވާ ެގްޙްޤީޤުރަށް
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ްލާގައާޙަމަރު ްޙައްޙަްަމަރުްޢީޝަރުއި ްހަނުހުރުމުގެ  2040ލިބިދީފައިވާތީ.ްްޤުލާގައި

ްމާޭލެގް ްމިހާރުވެސް ްހަދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނުތަކެއް ްއަޅުަގނޑުމެން އެއަށް

ްހިސާބުތަ ްެއިކ ްރާއްޭޖގެ ްަތންފީޒުކުރުމުގަްރާއްޖެތެރޭގެ ްޤާނޫނު އިްކުގައި

ްްގެރާއްޖޭ ްސިޓުއޭޝަން ްއޯޑަރ ްއެންޑް ްގޯސްްވަނީލޯ ކޮްށ.ްވަަރށް

ްހެރުމާ ްވަޅި ްމާލޭގަިއވެސް ްބޭނުންކުރުމާއި ނޑި ްކަ ްވަނީްއި ްމެރުން މީހުން

ްއެހެން ްއިތުުރެވފަ. ްހިސާބަށް ްމިދެނީްްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2045އޮއްވާ

ްޙްޤީޤަތަ ްހަނުހުރުމުގެ ްގެންދިޔައިމަ ްކާުކކަންްޙައްޤުްުށް ްއެމީހާއަކީ .

ްއިތުބުނު ްބުނުމުގެމުގެ ްއެްއޗެްއ ްއެްއވެްސ ްރަށް ްބުނު، .ްޙައްޤުްުނެހުރުމުގެ

ްތަ ްމައްސަލަްަތަކުަގއި ްގިނަ ްސުވާލުކޮްށގެން.ްޙްޤީޤުމިހާރު ކުރެވެނީ

ްގަބޫުލކު ްއެމީހުންއަޅުަގނޑު ްގޮތުަގިއވެއްޖެޔާ ްްރާ ްމައްޗަށްބަޔާދޭ .ްންތަކުގެ

ް ްގާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކުަލވާެލވިފަިއވާ  2050ްމިހާރުް،

ްތަ ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތުން ްއޭނާްޙްޤީޤައެކުަލވާލެވިފަިއވާ ްއެއީ ްބަޔާްނ ށްދޭ

ްއި ްޝަރީޚްްްއަމިއްލަ ްބަޔާެނއްކަުމގަިއވިަޔސް ްދީފައިވާ ްތަކަށްްޢަްަިތޔާރުަގއި

ްއެހެންީވމާ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްދާއިާރެގް، ްފުލުހުންގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ

ްއި ްތަމްރީންވާންޖެހޭ ްއެބަ ްމަޢުްުބޭފުޅުން ްއެހެންްތިރާފްގެ ްބުރަނުވެ އްޗަށް

ްއެްއކޮްށްޤަްަ ްހެކި ްސާބިތުކުާރވަރަށް ްމައްސަލަ ްބޭނުންކޮށްގެން  2055ރީނާތައް

ްމިންވަރަށް ްސާބިތުކުރެވޭ ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅައިގެްނ ްކޯޓަށް ްއަދިްއެްއޗެހި .

ްފަރާތް ްކުރާ ްއަދިްދައުވާ ްއަހުލުވެިރާވންޖެހޭ. ްއެކަމަށް ތަްއެވސް

ްއަުހލުވެރިވާން ްއެކަމަށް ްމިހާރުްކޯޓުތަްއވެސް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ޖެހޭ.

ް،އެގާޫނނުގެްދިގުމިންްވޭއްްއެަބއޮތްްއެއްްސަފްާހވެސްްނުހެއްކާބެހޭްޤާނޫނެ

 2060ށްްދޭްޙްޤީޤަފުރިހަމަްހެއްކާބެހޭްޤާނޫނެއްްނެތް.ްމިހެންްމިކަންތައްްއޮްއާވްތަ

ް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްއެއީ ްބަޔާނަކަްށވެގެންްޤަްަބަޔާން ްބޫލުނުކުރެވޭ ައިދް،

ްނަން ްނުބުެންްއެމީހާގެ ްެއއްެޗއް ްެއއްވެސް ްއެމީހާއަށް ްފިޔަވާ ބުނުން

ް ްްޙައްޤު،ހުރުމުގެ ްހުރުމުގެ ނުޑްްޙައްޤުހަނު ްއަުޅގަ ްެއއީ ދިނުމުގަ

ްކަެމއް ްމަރުް.ކަންބޮޑުވާ ްަޝރުއީ ްއެޙައްްޙަްައަދި އެގޮތަްށްްޤުްުލާގަވެސް

ް ްއަސާސީ ްއެކުލަވާލެިވފައިވަނީ. ްމިބާބު ްބާބު.ްޙައްޤުްުލިބޭގޮތަށް  2065ަތކާބެހޭ

ްއަ ނުޑްމީދެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއް. ްދަންނަވާލި ްގޮތުން ްމިސާލެްއެގ ނޑު ޅުގަ
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މިދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީައށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރުގައިްހިންގަންްދަތިާވް

ކަންތައްތަެކއްްހުންނާނޭ.ްގާނޫނުތަކުންްއެބަްއެކުަލވާލަންޖެހޭްއެތައްްއެަތްއް

ނޑުމެންްއަުޑއެހިންްލޯްކޮމިޝަންގެްފަ ރާތުންްމިނިސްޓަރްޤާނޫނެއް.ްއަުޅގަ

 2070ް..އޮފްްލީގަލްްރިފޯމްްއަށްޑިހަ.

ް

އާދެ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް.ްލ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމް.ޢީްީނަ

ް

 2075ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްރައީސް.، ްޢިއްަޒތްތެރި ްަވގުުތްްޝުކުރިްއޔާ ްމިމަޖިލިސްގެ

ސަލާމަތްކުރުމުގެްގޮތުންްއަުޅަގނޑުްނިޒާމީްނުކުތާްނަގަންްމިޖެހުނީ.ްމީގެްް:ވާހަަކދެއްެކވުންްމްޢީްީނަ

ކުރިންްހިނގަމުންދިޔަްނިޒާމަށްްބަދަލުއައިސްްމިހާރުްއެްވާހަކަދައްަކވަމުންް

ްގޮތެއްް ްެވދާނެ ްކަންތައްތަކެއް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްގެ ްހއ.  2080ެގްގެންދަވާ

ނޑުމެްނނަށްްހުށަހެޅިް،ްވާހަކަަދއްަކވަުމންްގެންދަވާތީްތަޞައްވުެރްއގެ އަުޅގަ

ްދެއްވާޯތް ްފުުރޞަތު ްގެންދަވަން ްގޮތަށް ްހުށަހެޅިފައޮްތ ްއެ މައްސަލަ

ްއެއަްށް ްހުށަހަުޅއްާވފަ ްއެްއޗެއް ްއެބޭފުޅާެވްސ ދަންނަވާލަން.

ްަރނ ްދެްއކެވީމަ ްއެވާަހކަތައް ްފުރުޞަތުަގއި ގަޅުވާެނކަމަށްްވާހަކަދެްއކެވުުމގެ

 2085ްފެންނަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްދަންނަވާލިެހންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާފަްހުށަހަްއާދެ ްބޭފުޅުން ްއިްޅުއްވާ

ްބަހުސަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްނިމުނީމަ ްކުަރއްާވ ހުޅުވާލާނަން.ްްށްްތާއީދު

ް ްގިނަ ްދެއްވުމުެގގޮތުން ްެއކްސްޕްލެނޭޝަން  2090ވާހަަކްދެއްކެިވްއާޔްހުޅުވާލާއިރު

ްހުށަހެޅުއްވު ްވިދާުޅވެދެްއވާަފ ްކުރުކޮށް ްހަމަ ްމިހާރު ްންރަނގަޅުވާނީ.

ް.ނީހުށަހަޅުއްވާލަދެްއވުންްއެދެ

ް
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ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމާއްާދއަކީ ްމިހުށަހަޅާ ްޤާްާއަޅުަގނޑު މަލުކުރަންްޢަްަނޫނުއަާސސީއަށް

 2095ް،ފަށާއިރު

ްިްއަްޙމަދުްމު ވަނ1ްްަގައިްޚީްީހިންގަންްދަތިވާްކަންތައްތައް.ްމިްއަރިމަތީްސުރުް:ވުންވާހަކަެދއްކެްްއްޒުޢި

ްމިްމާއްދާގެ ްނަންބަރު. ްެއްއވަނަ ނޫނުއަސާސީަގިއްޤާްާމިމާއްދާގެ

ްޙައްް ްއަާސސީ ްއިންތިޒާމްތަެކއްްޤުްުބަޔާންެވގެންވާ ްއިތުރު ްތެރެއިން ތަކުގެ

ްހިންގެން ްނޫނީ ްގެނެްސގެން ްއުިނއިތުރެއް ްުނވަތަ ްބަދަލެއް ނެތްްްނުވަތަ

ްމި ްކަންަތއްތަްއ ްދަތިވާ ްހިްނގަން ްނުވަތަ  2100ނޫނުއަސާސީައްށްޤާްާކަންތައްތަްއ

ްދިގުނޫްންޢަްަ ްއަހަރަށްވުރެ ްެއއް ްފެށިގެން ްދުވަހުން މަލުކުރަންފަށާ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްބާރު ްފަސްކުރުމުގެ ްހިންގުން މުއްދަތަކަށް

ްމ2ްާްލިބިގެންެވއެވެ. ްގޮތުގެމަތިންމި ް،ްއްދާެގް)ހ(ްގައިވާ ްމާއްދާގެ 1ްމި

ްކަންތައްތަްއް ްހަމަޖައްސާ ްފަސްކުރަން ްހިންުގން ްގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ

ްތަޞްދީޤު ްެގޒެޤާނޫނުއަސާސީ ްސަރުކާުރގެ ްދިވެހި ްދުވަހު  2105ުޓގަިއްކުާރ

ްޢަމަލުކުރިްއިޢުްުޝާ ްމިާހރު ްކުީރގަިއވެސް ްއެެހންވީމާ، ކުރަންވާެނއެެވ.

ްމާއްދާއެް ްެއއް ްގާްތަގނޑަކަށް ްމާއްދާއަކީ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް ްމި އް

ްޙައްޤުަތކެއް ްކޮން ްފަސްކުރެވުނީ ްއެފަހަރުީވގޮތަކީ ކަމެްއްްއެކަމުން،

ްއެގޮުތގެމަތިން ްނޭނގުނު ްމިއަާދްްއަދިވެސް. ްޙައްޤު މިނިސްޓަރުންގެ

ް ްމި ްނުލިބިވަނީ ްއެހެންވީމާ،12ްްހަމައަށްވެސް ްދުވަްސވިްިއިުރ.  2110އަހަރު

ް ްހުށަހަޅާގޮތަކީމިހާރު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފަ، ސްކުރެވުީންއެގޮތުން

ްޝާިޢއުުކރެވެންވާެނއެެވ.ް ްެގޒަުޓގައި ްސަރުާކރުގެ ކޮންޙައްޤުތަެކއްކަން

ްއެއްމި ްދެންނެވި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްހަނުހުރުމުގެްއެހެންވީމާ، ްމީްީ. ސާެލއް

ްޙައްޤު ްތިއްބިެއގޮތު، ްހިންގަވަން ްސަރުކާރު ްެއްްން ްއިނގޭނީ ބަޔަކަށް

ް ްތެރެއިން ްހިމެނ48ްިޙައްޤުތަުކގެ ްކަންނޭނގެ ްކޮްންަޙއްޤު ްއެބައޮތް.  2115ފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްސަރުކާރުން ްފަސްކުރަންޖެހެނީ. ްހިންގަން ކަންތައްތަެކއްތޯ

ްއެކަންތަކާމެދުް ްއެހެންވީމާ، ްދަތިވަނި. ްމި ްއޮތްގޮތުްނ ްނިޒާމު ރާއްޖޭގެ

ްސަރުކާރެްއެގް ްއިންތިޤާލީ ްހަމައެކަނި ްވިސްަނންޖެހޭ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްވި ްމެދުގަެއއްނޫްނ ްރާއްޖޭގެްކަންތައްތަކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ސްނަންޖެހެނީ
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ނޑުްކަންބޮުޑވޭްމިކަހަލަްބައެްއްޙާލަތުްގޯ  2120ސްެވގެންްގޮސްފާނެަކމާމެދުްއަޅުގަ

ްހިފެހެއްޓުންްނުލާްޙައްޤުތައްްލިބިދީފިއްޔާްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްކަންތައްތަްމުލަކުއަޮތޅުްމެްނބަރުްައނީސާް ްމަރުޙާލާެގ ްއިންތިޤާލީ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްއްޝުކުރިއްާޔ

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްއަްޙމަދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްފެންަނގޮތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހިމަނަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްނުދީ ްެއކްސްޕްލަނޭޝަނެއް ްއެއްެވސް  2125ހުށަހަޅާލާނަން.

ްފެ ްއޮންނަން ްހުށަހަޅާނީމިބާބު ނޑު ްއަޅުގަ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށްް.ންނަގޮތް

ް ްފެށުމާ ްޤާނ1998ްޫޢަމަލުކުރަން ްގެ ްުއވުން. ްމިްް-1ނުއަސާީސ )ހ(

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްފަށާނީ ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތަޞްދީޤްކޮށް،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށް، ްމަޖިލީހުން ޚާއްޞަ

ްގެޒެް ްޝާްސަރުކާރުގެ ްމިްިއޢުޓުަގއި ް)ށ( ްފެށިގެންނެެވ. ްދުވަހުން  2130ކުރާ

ްދު ްފަށާ ްޢަމަލުކުަރން ްޤާނޫނުއަސާސިއަށް ްފެށިގެން ޖެނުއަރ1ްްީވަހުން

ްޖުމްހ1998ްޫ ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ްފަށާފައިވާ ްޢަމަލުކުރަްނ ރިއްޔާެގްގައި

ްުއވުނީއޭ ްް.ޤާނޫނުއަސާސީ ްމަރުޙަލާ ްމިްް-2އިންތިޤާލީ )ހ(

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާް ްމި ްފެށުމާގުޅިގެން ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޤާނޫނުއަ ްމި ްވާސިުލވުމަށްަޓކައި ްއެއްގޮްތާވްކަންތައްތަކަށް  2135ސާސީއާިއ

ްްްގޮތުގެމަތިންް ްމުޢައްސަސާތައް ްގާއިމުކުެރވެންދެންނާްގާއިމުކުރަންޖެހޭ

މަޤާމުތަކަށްްއިންތިޚާބުކޮށްްނުވަތަްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭްމީހުންްއިންތިޚާބުކޮްށް

ްމުޢައްސަސާތަ ްއެ ްނިމެންދެން ްޢައްޔަންކޮށް ްކާނުވަތަ މަޤާމުތަކާމެދުްއި

ް ްމިބާބުގައިާވ ްމިބާބުަގިއްޢަމަލުކުރާނީ ް)ށ( ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމި ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްކަންތައްަތަކށް  2140ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ޢަމަލުކުރަންފަށާްދުވަހުންްފެށިގެންްމިބާބުަގއިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތުގެމަތިްން

ްއަިދް ްނިމެންދެންނެވެ. ްކޮށް ްކަންތައްތައް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މިބާބުގައި

ްމިގޮތުންްމިްޤާ ްގިނަެވގެން 2ްނޫނުއަސާިސއަްށްޢަމަލުކުރަންްފަށާތާްއެންމެ

ްނިމަންވާނެއެެވ.ް ްކޮށް ްކަންތައްަތއް ްމިބާބުގަިއވާ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ް ްމާނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްީމްް-3މި ްމިބާބުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީގަާއއި  2145މި

ް ްއެވަނީ ްބުނެފައި 19ްްޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް ދުވަުހ2224ްްޖުލައި
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ްމަޖިލިރައީސުލްޖު ްޚާއްޞަ ްރައްޔިުތންގެ ްގުޅިގެްންމްހޫރިއްޔާ ްއެއްުކރުމާ ސް

ްތަޞްދީޤުކުރިް ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން އެ

ްމަޖިލީސްް ްަވޒީުރންގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީއަެށވެ.

 2150)ހ(ްމިްޤާނޫނުއަސާސީެގްދަށުންްއޮންނަްފުރަތަމަްރިޔާީސްް-4ދެމިއޮތުން.ް

ޚާބުްބާއްވާްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާްގޮުތގެމަތިންްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްއިންތި

ްޤާނޫނުއަ ްމި ްޙަވާލުވަންދެން ްއެަމޤާމާ ްއެމީހަކު ސާސީއަްށްއިންތިޚާބުކޮށް

ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަން ްހުިރް، ްމަޤާމުގައި ްކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

(ް ްހުންނާނޭ. ްދެމި ްމަޤާމުގައި ްއޭަނެގ ްމިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ(

ްމިް ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްއޮްނނަ ްދަށުން  2155ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެ ްގޮތުގެމަިތން ްއިންތިޚާބުކޮށްްޤާނުނޫއަސާސީަގއިވާ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ެއް،

ްގޮތުަގިއް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްޙަވާުލަވންދެން ްމަޤާމާ ްއެ މީހަކު

ްޤާނޫނުއަ ްމި ްފަށާއިދެމިއޮންނާނީ ްޢަމަލުކުރަްނ ،ްރުސާސީއަށް

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުރި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއިންތިޤާލީ ްމިގޮތުން ްމަޖިލީހެކެވެ. ްަވޒީރުންގެ  2160ޢައްޔަންކުރާ

ްމަޖިލި ްރައްޔިތުންެގްވަޒީރުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްދެމިއޮތުމުގައި ސް

ްބާބުގެް ްޤާނޫނުއަސ4ްްާމަޖިލީހުގެ ް)ރ(ްމި ްާމއްދާގެ ްވަޒީރުްނެގްވަނަ ސީގެ

ްބާބުގެް ް)1ްމަޖިލީހުގެ ްާމއްދާގެ ްޢަމަލެއްނުކުރާނެެއވެ.ްނވަނަ (ްމާއްާދއަށް

ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހެްއްހޮވުމަށްްމިް،5ްޔިތުންގެްމަޖިލީސްްދެމިއޮުތންްރައް

ްިމް ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ްފުރަތަމަ ްއޮންނަ ްދަށުން  2165ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަ ްއެ ްގޮތުގެމަިތން ްމެންބަރުންްއިންތިޚާބުކޮްށްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ޖިލީހަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމި ްޙަވާލުވަންދެން ްމެންބަރުކަމާ ްމީހުންގެ އެ

ްފަށާއިރު ްމަޖިލިްޢަމަލުކުރަން ްރައްޔިތުންެގ ްއޮތް ްއޮންނާނެެއވެ.ްސް ދެމި

ް ްދެމިއޮތުން. ްމުޢައްސަސާތައް ްމަޤާމުތަކާ ްމިބާބުގައިްް-6އެހެނިހެން )ހ(

ނޑައަޅާަފއިް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްވަިކގޮތަކަށް ްމި ްފިަޔވައި ްކަންތައްތައް  2170ވާ

ް ްގިނަެވގެން ްއެންމެ ްފަށާތާ ްިމ2ްްޢަމަލުކުރަން ްތެރޭގައި ްދުވަުހެގ އަހަރު

ްނުވަތަް ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްަމޤާމުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮތަށް

ްބުނެފައިާވް ްޤާނޫނުއަސާސިަގިއ ްމި ްައދި ްނިންމާ އިންތިޚާބުކޮށް
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ްޤާއަްަމު ްމި ްނުވަތަްއްސަސާަތއް ްުއފައްދާ ްބުނެފައިާވގޮތަށް ނޫނުައސާސީަގއި

ްވަިކގޮތަކަްށް ްބާބުގަިއ ްމި ް)ށ( ްނިންމަންޖެހޭނޭ.  2175ގާއިމްކޮށް

ނަޑއަޅާފައިުނވާްކަންތައްަތުކގެްތެރެއިންްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބުނެފައިާވް ކަ

ްމިބާބުގައިް ްނުަވތަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްމަޤާމުތަކަށް އެންމެހާ

ްމީ ްމިްބުނެފައިވާގޮތަށް ްނިމެންދެން ްއިންތިޚާބުކޮށް ްނުވަތަ ްޢައްަޔންކޮށް ހުން

ްފަށާއިރުޤާނޫނުއަ ްޢަމަލުކުރަން ްސާސީއަށް ްނުަވަތްޢައްޔަ، ންކޮށްފައިވާ

ްމަޤާމުތަ ްއެމީހުންގެ ްމީހުން ްދެމިތިބެވިދާނެެއވެ.ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ  2180ކުގައި

ް)ނ( ްމުް، ްބުނެފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްިމްއަމި އްަސސާތައް

ްނުވަަތްޤާނޫނުއަ ްުއފައްދާ ްބުނެފަިއާވގޮތަށް ްިމބާބުގައި ްނުވަތަ ސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަ ްމި ްނިމެންދެން ްފަށާއިރުގާއިމުކޮށް ްޢަމަލުކުަރން ،ްސާސީއަށް

ްއސަސާތައްްެދމިއޮންނާނެއެވެ.ްއަްައިވާްމުފަށްއްދާފަިއވާްނުވަތަްާގއިމުކޮްއުފަ

ް ްއިންތިޚާބު ްފުް-7ރިޔާސީ ްބާއްވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  2185ރަތަމަް)ހ(ްމި

ް ްއިންތިޚާބު 2228ްްރިޔާސީ ްބާއްާވ12ްްޮއކްޓޯބަރު ްކުރިން ްދުވަހުގެ ވަނަ

ްގޮތުގެމަތިްން ްގައިާވ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ް)ށ( ނިންމަންވާނެްެވެ.

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާޚާްާއިންތި 11ްްް،ބުކުރެވޭ ދުވަހ2228ްްުނޮވެމްބަރ

ްރައްޔި ްޙަވާލުވާންވާނެއެެވ. ްމަޤާމާ ްެއ ްހުވާކޮށް ްމަޤާމުގެ ތުންެގްއޭނާގެ

ް ްއިންތިޚާބު ްރައްޔިތުންެގްް-8މަޖިލީހުގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ  2190)ހ(ްމި

ް ްއިންތިޚާުބ ްފުރަތަމަ ްބާއްާވ ްހޮވުމަށް ްމެންބަރުން މާްޗ2229ްްމަޖިލީހަށް

ވަަންދުވަުހގެްކުރިްންބާްއވަންވާެނއެވެ.ް)ށ(ްމިްާމއްދާެގް)ހ(ްަގިއާވ31ްް

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ ްމަޤާމުގެްގޮތުގެމަތިން ްއެމީހުންގެ ބަރުން

ްމި ްޙަވާލުވުމަށްފަހު ްމަޤާމާ ްއެ ްދަށުންްްހުވާކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްފުރަތަމަ  2229ް2195އިންތިޚާބުކުރާ

ް ްއުސޫލުްނ1ްްމެއި ްލާމަރުަކޒީ ްބާއްވަންވާެނެއވެ. ްކުިރން ްުދވަހުގެ ވަނަ

ް ްއިދާރ9ީހިންގުން ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ްއުސޫލުންްް. ްލާމަުރކަޒީ ދާއިރާަތއް

ްއަތޮުޅް ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ްމި ހިންގުމަށްޓަކައި

ްކައުންސިލްަތްއް ްސިޓީ ްކައުންސިލްތަާކއި، ްރަށު ކައުންސިލްތަާކއި،

ް ްިއންތިޚާބު ްބާއްވާ 2229ްްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްދުވަހުެގ1ްްޖުލައި  2200ވަނަ
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ް ްވަގުީތ ްނިންމަންވާނެެއވެ. ްބާްއވާ ްކުރިން ްޮކމިޝަން .12ްއިލެްކޝަންސް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުުކރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދުވަުހެގ32ްްމި

ް ްއިލެކްޝަންްސ5ްްތެރޭގައި ްަވގުތީ ްއެކުެލވޭ ްމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތަކަްށް ްކޮމިޝަނުގެ ްއެ ްޢައްޔަންކުރަްނާވނެއޭ. ކޮމިޝަނެއް

ްފުރަ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ްިރޔާީސްވާނީ ްބާއްވާ ްފަހަރަށް  2205ތަމަ

ްަރއް ްއިންތިޚާބާއިންތިޚާބާއި، ްމަޖިލީހުގެ ްކުރަންޖެހޭްޔިތުްނގެ ބެހޭގޮތުން

ްެއް ްބާއްަވއި ްއިންތިޚާބުަތއް ްއެ ްޮކށް، ްކަންތައްަތއް އެންމެހައި

ްވަުގީތް ްބެލެހެއްޓުމޭ. ްގޮތް ްހިނގާނުހިނގާ ްކަންަތއްތަްއ އިންތިޚާބުތަކުގެ

ްަޢއްޔަން ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަންސް ްއިލެކްޝަންްސ11ްކުރުން ްވަގުތީ .

ްޮގތުގެމަތިންނެވެ.ް ްއަންނަނިވި ްޢައްޔަންކުރަންވާނީ ްމެންބަރުން  2210ކޮމިޝަނަށް

)ހ(ްވަގުތީްއިލެކްޝަންސްްޮކމިޝަނަށްްމެންބަރުންްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއް

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްކޮންެމ7ްްމި ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ް ްޕާީޓއަކުން ްހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ2ްްސިޔާސީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ނަން

ް)ށ(ްމިމާއްދާެގް)ހ(ްަގިއާވް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަްށްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ް ްނަންތައް ްމީހުންެގ ްހުށަހަޅާ ްޕާޓީތަކުން ްސިާޔީސ ްހުރިހާ  5ް2215ގޮތުގެމަތިން

ްއިޚްތިޔާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްނަން ްއަދަދަކަށް ްމަދުވާ ްއެ ްމަދުވާނަމަ ުރްނަމަށްވުރެ

ް)ހ(ްއާިއް)ށ(ް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަްށްލިބިެގންވެެއވެ.ް)ނ(ްމިމާއްާދގެ

ްގަިއް ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްނަންތައް ްހުށަހަޅާ ްގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްހަަމވާ ްމުއްދަތު ްތެރޭަގއ5ްްިބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުދަވހުގެ

ް ްމަޝްަވރާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ  2220ހޯދުމަށްްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ

ްެގް ް)ށ( ްއާއި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ރ( ްހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. އެމަޖިލީހަށް

ްއިލެކްޝަންްސް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމީހުންނަކީ ްހުށަހަޅާ ދަށުން

ް ްބާބުގެ ްޝަރުތުތައ3ްްްކޮމިޝަނުގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ްމާއްދާގައި ވަަނ

ްއިލެކްޝަންސްް ްަވގުތީ ް)ބ( ްވާންޖެހޭނެއެވެ. ްމީހުންނަށް ްފުރިހަމަވާ

ްކޮމިޝަނުެގް ްެއ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްމެންބަރުންނާއި،  2225ކޮމިޝަނުގެ

ްމަޝްވަރާގެމަތިްން ްދޭ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޢައްޔަްނކުރާނީ ރައީސަކު

.12ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއޭ.ްަވގުީތްއިލެކްޝަންްސްކޮމިޝަނުެގްމުއްދަތު،ް
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ްޤާނޫނުއަ ްމި ްދެމިއޮންނާނީ ްކޮިމޝަން ްއިެލކްޝަންސް ސާީސެގްވަގުީތ

ްމިް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުކުރާ ދަށުން

ްކޮމިޝަނެްއް ްއިލެކްޝަންސް ްގޮުތެގމަތިން  2230ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ް ްކޮމިަޝން ްސަރވިަސސް ްުޖީޑޝަލް 13ްޢައްޔަންކުރަންދެންނެވެ. )ހ(.ް،

ް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ުދވަހުެގ15ްްމި

ްސަރވިަސްސްތެރޭގަ ްޖުޑީޝަލް ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުއަާސސީަގއިވާ ްމި އި

ްގައިް ް)ހ( ްމިމާއްދާެގ ް)ށ(، ްނިންމަންވާނެެއވެ. ްޤާއިމްކޮށް ކޮމިޝަން

ްހިމެނޭް ްކޮިމޝަނުގައި ްސަރވިސަސް ްޖުީޑޝަލް ްއޮތްނަމަވެސް  2235އެހެން

ްމިބާބުގައިާވް ްޢައްޔަންކުރާީނ ްކޮމިޝަނަށް ްއެ ނޑިޔާރު ްފަ ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްނިންމުމުންނެވެ.ްގޮތުގެމަ ްޢައްޔަްނކޮްށ ްކޯޓު ްސުޕްރީްމ ތިން

ް ނިޑޔާރު ްދުވަހުނ14ްްއުއްތަމަފަ ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަްނ ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަށް .

ް ްގޮތުގެމަތިްނ32ްްފެށިގެން ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިާވ ްމި ްތެޭރގައި ުދވަހުގެ

ްސުޕްރީްމް ްޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ. ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ނިޑޔާރުގެ  2240އުއްތަމަފަ

ް ްތާރީޚުނ15ްްްކޯޓު ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށ ްމި )ހ(،

ް ްގޮުތގެމަތިނ45ްްްފެށިގެން ްމިޤާނޫނުައސާސީަގިއާވ ްެތރޭގައި ުދވަހުގެ

ްކޯޓުެގް ްސުޕްރީމް ް)ށ(، ްއުފައްދަންވާނެެއވެ. ްކޯޓެއް ސުޕްރީމް

ްކޯޓުަގިއް ްސުްޕރީމް ނޑައަޅަންދެން ްކަ ްޤާނޫަނކުން ްއަދަދު ނޑިޔާރުންެގ ފަ

ްއުއްތަމަ ްތިބޭނީ ނޑިޔާާރއިެއކު ްއިޙްތިޞާްޞ5ްްފަ ނިޑޔާރުންނެވެ.  2245ފަ

ް ްފަށާއިރ16ްުބަދަލުކުރުން ްޢަމަލުކުަރން ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަށް .

ްތެެރއިްން ްމައްސަަލތަކުގެ ްނިންމާފާއިވާ ްަހއިކޯޓުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްނުނިމިހުރިް ްހުށަހެޅި ްއިލްތިމާސްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްކޯޓަށް ްސުޕްރީްމ ްކޯޓުަގއިހުިރްްމައްސަލަތަކަކީ ްެއ ހުށަހެޅި

ް ްކޯުޓތައް ްއެހެނިހެން ްބެލެޭވނެއެވެ.  17ް.2250މައްސަލަތަކެްއކަމަށް

ްިމް ްކޯޓުތައް ްައިއ ްހިންގަމުން ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުަރން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްޢަދުލުއިންާޞފު ްގާްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާބުގެ ްބާުރގެ ވަަނ1ްްއިމުކުރުމުގެ

ް ްކޯޓުތައް ްއުފައްާދ ްދަށުން ްއެގޮުތގަިއްމާއްދާގެ އުަފއްދަންދެން

ް ްދެމިތިބުން ްމަޤާމުގައި ނޑިޔާުރން ްފަ )ހ(،18ްްދެމިއޮންނާނެއެވެ.
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ނޑިޔާުރް ްއުއްތަމަފަ ްހުރި ްފަށާއިރު ްޢަމަލުކުރަން  2255މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ފިޔަވަިއްއެހެންްއެންމެހައިްަފނޑިޔާރުންްމިޤާނޫނުއަސާީސައށްްޢަމަލުކުރަންް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްއެމީހުންގެްއަހަރުދުވ2ްަފަށާ ްހަމަވަންދެން ސް

ްގަިއާވް ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ް)ށ(، ްދެމިތިބެވިދާނެެއެވ. މަޤާމުގައި

ްއެއިްން ްސަބަބަާކހުރެ ްެއއްވެްސ ްތެރޭގައި ްމުއްދަުތގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްަޢދުލުއިންޞާފުް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ްވަިކުކރެވޭނީ ްމަޤާމުން ނޑިޔާރަުކ  2260ފަ

ްގާްާ ްބާުބގެ ްބާރުގެ ްމ14ްާއިމުކުރުުމގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްވަނަ އްާދގައި

.ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަްށ19ްގޮތުގެމަތިންނެވެ.ްއެންޓިކޮރަްޕޝަންްކޮމިޝަން،ް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްތެރޭަގިއ62ްްޢަމަލުކުރަން ުދަވހުގެ

ްކޮމިޝަނެއްް ްއެންޓިކޮރަޕްޝަްނ ްގޮުތގެމަތިން މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

ްރަްއޔިތުން ްއޮތް ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގެްއުފައްދަންވާެނއެވެ.  2265ެގ

ް ްމިޤާނޫނުއ22ަމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް، ްފަށާއިރު،ް. ްޢަމަލުކުަރން ސާސީއަށް

ްއަދާކުރަންޖެހޭް ްމަރުޙަލާގަިއ ްއިންތިޤާލީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ އޮންނަ

ް)ހ(،ް ްހިމެނެއެވެ. ްކަންކަން ްއަންނަނިވި ްތެރޭގަިއ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެ

ްއިންތިޚާބާ ްރިާޔސީ ްބުނެފަިއވާ ްމަޖިލީހުގެްމިބާބުގައި ްރަްއޔިުތން ިއ،

ްއެހެނިހެންް ްބުނެފަިއާވ ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަދި  2270އިންތިޚާބާއި

ްބޭއްވުމަށްޓަަކިއް ްމުއްދަތުތަުކަގއި ްަކނޑައަޅާަފއިވާ ްމިބާބުގައި އިންތިޚާބުތައް

ްތަޢާރުޟުވާް ްޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ްމި ް)ށ( ްހެދުން. ްޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ

ް ްބަލަިއ، ްކޮަބއިތޯ ްނުވަތަްޤާނޫނުތަކަކީ ްއިޞްލާުޙުކރުމަށް ްޤާނޫނުތަްއ އެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ް)ނ(، ްކުރުން. ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ އުވާލުމަށް

ްފާސްކުރުން.ް ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްފެށުމަށްޓަކައި  2275ޢަމަލުކުރަން

ްކަންތައްތަްއް ްއެނޫްނެވސް ްކަންތައްތަާކއި ްވެރިކަުމެގ ްރާއްޖޭގެ )ރ(

ްހިންގުމަށް ްޤާނޫނުތަްއްރަނގަޅަށް ްހަދަންޖެހޭ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ޓަަކއި

ް)ބ(ް ްގެންިދއުން. ްކުރަމުން ްކަްނތައްތައް ްއެންމެހައި ހެދުމުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްކުރިން ްފާސްވުުމގެ މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްމަސައްކަްތް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްތަޢާރުޟުނުވާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި  2280ހުށަހެޅިފައިވާ

ދިއުން.ް)ޅ(ްައދި،ްމިނޫންވެސްްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުްންކުރިއަށްްގެން
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ްކަންތައްަތކާިއްރައްޔިތުްނެގް ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން

ްކުރުން.ް ްކަންތަްއތައް ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ްޮއެވގެން ްދައުރެއް މަޖިލީހުގެ

ް ްކޮމިޝަންތައް، ްޤާނޫނުއަސާސީައްށ21ްމުސްތަޤިއްލު ްމި ް)ހ( .

ްކޮމިޝަްން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްހިނގަމުންދާ ްފަށާއިރު  2285ޢަމަލުކުރަން

ްމަޖިލިސްް ްރައްޔިުތންގެ ްފުރަތަމަ ްިއންތިޚާބުކުރާ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްގޮތުގެމަތިންް ްެއއްގޮްތާވ ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއެމަޖިލީހުން އިންތިޚާބުވެ

ްދެމި ްޢައްޔަންކުރަންދެން ްކޮމިޝަން ްހިއުމަންރައިޓްސް އޮންނާނެއެެވ.ްއަލުން

ްއެންމެް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމި ްމިގޮތުން އަދި،

ް ްެއއްގޮްތާވ2ްްގިނަެވގެން ްމިޤާނޫނުއަސާީސއާ ްތެރޭަގއި ްދުވަުހގެ  2290އަހަރު

ގޮތުގެމަތިންްއަލުންްހިއުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަންްޢައްޔަންކުރަންވާނެެއެވ.ް

ްފަށާއި ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްސިވިލްް)ށ( ްހިނގަމުންދާ ރު

ްފުރަތަމަް ްއިންތިާޚބުކުރާ ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮމިޝަން ސަރވިސް

ްމިޤާނޫނުއަސާީސާއް ްއެމަޖިލީހުން ްއިްނތިޚާބުވެ ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްކޮމިޝަނެްއް ްސަރވިްސ ްސިވިލް ްއަލުން ްގޮުތގެމަތިން  2295އެްއގޮތްވާ

ްދެމިއޮންނާނެއެވެ.ްއަދި،ްމިގޮ ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށްޢައްޔަންކުރަންދެން ތުން

ް ްގިނަެވގެން ްއެންމެ ްފަށާތާ ްތެޭރގަިއ2ްްޢަމަލުކުރަން ްުދވަހުގެ އަހަރު

ްސަރވިސްް ްސިިވލް ްއަލުން ްގޮތުގެމަތިން ްެއއްގޮްތާވ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ް)ނ(، ްޢައްޔަންކުރަްނާވނެއެވެ. ކޮމިޝަން

 2300ޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރުްހުންނަްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްމި

ްއެމަޖިލީހުންް ްއިންތިޚާބުެވ ްމަޖިލިސް ްރައްިޔތުންގެ ްފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރާ

ްޖެނެރަލެއްް ްއޮޑިަޓރ ްއަލުން ްގޮތުގެމަތިން ްެއއްގޮްތާވ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްދެމިހުންނާނެއެވެ.ްއަދި،ްމިގޮތުން ޢައްޔަންކުރަންދެން

ްއެން ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްގިނަެވގެން ްތެޭރގަިއ2ްްމެ ްުދވަހުގެ އަހަރު

ްޖެނެރަލެއްް ްއޮޑިަޓރ ްއަލުން ްގޮތުގެމަތިން ްެއއްގޮްތާވ  2305މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްއިންތިޚާބުކުރާް ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ރ( ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

ްފަށާތާް ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ފުރަތަ

ްދ2ްްު ްގޮތުގެމަތިްންއަހަރު ްމިޤާނޫނުައސާސީަގިއާވ ްތެޭރގައި ވަހުގެ



 85 

ްމިް ް)ބ( ްޢައްޔަންކުރަންވާެނއެ. ްކޮމިޝަެންއ އިލެކްޝަންސް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްފުރަތަމަ ްއިްނތިޚާބުކުރާ ްދަށުން  2310ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްތެރޭގަިއ2ްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްޖެނެރަލެއްްމިޤާނޫނުއަސާސީގަް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްގޮުތގެމަތިން އިވާ

ްދެމިއޮތުން،ް ްޤާނޫނުތައް ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށ22ްޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. .

ްތެރެއިންް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

ްޢަމަލުކުެރެވމުންދާނެއެވެ.ް ްޤާނޫނުތަކަށް  2315މިޤާނޫނުއަސާސީއާިއްތަޢާރުުޟނުވާ

ް ްތަޢާރުޟުވާ ްުއާވލުން، ްޤާނޫނުއަސާސީައްށ23ްޤާނޫނުތައް ްމި ް)ހ( .

ްކަންތައްތަުކެގް ްޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

ްެއް ްާފހަގަކޮށް ްކަންކަން ްތަޢާރުޟުވާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ތެރެއިން

ްޢަމަލުކުރާނެް ްއުވާެލވެންދެްނ ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުެރވެްނދެން ޤާނޫނުތައް

ް ްމިގޮތުްންގޮތެއް ް)ށ( ްފާސްކުރަންވާނެެއވެ. ްމަޖިލީހުން  2320ަރއްޔިތުްނގެ

ްބައިތަުކެގް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްޤާނޫނުތަކާއި ްތަޢާުރޟުވާ މިޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ް ްފަށާތާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަްށްޢަމަލުކުރަން ްތެރޭަގިއ62ްްލިސްޓެއް ދުވަހުގެ

ްއިޞްލާުޙކުރާނެ ްއެޤާނޫނުތައް ްތައްާޔރުކޮށް ނުވަަތްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހެއް

އުވާލާނެްމަރުޙަލާތައްްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްއެކަށައަޅަްނާވނެއެވެ.ްއަލަށްް

ް ްގޮތް، ްޢަމަލުކުރާނެ ްހެދެންދެން ްޤާނޫނުތައް ް)ހ(،24ްހަދަންޖެހޭ .2325 

ްހަދައި،ް ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެ ްފަށަންދެން ްޢަމަލުކުރަން ްގުޭޅގޮތުްންއެޤާނޫނުތަކަށް ކަންކަމާިއ

ް)ށ(،ް ްފާސްކުރަންާވނެއެވެ. ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ ްގޮތެއް ޢަމަލުކުރާނެ

މިގޮތުންްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކުެގް

ް ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީައށް  2330ދުވަުހެގ62ްްލިސްޓެއް

ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްހަދަިއްްތެރޭގައި ްއެޤާޫނނުތައް ތައްޔާރުކޮށް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނެގ ްމަރުޙަލާތައް ްފަށާނެ ޢަމަލުކުރަން

.ްިމ25ްއެކަށަައޅަންވާެނއެވެ.ްޤާނޫނުައސާސީއަށްްއިޞްލާެޙއްްނުގެަނއުން،ް

ްއިންތިޚާބުކުެރޭވް ްފުރަތަމަ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުންގެ ްޮހޭވްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ްއިންިތޚާބުގައި  2335ގެ
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ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށް ްމި ްކުރިން ްމަޤާމުތަކާިއްޙަވާލުވުުމގެ ްއެމީހުންގެ މީހުން

ް ްުނެގނެވޭނެެއވެ. ްއިޞްލާޙެއް 2ްްއެްއވެސް ްުގނުން، .26ްަދއުރު

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިޤާނޫނުއަސާސީެގ ްބޭނުމަްށ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްބުނެފައ2ްްިބާބުގެ ްަގއި ް)ހ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްގުނަންފަށާނ2ްްީވާ ަދއުުރ

2228ްް ްދައުރުްންފެށިގެންނެވެ.11ްްނޮވެމްބަރު ްރިޔާސީ ްފެށޭ ްދުވަހު  2340ވަނަ

ްފެންނަް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއްހިމަނަން ނޑަށް ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޤާލީްބާބުްއޮންނާނެްގޮތްްމިްހުށަހަޅާްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ްނުކުތާއެއް،ްޝުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ

 2345ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތިީބްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއެްއވެ ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްިމްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ  2350މިހާރު

ްެއްއެވް ްއިޞްލާޙުކުރުމަްށޓަކައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބޭނުންވާ އިޞްލާޙުކުރަން

ްމަޖިލީހުެގް ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބިއިރު

ް 2ްްގަާވއިދުގެ ްއެޖެންޑާއަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްމިބުނަނީ ްމާއްދާަގިއ 2224ްވަނަ

ް ްދ19ްްުޖުލައި ްއެްއކޮށްްވަނަ ްމަިޖލިސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަުހ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްފަދައިން ްލިޔުމުގަިއވާ ްފޮނުވި  2355އެމަޖިލީހަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެހެންވީމަ، ްމަސަްއަކތްކުރުމެވެ. އިޞްލާޙުކުރުމުެގ

ްބާރުް ްހެދުމުގެ ްއެްއޗަކަްށ ްއާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީައކީ ްބާބެއްަގއި އިންތިޤާލީ

ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްލިބިގެންވޭތޯ ްކޮންް، ްބަދަލުކޮށްލަނީ ްއެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއޮތީް ހިސާބަކުންތޯްނުވަތަްބަދަލުކުރަންްހުށަހެޅިދާނެތޯ،ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްެއއީ،ް ްބޭުނންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްސުވާލު ްމަނިކުފާނަށް  2360ކިހިނެއްތޯ

ްހުންނާނީް ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ްމިހާތަނަށް ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްަގވާް ްގޮތުގެމަތިން.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއްއގޮތްވާ ްާޤނޫނުއަސާސީާއއި އިދާ

ްބަދަލުވެ،ްމުިޅް ްޤާނޫނުއަާސސީ އެހެންވީމަ،ްބާެބއްެގްސިފަިއަގއިވެްސްމުޅި
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ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ދިވެހިްރައްޔިތުންްބަދަލުެވ،ްމުޅިްދިވެހިްޤައުމުްބަދަލުވެ

ްއެީއް ްހުށަހެޅުމަކީ ްެއއްެޗއް ނޑުވާެލވޭގޮތަށް ްކަ ްބާރު  2365ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑަށްްނުފެންނާތީްމަނިކުފާނުްކުރިންެވްސްއެން މެްރަނގަުޅގޮތްކަމަށްްއަުޅގަ

ވިދާޅުވެަފއިްއެަބއޮތްްމިއީްިއޞްލާޙުކުރެވޭްޤާނޫނުއަާސސީެއކޭ.ްއެހެންވީަމ،ް

އެހެންްމާއްދާތަކަށްްދިއުމުގެްކުރީަގއިްފުރަތަމަްފަށައިގަތުމުންްއެވިދާޅުވަީން

ްބޭނު ްަބދަލުކޮށްލަން ްއަސްލު ްއެހެންވީމަ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވާހަކަ. ންވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބަދަލުކޮށްލާކަްށ ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް  2370އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ްނިޒާމީް ްއެީއ، ްދަންނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ްވާހަކަނުަދއްކާީތ މިތަނުގައި

ނޑުމެންްގަާވއިދާްޚިލާފު. ްމައްސަލަެއއް.ްއަުޅގަ
ް

ް

ްބަލާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްމި ްބަލާލާނަންއާދެ، ްއެލިޔުންް. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން  2375ލާފައި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑވެސް ްހުށަހެޅުްއިވްލިބުނީމަ ްެއ ރު

ްބަލައިލާފަިއްހުށަހެޅުމާ ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްއޮތްތޯ ްކަމެއް ްތިވިދާޅުވާފަދަ މެދު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއއ.ގެ ްއާދެ، ްނިންމޭނީ. ްއެްއޗެއް އެގޮތަށް

ްހީމް.މުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާ

ް2380 

ްމެންބަރުްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮުޅގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްތާއީދުކުާރްްމުޙަްނމަދުްމަުޖދީްއިްބރާީހމްް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއެހުށަހެުޅްއވި ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ

ްރިްރަީއސް.ވާހަކަްހާމަކުރުމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 2385ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލީ.ްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު

ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް

ްއުތުރުބުރީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުވަދުއަތޮުޅ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ޖާބިރު.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަަޑއިެގްންهللاްޢިއްޒަތްތެރިްިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢަލީްްމިވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްމާޅޮސްަމޑުުލ  2390ނެތް.

ްފާއިޒް.
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ް

ްމިފުރުޞަތުްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްއާެދ،ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭނުންވާތީ. ްހުށަހަޅަން ްހުަށހެޅުމެއް ްއަޅުަގނުޑވެސް ހޯދީ

ްއެކުަލވާލެވިަފިއްއަޅުގަް ްޑްރާފްޓް ްބާބުގެ ްިއންތިޤާލީ ްހުށަހެޅުމަކީ  2395ނުޑގެ

ަވަނ256ްްއޮންނާނެްގޮތުގެްހުށަހެޅުމެއް.ްރައްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހުގެް

ްމެންބަރުންް ްފުރުޞަތުަގއި ްދެްއވި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމެންބަރުން ޖަލްސާގައި

ްިނމުމުން ްހުށަހަޅުއްވާ ްހުށަހެޅުްއވުްނތައް އެްްހުށަހަޅުއްވާ

ްއިޞްލާޙުް ްއެހުށަހެޅުންތަަކށް ްވިސްނަަވއި، ްމެންބަރުން ހުށަހެޅުންތަކާއިމެދު

ްެއް ްތާީރޚެއްަގއި ްފަހުގެ ްދެއްވުމަށްފަހު، ްފުރުޞަތު  2400ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްއައްަސވަްން ްވޯޓަްށ ްގެންދަަވއި، ްުކރިއަށް ްބަޙުސް ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަީކްްނިންމެވުން.ްއާދެ،ްމިހުށަހެޅުން ބޭނުްނވި

ްުހށަހެޅުންތަކެއް.ް ްގިނަ ްއެކުެލވޭ ްވިސްނުން ްތަފާތު ްއެދަނީ ހުށަހެޅިގެން

ްވޯޓުޭދް ްވިްސނައި ްއިނދެ ްކޮިށައރައިގަެނގެން ްތަޅުމުގައި މަޖިލީހުގެ

ްހުށަހެޅުންތަކަށްްް ްހުށަހެޅިފައިހުރި ްނުކޮށް ްެއކަން  2405މީހެއްގެގޮުތަގއި

ްހު ްބޭނުންތެރި ްއެންެމ ްވިސްަނއި، ްމީހަކަށްްރަނގަޅަށް ްވޯޓުދޭ ށަހެޅުމަކަށް

ްވިސްނުންް ްިކާޔފައި ްައވަސްކުރާށޭ ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްވާން އަޅުަގނޑު

ްކުރަްން ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްވޯޓުދިނުން ްމިބާަބށް ްތެިޅގަނެގެން ކޮށިކޮށް

ްބޭނުންނުވާްކަމަކަށްވާތީްމިހުށަހެޅުންްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް2410 

ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްަލއިފިން.ްއަޅުަގނޑުްހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުމްް
ްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްކަންތައްތަާކިއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއިންތިޤާލީ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއަްޙމަދުްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްފޮނުއްވި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި  2415ވަރކިްންބެހޭގޮތުން

ް ްތާއީދުކުާރ2ްްޑްރާފްޓްގެ ނަޑށް ްއަުޅގަ ނޑާިއ ްއަުޅގަ ްބަަލއިލާ ޑްރާފްޓަށް

ްއަޅުަގނުޑވެްސް ްބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހުގައި ްޚިޔާލު ްމެދުގައި ްމެންބަރުން ބައެއް

ްރައީސްެގް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަްއޔާރުކޮށްފައި. ްޑްރާފްޓެއް މިވަނީ

ްމި ްއެްއކޮށް ްބާބު ްމުޅި ްައޅުަގނުޑ ނުޑްއިޒުނަފުާޅއެްއކޮށް ްއަުޅގަ ޮއތީ
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ްއަދިް ްމާއްދާަތކަށްވެސް ްވަިކވަކި ްމިބާބުގެ ްބާބެްއގޮތަށް.  2420ޑްރާފްޓްކޮށްފައި

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިދާނެ. ްއިޞްލާޙު ްބޭފުޅުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮންް ްއޮތީ ްބަދަލުގެނެެވން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުެރވެން ތެރެއިން

ްމަ ްބޭފުޅުންނާ ްއެހެން ްއޮްތްމާއްދާތަކެއްތޯ ްކުރެވެން ްއެކަން ޝްވަރާކޮށްފައި

ްމިންވަރަކުންް ްޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑުެމންނަށްވެސް ްއަުޅގަ މިންވަރަކުން

ްދަންނަވަމުން،ް ްވާހަކަ ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްބަދަލުކުރެއްވުމުެގ  2425ޤަބޫލުކުރުން

ްބާުބް ްމިވާ ްތަްއޔާރުކޮށްފަިއ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޑްރާފްޓްކޮްށ، އަޅުަގނުޑ

ްމިފުރުޞަތުގެ ްރައީސް،ްްހުށަހަޅާލުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންކުރާނަން.

ް ްފެށުން. ްޢަމަލުކުރަން ްބާބަށް ްކަންތައްތަކާއިބެޭހ އެހެނ1ްްްއިންތިޤާލީ

ްމިބާބުގަިއް ްނުވާަނމަ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ގޮތަކަށް

ްޤާޫނނުއަސާސީައްށް ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްކަންަތއްތައް  2430ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްރައީސު ްފެށުނީއްސުރެ ްމަޖިލީހަށްްޢަމަލުކުރަން ްަރއްޔިތުްނގެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްރައްޔިތުންެގ2ްްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި،

ް ްދެމިތިބުން. ްމަޤާމުގައި ްމެންބަރުންގެ ްއެީއ2ްްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ް)ހ( ގެ

ް ްސުރުޚީ. 2ްްުްއަރިމަތި ްދައުރު ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ް)ހ( ގެ

ްރައީސުލް ްއެްނިމެންދެން ްފަރާތް ްހުިރ ްމަޤާމުގައި  2435ޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

މަޤާމުގައިްދެމިހުންނާނެއެވެ.ް)ށ(ްމިބާބުގަިއްބަޔާންކޮށްފަިއާވްގޮުތގެމަތިންް

ްމެންބަރުންް ްއެމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބުކޮށް ްއަލުން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ް ްހަވާލުވަންދެން ްއެކުަލވާލެވުުންރައްޔިތުނ2225ްްްމަޤާމާއި ެގްފެބްރުއަރީމަހު

ް ްއިންތިޚާބު، ްރިޔާސީ ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްޤާނޫނުއަސާސީައްށ3ްމަޖިލިސް .

ް ްނިމޭތާ ްދައުުރ ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ ްފަށާއިރު  6ް2440ޢަމަލުކުރަން

ްއިންތިޚާބުް ްިރާޔސީ ްބާއްވާ ްދަށުން ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ

ްމީހަކުް ްމަޤާމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ބާއްަވއި،

ްއިންތިޚާ ްއިންތިޚާބު، ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން .4ްބުކުރަންވާެނއެވެ.

ްބާއްަވިއ،ް ްއިންތިޚާބު ްިރޔާސީ ްބާއްވާ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއިންތިޚާބުކުރާތާ ްމީހަކު ްމަޤާމަށް  3ް2445ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

މަސްދުވަހުގެްތެޭރގަިއްޢާންމުްއިންތިޚާބުްބާްއވަިއ،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް
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ްދަޢުލަތްްމެންބަރު ްބޭްއވެންދެން ްއިންތިޚާބު ްއިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. ން

ް 5ްހިންގުން، ް)ހ( .11ްް ްފެށިގެނ2228ްްްނޮވެމްބަރު ިއން

ް ްދަށުން ްބާއްވާްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއިްނތިޚާބު ްރިޔާީސ ،ްބާއްާވ

ްއެމަޤާމާިއް ްމީހަކު ްއިންތިޚާބުވާ ްމަޤާމަށް  2450ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްދަ ްލައުްުހަވާލުވަންދެން ްހިންގާނީ ްމަޖިލީހުގެްތް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް މިހާރު

ްެއް ްވޯޓަކުން ްސިއްރު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ް ްއިްނތިޚާބުކުރެވޭ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްެދބައިގެ ްތިންބައިކުޅަ 5ްމެންބަރުންގެ

ް)ށ(ް ްމަޖިލީހަކުންނެވެ. ްހިންގާ ްދަޢުލަތް ްއެކުެލވޭ ްމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ްއެްއވެްސްމިމާއް ްިހމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްހިންގާ ްަދޢުލަތް ް)ހ(ްގަިއްބުނާ  2455ދާގެ

ްރިޔާސީް ްފުރަތަމަ ްބާއްވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މެންބަރަކަށް

އިންތިޚާބުަގއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމާއި،ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްއިެލކްަޝން ްނުލެވޭެނއެވެ. ްކުރިމައްޗެއް ްމަޤާމަށް ކޮމިޝަން.ްްނާއިބުކަމުގެ

6-ްް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްޢަމަލުކުރަންފަށާ ުދވަުހެގ32ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެކޮމިޝަނުެގް ްޢައްޔަނުކުރަްނވާނެެއވެ. ްކޮމިަޝނެއް ްއިލެކްޝަން  2460ތެރޭގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްއިންތިޚާބާއި، ްރިޔާީސ މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ

ްކަ ްއެންމެހާ ްކުރަންޖެހޭ ްބެހޭގޮތުން ްެއްއިންތިޚާބާ ްކޮށް، ންތައްތައް

ްގޮްތް ްހިނާގނުހިނގާ ްކަންަތއްތައް ްއިންތިޚާބުތަކުގެ ްބާްއވާ އިންތިޚާބުތައް

ް ްޢައްޔަންކުރުން. ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން އިލެކްޝަްންް-7ބެލެހެއްޓުމަށް.

ްމަތިންނެވެ.ް ްގޮުތގެ ްއަންނަނިވި ްޢައްޔަންކުރަންވާނީ ްމެންބަރުން  2465ކޮމިޝަން

ްމެންބަ ްކޮމިަޝނުގެ ްއިލެކްޝަން ްޢައްޔަްނކުރުމަށްޓަކަިއް)ހ( ރުން

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެްއްނަން ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވްކޮންމެ

ްސިާޔީސް ްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ް)ށ( ްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހަށް

ްކޮމިޝަނަށްް ްއިލެކްޝަްނ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ޕާޓީތަކުން

ްމަޖި ްރައްޔިތުްނެގ ްމެންބަރުންގެްޢައްޔަންކުެރވޭނީ ްވޯޓުދިްނ ްހާޒިރުވެ  2470ލީހަށް

ްއިލެކްޝަންް ް)ނ( ްބައެެކވެ. ްހޮވޭ ްއަޣްލަބިްއޔަތުްނ ތިންބައިކުޅަ

ްމެންބަރުންގެް ްކޮމިޝަނުެގ ްއެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ

ްޢަްައްޔަްނުކރަންވާނެެއވެ.ް ްރައީސްކަމަށް ްކޮމިޝަނުެގ ްމީހަކު ތެރެއިން
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ްމެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަން ްސިފަތައް. ްް-8ްނބަރުންގެ ްމިބާބުގެ 7ް)ހ(

ްކޮމިޝަންެގް ްއިލެކްޝަންްސ ްޢައްޔަނުކުެރވޭ ްދަށުން ްމާއްދާެގ  2475ވަނަ

ްވަަން ...ް ްމިބާބުގެ ްކޮމިޝަން" ް"އިެލކްޝަންސް ްކިބަިއގައި މެންބަރުންގެ

ް)ށ(ް ްފުރިހަމަވާންާވނެއެވެ. ްޝަރުތު ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ މާއްދާގަިއ

ްއެްއވެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސިާޔީސްއިލެކްޝަންސް ްެއއްެވސް ްމެންބަރަކު ސް

ްކޮމިޝަނުެގް ްއިލެްކޝަން ްނުވާނެއެވެ. ްވެެގން ްމެންބަރަކަށް ޕާޓީއެްއގެ

ް ްފުރަތަމަްް-9މަސްޢޫލިއްޔަތު. ްމަސްޢޫލިއްަޔތަކީ ްކޮމިޝަނުގެ  2480އިލެކްަޝން

ްސިީޓް ްއިންތިޚާބާއި، ްޢާންމު ްުފރަތަމަ ްއިންތިޚާާބއި، ރިޔާސީ

ްކައުންސިލްތަކާް ްއަތޮޅު ްކައުންސިލްތަުކެގްކައުންސިލްތަާކއި، ްރަށު އި،

ްކުރަންޖެހޭް ްބޭްއވުަމށް ްއިންތިޚާބުތައް ްއެ ްބޭްއވުމާއި އިންތިޚާބުތައް

ްހަމަޖެއްސުމެވެ.ް ްއިންތިޒާމުތައް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ްކޮްަށް ކަންތައްތައް

ް ްމުއްދަތު، ްކޮމިޝަނުގެ ްކޮމިޝަްނ12ްއިލެކްޝަން ްއިލެކްަޝން .2485 

ްރައްޔިތުން ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްއިލެކްޝަްންދެމިއޮންނާނީ ްއާ ްމަޖިލީހުން ގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތް ްމިހާރު ްހަމައަށެވެ. ްޢައްޔަންކުރުމާިއ ކޮމިޝަން

.ް)ހ(ްމިހާރުްއޮތްްރައްޔިތުްނެގ11ްމަޖިލީހުގެްމަސްޢޫލިއްޔަތާއިްބާރުތައް،ް

ްުކރަންވާނެެއވެ.ް ްކަންަތއްތައް ްއަންނަިނވި ްތެރޭގައި ްމިމުއްދަތުގެ މަޖިލީހުން

ްއިންތިޚާބާއިްް-1 ްރިޔާސީ ްއަވަހަކަްށް، ްވީެއންމެ ްއިންތިޚާބު  2490ޢާންމު

ްކަންތައްަތްއް ްއެންމެހާ ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން ްަމގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭއްވުމަށް

ް ްބަލާްް-2ކުރުން. ްކޮބައިތޯ ްޤާނޫނުތަކަީކ ްތަޢާރަޟްވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ްކުރަންޖެހޭް ްުއވާލުމަްށ ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުުކރުމަށް އެޤާްާނޫނުތައް

ްކުރު ްކަންތައްތައް ްފެށުމަށްޓަކަިއްް-3ން. ްޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްފާސްކުރުން. ްޤާނޫނުހަދާ ްވެރިކަުމެގްް-4ހަދަންޖެހޭ  2495ރާއްޖޭގަިއ

ްހިންގުމަށްޓަކަިއް ްރަނަގޅަްށ ްކަންތައްަތއް ްއެނޫންވެްސ ކަންތައްތަާކއި

ްކަންތައްަތްއް ްއެންމެހާ ްހެދުމުގައި ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ދުވަހުންދުވަހަށް

ވަނަްމާއްާދަގިއ5ްްެގް)ހ(.ްމިބާބުގ4ްްެގެންދިއުން.ް)ށ(ްމިއީްކުރަމުންް

ްއިންތިޤާީލް ްވޯޓުަގާއއި ްނަގާ ްހޮވުމަށް ްމަޖިލިސް ްހިންގާ ްދަޢުލަތް ބުނާ

ްގުޭޅގޮތުްން ްޢައްޔަންކުރުމާއި ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްެއކިެއކި  2500މަރުޙަލާގައި
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ްރައްޔިތުންގެް ްވޯޓުެދވޭީނ ްވޯުޓގައި ްއެނަގާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ

ްޤާނޫނުތަކުެގް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމެންބަރުންނަށެވެ. ްއިންތިޚާބުކުރި މަޖިލީހުގެ

ް ްގެްނދިއުން. ްކުރިއަށް ްމަޖިލީހުންްް-12މަސައްކަތް ރައްޔިތުންެގ

ްަތޢާރަޟްްްނުވާް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމިހާތަނަށް އެމަޖިލީހަށް

ްއިން ްގެންނަންވާނެެއވެ. ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްސުޕްރީމްްޤާނޫނުތަކުގެ  2505ިތޤާލީ

ް 13ްކޯޓު، ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުައސާސީއަްށ .32ް

ްމަޤާުމް ނިޑޔާރުގެ ްއުއްތަމަފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ހ( ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްމައްސަލަތަްއް ްނިންމޭ ްަހއިކޯޓުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަދި ހުސްވާނެެއވެ.

ް ްިއލްތިމާސްކުރުމުގެ ްނިންމުމަކަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފުރުޞަުތ

ްފެށުމާއެކުް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ް)ށ(  2510އަންނަންވާނެެއވެ.

ްނިިމް ްހަިއކޯޓުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމައްސަލަތަކާއި، ްޤާނޫނީ ނިކުންނަ

ް ްބެލުމަށްޓަކައި ްމައްސަލަތައް ްހުށަހެޅޭ ނޑިޔާރުްނެގ5ްްއިސްތިޢުނާފަށް ފަ

ްކޯ ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ްެއކުލެވޭ ްޢަްއޔަންކުރަންވާނެެއެވ.ްމައްޗަށް ޓެއް

ް ްޢައްޔަންކުރުން، ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް .14ްއިންތިޤާލީ

ްއަންނަނިވިް ްޢައްޔަްނކުރަންާވނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް  2515އިންތިޤާލީ

ް ްމަތިންނެވެ. ނޑިޔާރުްންް-1ގޮތުގެ ްފަ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް އިންތިޤާލީ

ްރަޖިްސޓްރީކޮށްފަ ްޕާޓީއަކުްންޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ްސިާޔސީ ްކޮންމެ އިވާ

ް ްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ްނަން ްސިޔާީސްް-2އެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ

ްކޯޓަށްް ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ްތެރެއިން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ޕާޓީތަކުން

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދިްނ ްހާޒިރުވެ ްމަޖިލީހަށް ްރައޔިތުްނެގ  2520ޢައްޔަންކުެރވޭނީ

ްއަޣް ްދެަބއިގެ ްތިންބައިކުޅަ ްހޮޭވ ް)ށ(5ްްލަިބއްޔަތުން ނިޑޔާރުންނެވެ. ފަ

ް ްސުޕްރީމ13ްްްމިބާބުގެ ްއިންތިާޤލީ ްޢަްައްޔަންކުރެވޭ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްަޢދުލުއިންޞާްާފުް ްގާނޫނުއަސާީސގެ ްކިަބއިަގއި ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ކޯޓުގެ

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާް ްމާއްދާގައި ްވަނަ ...ް ްމިބާބުގެ ްބާރު، ޤާއިމުކުރުމުގެ

ްފުރިހަމަވާ ްނިންމުންތައް،ްޝަރުތު ްނިންމާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް  2525ންވާނެެއވެ.

ްބަލަންވާީނ15ް ްމައްސަލަެއއް ްކޮންމެ ްބަލާ ްޯކޓުން ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ .

ނިޑޔާރުންްތިބެގެންނެވެ.ްއިޙްތިާސސްްބަދަލުކުރުން،3ްްމަދުވެގެންް .16ްފަ
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްފަށާއިރު ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްފެށިގެންްއިލްތިމާ ްއެހިނދުން ްމައްސަލަތަކަކީ ްނުނިމިހުރި ްހުށަހަޅާ ސް

ްމައްސަލަތަކެއްކަަމްށް ްއެކޯޓުަގއިހުރި ްހުށަހެޅި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް  2530އިންތިޤާލީ

ް ްމުއްދަތު، ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ް)ހ(17ްބެލެވޭނެެއވެ. .

ްކޯުޓް ްސުޕްރީމް ްދާއިމީ ްގޮުތގެމަތިން ްބަޔާްނވެެގންވާ ގާނޫނުއަސާީސަގއި

ް)ށ(ްޤާ ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާީލ އިމްކުރެވެންދެން

ްކޯޓުެގް ްސުޕްރީމް ްދާއިމީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގަިއްތިބި ްސުޕްރީމް އިންތިޤާލީ

ްނާޅައެވެ.ްއެހެނިހެްން ްހުރަހެއް ްމިބާބު ްހަމަޖެްއސުމަށް ނޑިޔާރުންކަުމގައި  2535ފަ

ް ްކ18ްޯކޯޓުތައް، ްއާ ްގޮުތގެމަތިން ްޤާނޫނުައސާސީަގއިާވ ޓުަތްއް.

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްދެމިހުންނާނެއެވެ. ްކޯޓުތައް ްމިހާރުހުރި ޤާއިމްކުރެވެންދެން

ް ްދެމިތިބުން، ްފަށާއިރުަގިއ19ްމަޤާމުގައި ްޢަމަލުކުަރން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް .

ް ްއިތުރު ނޑިޔާރުްނނަށް ްފަ ްތިބި ްމުއްދަތަްށ2ްްމަޤާމުގައި ްދުަވހުގެ އަހަރު

ްމިމުއްދަތު ްދެމިތިބެވޭެނއެވެ. ނޑިޔާަރުކްއެމަޤާމުގައި ްފަ ްއެއިްނ ްތެރޭގައި  2540ގެ

ްޤާއިމްކުރުމުެގް ްޢަދުލުއިންޞާުފ ްގާޫނނުއަސާސީެގ ްދުރުކުރެވޭނީ މަޤާމުން

ްއެކަންޏެެވ.ް ްމަތިން ްބުނާގޮުތގެ ްމާއްދާގަިއ ް....ވަނަ ްމިބާބުގެ ބާރު،

ްމިމުއްދަތުް ްުނވާނަމަ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްއެހެންގޮަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑިާޔރު ްފަ ްކުރިން ްސަރވިްސްހަމަވުމުގެ ްޖުޑިޝަލް ްމަޤާމަށް ކަމުގެ

ްދަޢުލަތްް ްވަިކވާެނއެވެ. ްމަޤާމުން ްަފނޑިޔާރުން ްހަމަޖައްސާ  2545ކޮމިޝަންއިން

ްޒިންމާތައް،ް ްމަޖިލީހުގެ ްބާއްާވ22ްހިންގާ .ް)ހ(ްޤާނޫނުއަާސސީެގްދަށުން

ްމީހަކުް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްބާއްވާ ްއިންތިޚާބު ރިޔާސީ

ް ްއޭނާ ްހަވާލުާވްއިންތިޚާބުކޮށް ްހިންގުމާއި ްދަޢުލަތް ްހަވާލުވަންދެން މަޤާމާއި

5ްް ްެއވަނީެއވެ. ްތިރީގައި ްިޒންމާތައް ްމަޖިލީހުގެ ދުވަހުންްް-1މެންބަރުންގެ

ް ްދިނުން. ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްޢާންމުންނަށް  2550ް-2ދުވަހަށް

ްފައްޓާފަިއާވް ްސަރުކާރުން ްފެށުނުއިރު ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްްމަޝްރޫޢުތަކާއި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ޤާނޫނުއަސާސީންްް-3މަސަްއކަތް

ްގުޅޭގޮތުްން ްމިނިވަންކަމާިއ ްޙައްޤުތަކާިއ، ްލިބިދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްަކނޑަެއޅިފަިއާވް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްހޭލުންތެރިވުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް
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ްޙާސިލްކުރުމަށްކަންް ްމަޤްޞަދެއް ްކޮންކޮން ްަކނަޑއެޅިފަިއވަީނ  2555އުސޫލުތައް

ްރައްޔިތު ްމަޢުލޫމާތުދިނުން. ްމިކަންކަމާއިބެހޭ ްއަްނގައިދިނުާމއި ް-4ންނަށް

ްރައްޔިތުންެގް ްބެހޭގޮތުން ްއިންތިޚާބާއި ްޢާންމު ްއިންތިޚާބާއި، ރިޔާސީ

ް ްމަޢުލޫމާތުދިނުން. ްއިުތރުކޮށްދީ ްހޭލުންތެރިކަން ދަޢުލަތުެގްް-5މެދުގައި

ްވަް ްމަްސޢޫލުވެޞީްީތަކެއްާޗއި ްހިންގުމުގެ ްެބލެހެއްޓުމާއި ްތިބިްލަތްތައް ގެން

ްވަ ްއެތަކެއްާޗއި ްީްމީހުން ްތަޞީ ްހަމަހަމަކަމާލަތްތައް  2560އެކުްފާތުކުރުމެއްނެތި

ްސިޔާިސް ްވާަދކުރާ ްއިންތިޚާބުތަުކގައި ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މިބާބުގައި

ްދަ ްތެރޭގަިއ ްމީގެ ްލިބިދިނުން. ްކެްނޑިޑޭޓުންނަްށ ލަތުެގްއުްުޕާޓީތަކަށާއި

ްވަ ްގޮތެޞީްީމީޑިއާެގ ްހަމަހަމަ ްޭބނުން ްލަތްތަުކގެ ްިލބިދިނުން. ް-6އްގައި

ްޤާޫނނުއަސާސީައްށް ް)ށ( ްތަންފީޒުކުރުން. ްހިންގުމާިއ ގާނޫނުއަސާީސަގއި

ްބާްއާވް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާއިރު  2565ޢަމަލުކުރަން

ްއިންތިޚާބުކުރެޭވް ްމަޤާމަށް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއިންތިޚާބުން ރިޔާސީ

ް ްމަޤާމާ ްއޭނާގެ ްއާްވާޙަްަމީހަކު ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ލުވަންދެން

ްމަޤާމުގެް ްޢައްޔަންޮކށް ްމީހުން ްމަާޤމުތަކަށް ްއުފައްދައި، މަޤާމުތައް

ްކައުންސިލްަތްއް ްއަތޮޅުަތކުގެ ްނުވާނެެއވެ. ްހަދައިގެން ކުރިއެރުންދީ

ް ްހިންގުން، ްކައުންސިލްތައް ްސިީޓ ް)ހ(21ްރަށުކައުންސިލްތަާކއި، .2570 

ްޢަމަލުކުަރން ްއަތޮުޅްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްގޮތުަގއި ްއަތޮުޅވެިރއެްއގެ ފަށާއިރު

ްތިބިްރަށުގެްް ްއޮފީސްތަކުަގއި ްމީހަކާއި،ްރަށު ްކޮންމެ ްހަވާލުވެހުރި އޮފީހަކާއި

ްއެމީހުންގެް ްުކޑަކަތީބުްނ ްކަތީުބންނާއި، ބޮޑުކަތީބުންނާއި،

ް)ށ(ް ްދެމިތިބެންވާނެެއވެ. ްއަދާކުރުންމަތީ ްވާޖިބުތައް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ްމުނިސި ްހިންގުާމްމާލޭ ްއޮފީްސތައް ްއަވަުށ ްމާލޭގެ ްރައީްސއާިއ،  2575ޕަލްޓީގެ

ްެއބައިމީްީހުންެގް ްމުވަްއޒަފަކު ްސަރުކާރުގެ ްހުރި ްއެންމެއިްސކޮށް ހަވާލުވެ

ްދެމިތިބެންވާނެއެެވ.ް ްއަާދކުރުންމަތީ ްވާޖިބުތައް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ،

ްެއކަންޏެވެ ްމުނިސްޕަލްޓީއަށް ްމާލޭ ްޖަވާބުދާރީާވނީ ް)ނ(ްއަވަުށއޮފީސްތަްއ .

ްޙަރަކާތެްއގަިއް ްިސޔާސީ ްއެްއވެސް ްެވރިންނާއި ްރަށްރަށުގެ އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްއެހީވެީދް ްތަފާުތކޮށް ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްައދި ްނުވާނެެއވެ.  2580ބައިވެިރެވގެން

ްނުވަތަް ްާތއީދުޮކށް ްކެންޑިޑޭޓަކަށް ްިސޔާީސ ްއެްއވެސް އަދި
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އްގެްލަފަާޔިއްހުރަސްއަޅަިއގެންްނުވާެނއެވެ.ްއަދިްެއއްވެސްްިސޔާސީްޕާީޓއެް

ްކަންތައްތަްއް ްއިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ްުނވާނެެއވެ. ްހޯދައިގެން މަޝްވަރާ

ްއަދިް ްހޯދާނީ ްއިރުޝާުދ ްލަފަޔާއި ްވެރިން ްރަށްރަށުގެ އަތޮޅުވެރިންާނއި

ްމާލޭް ް)ރ( ްކޮމިޝަނުންނެވެ. ްިއލެކްޝަން ްހަމައެކަނި  2585ޖަވާބުދާރީވާނީ

ްއަތޮުޅވެރިން ްއަތޮޅުތަކުގެ ްރައީސްާއިއ ްރަށްރަށުެގްމުނިސްޕަލްޓީގެ ނާއި

ް ްތެޭރގަެއވެ. ްސަރވިސް ްސިވިލް ްހިމެނޭނީ ޤާޫނނުއަސާސީއަްށްވެރިން

ްކިޔަމަންގަތުން ،22ް ްފަރާތުންނާއި. ްހިންގާ ރައްޔިތުންެގްް،ވެިރކަން

ްޤާއިމްް،މަޖިލީހުންނާއި ްބާރުންނާއިްޢަދުލުއިންޞާފު މުސްތަޤިއްލުްް،ކުރުމުގެ

ްތިބި ްމަޤާމުތަކުގައި ްމުސްތަޤިއްލު ްމީހުންނާއިްްކޮމިޝަންތަކުން  2590ްއެންމެހައި

ްދަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމުއުްުއަދި ްއްސަސާތަކުންާނއިޢަްަލަތުގެ ލަތުެގްއުދަ،

ްމީހުންނާއި ްތިިބ ްޙަވާލުވެ ްރައްޔިތުްންް،މަޤާމުތަކާ އެންމެހަިއ

ްފެށުމާއެކުޤާނޫނުއަސާ ްޢަމަލުުކރަން ްސީއަށް ްއެންމެހައިް، ޭއގަިއާވ

ްޢަމަލުކު ްކިޔަމަންވެ ްފުރިހަމައަށް ްޤާނޫނެްއްކަންތައްތަކަށް ރަންވާެނެއވެ.

ްޙައްޤުތަކާިއް ްއަސާީސ ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްނެތުމަކީ  2595ހެދިފައި

ް ްކުރުން ްޢަމަލެއް ްބުރުލެއްއަާރފަދަ އްދަވާނޭކަެމްއްހުްުްމިްިނިވަންކަމަށް

ްޤާްާނޫނެވެ ްދެމިއޮުތން. ްނޫނުތައް ،23ް ްޢަމަލުކުރަްން. ޤާނޫުނއަސާީސއަށް

ްޤާ ްތަޢާރުޟުނުވާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްޢަމަލުކުރެވެމުންްފަށާއިރު ނޫނުތަށް

ްއުވުންްްތަޢާރުޟުވާްޤާނޫނުއަސާީސއާްދާނެއެވެ. ްމައްސަލަތައް ،24ް.

 2600ްާޤނޫނުއަސާސީއާްްތެެރއިންްމައްސަލަތަުކގެްނުނިމިވާްްއުފުލައިްދަޢުލަތުން

ްމައްސަލަތައްްްއުފުލިފައިވާްދަޢުލަތުންްދަުށންްޤާނޫނެއްގެްތަޢާރުޟުވާ

އަލަްށްވެ.ްންާވނެއެނައްްއަނބުރާްގެން.ްނުވަތަްއެްމަްއސަލަތަބާޠިލުވާނެެއވެ

ްޤާނޫނު ްފެށޭ ްޢަމަލުކުރަން ،25ް ްޢަމަލުކުރަންް. ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ

ްއެމައްޗަްށް ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްކުރިން ފެށުްުްުމުގެ

ްނުފެށިް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއްފައިޢަމަލުކުރަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ  2605ވާ

ްޤާނޫނު ްއެ ްޤާނޫނުތަށް ްގޮތުގެމަތިްންތަޢާރުޟުނުވާ ްުބނާ ތަކުަގއި

ްފަށަންވާނެއެވެ. ްކުރިންްޢަމަލުކުރަން ްަކނޑަައޅާފަިއާވްޢަްަް ދަބު

ްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްދަބުތައްޢަތަޢާރުޟުވާ ްޤާޫނނުއަސާސީައށ26ްް، .ް
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ނަޑއެޅިގެންްްޢަދަބުްކުށަކަށްްުކރިންްފެްެށުމުްުގެްޢަމަލުކުރަން ޙުކުމްްްކަ

 2610ްތަޢާރުޟުވާްްޤާނޫނުައސާސީއާްްންތެރެއިްމީހުންގެްތަންފީޒުކުރަމުންގެންދާ

ް.މިނިވަންކުރަންވާނެެއވެްްަވގުތުންްމީހުންްަކނަޑއެޅިފަިއވާްޙުކުމްްކުށަކަށް

ްކަންތައްތައް ްޤާނޫނުއަާސސީް''ްމިބާބުގައި(ްހ).27ް،ްމުހިންމު ްލަފްޒުްމި''

ްހަމައެކަނިްއަދިްްއެރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިްޮއޅުމެއްްްވަނީްބޭނުންކޮށްފައި

ްއެަލފްބޭނުމަށެވެްމިބާބުގެ ްއަދި ްއަީކް. ް''ޤާނޫނުައސާސީ'' ްބަޔާންކުރާ ޒުަގއި

 2615ސްްެގްޖުލައިމަހުްރައްޔިތުންގެްާޚްއޞަްމަޖިލ2224ްިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްފާސްކޮށް ްއެމަިޖލީހުން ްގުިޅގެން ްއަހަރ2228ްްުް،އެްއކުރުމާއި ވަނަ

ްތަޞްީދޤް ްޤާނޫނުއަސާސީެއވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްށ)ްކުރި ްމިބާބުގައިް(

ްދަފްތަރުގައިވާްްޕާޓީަތކުގެްްސިޔާސީްއެވަނީްބުނެފައިްްކަމަށް"ޕާޓީްސީސިޔާ"

ްފަށާއިރުްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށްްތެރެއިންްްޕާޓީތަުކގެްސިޔާސީ ްޢަމަލުކުރަން

 2620ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާްްމީހުންްމަޤާމުތަކުގެްޕާީޓގެްބާއްަވއިގެންްއިންތިޚާބު

.28ްް،ނުގެނަުއންްއިޞްލާޙުްޤާނޫނުއަސާީސއަށްް.ޕާޓީތަކަށެވެ

ްމަޖިލިްސް ްަރއްޔިުތންގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރިް ްޙަވާލުވުމުގެ ްމަޤާމުތަކާ ްއެމީހުންގެ ްއެމީހުންްް، ްންއިންތިޚާބުވެ،

ްުނގެެނވޭނެެއެވ. ްއިޞްލާޙެއް ްއެްއވެްސ ޢިއްޒަތްތެިރްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއަޅުް ްކަންތައްތަކާރައީސް، ްިއންތިޤާލީ ނޑު ްކަންގަ  2625ތައްަތއްްބެޭހ

ް ްމިހުށަހަޅާލި ްއެކުލަވާެލޭވ28ްްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ްމައްޗަްށ ނުކުާތގެ

ްމެންބަރުންގެް ްބަެއްއ ްތާއީދުކުރާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއަޅުަގނާޑއި ްމިއީ ބާބެއް.

ްމަްއޗަްށް ްޑްރާފްޓްގެ ްވަރކިންގ ްދެ ްފޮނުއްވި ްމަނިކުފާނު ްެއއްކޮށް ޚިޔާލާއި

ްބޮ ްވަރަށް ްތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ. ްދެްއިވްބިނާކޮށް ްުޝކުރިއްޔާ ޑަށް

 2630ްފުރުޞަތަށް.

ް

ްނާޝިދުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްދެންމެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްުމިޅްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއާދެ، ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް އެހުށަހެޅުއްިވ

ްމަފްޙޫމަކީވެ ްމަޞްްްލަހަތަށްޓަކަިއްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްމިޤައުމުގެ ްމިވަގުތު ްސ

ްްްހޫވަރަށްްބޭނުންތެރިްމަފް  2635މެއްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްޚާއްޞަކޮްށ
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މިހާރުްއޮތްްސަރުކާރުްދެމިއޮެވއްޖެނަމަްނުވަތަްޤާނޫނީްޓަރމްްހަމަވުްުމުެގް

ްާމް ްއެއީ ްތެރެއިން ްބާބެއްގެ ްއިންތިޤާލީ ްދިމާވެއްެޖނަމަ ްވަކިކުރަން ކުރިން

ްމިހާރުްހަ ްނުުކތާއަކީ ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ްއެންމެ ްނުވާނެ.ްމީގައި ްކަމަކަށް މަޖެހޭ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 32ްްހުންނެވި ނޮވެމްބަރ11ްްުނޮވެމްބަރު،

ްއެމަނިކުފާނުެގް ްމަޤާމުަގއި، ްއެމަނިކުފާނުގެ ްހުންނަވާނެ  2640އަންނަންދެން

ްއޭގެފަހު ްއެހެންނަމަވެސް، ްަވޒީރުންނާއިެއކީަގއި. ްންޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހިސާބުންް ްއާދެ، ްގެއަށް. ްަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނުވެސް

ް ްފެށިގެންދާނެ ްމަރުޙަލާތައް ްމުއްދަތަށް.ްއާދެ،6ްްއިންތިޤާލީ މަސްދުވަްަހުގެ

ް ްމާއްދާއަކުްނ6ްްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިހާރުވެސް ްތެރޭަގއި، މަސްދުވަހުގެ

ްމާއްދާއެއް ްލިބިގެންވާ ްޕްރޮވިަޒން ނޑުމެންނަށް ްއިންތިޤާީލްްއަްަުޅގަ  2645ެއއީ،

ްމަޖިލީހުގެް ްޙާލަުތަގއި ްނެތް ްރައީސަކު ްއާެދ، ްފެށުން. މަރުޙަލާއެއް

ްަވގުތީގޮތުން.ް ްއަާދކުރުން، ްވާޖިބު ްމަޤާމުގެ ްަރއީސްކަުމގެ ކޮމިޓީއަކުން

ްވަނަްއަހަރުވެސް..1373ްހިޖުރައިންް،1322ްމިގޮތުންް

ް

 2650ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހަ ްަވގުތީ ްދަްވަލީއޮންނާނެ ްރާއްޖޭެގ ްއަިދްއުްުކޮމިޓީައކުން ްހިްނގާފައި. ްލަތް

ނަޑއެިޅގެްންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަ ްނޫން. ްކަމެްެއްެވސް ްނުކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ

ްމިހާރުްމިޤައުމަށް..ް

ް2655 

ްމެންބަރު..ްޢިއްޒަތްތެރިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްތެޭރަގިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނުފޫުޒގެ ްބާާރއި ްފިތުނަފަސާދައާއި ްވެރިވަމުންދާ ްމި

ްމިޤައުމުަގިއްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމެނުީވ ްމިނިވަންެވގެން ްކަންތައްތަކުްނ ހިންގަމުންދާ

ްާޤނޫނުއަސާސީ ްއޮތް ްހަދާފައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2660ެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،

ްފޮނިމީރުކަންްރައްޔިތުންނަކަށްްނުލިބޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް
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ްއުޅުނީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްފަހުްނ ްނިންމާލަދެއްވާފައި ްހިސާުބން ްއެހާ ތާއީދުކުރަްއވަމޭ،

ްކު ްލިބިވަަޑއިގަތީމާ ްފުރުޞަތު ްގެްނދަވާނެކަމަށް.ްމެންބަރަށް  2665ރިއަށް

ްޝުކުރިއްާޔް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދެން އެހެންނަމަވެސް،

ްއުތުރުބުރީެގް ްހުވަުދއަޮތޅު ްދެން ްއާދެ، އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްަވއިފި.

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޙަލީމް.ްރ.އަތޮުޅގެ ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަލީްވަޙީދު،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްތޯ.

ް2670 

ްހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

ް

ްބަލާއިުރްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވަގުަތއް ްމިއަުދގެ ްަތންކޮޅެއް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެސް،ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާ. ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ްކަންނޭނެގ ފަސްވެއްެޖވެސް

ްނިޒާމާބެހޭ ްނަޒަުރަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްނަޒަުރގަިއ،  2675ްއަޅުަގނުޑގެ

ްމަޢާފްް ނޑު ްަރއީސް،ްައޅުގަ ްދަންނަވާލާަނން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުތާއަކަްށވާތީ

ްމިހާުރް ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެން.

ްަގާވއިުދް ްނުހިންގޭނެ. ްމަރުޙަލާއެއް ްމިހިނގާ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްަރއްޔިތު ްކިހިނެއްކަމެއް ްއެބަބުޭނ ްރަނގަޅަށް ްޚާއްަޞްވަރަށް ްނގެ

ްބަ ްއެހެންވީމާ،ްހުްުމަޖިލިސްގައި ްކަމަކަްށްވޯޓަްށްއެހޭނީ.  2680ސްކުެރވޭީންއަދި

ްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާީން ްރައީސަށް ްަމޖިލިސްގެ ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސްއަށްް ްނުކުރެްއވިއްޖެނަަމ ްްޑރާފްޓެއް ްކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓްކުރާ

ްފުރަގަހުަގއި ްމަނިކުފާުނގެ ްމިމަޖިލީހުގެްްމަޝްވަރާކުރަްއވާ ލިެޔވިފަިއާވ

ް ްޢާޔަތެްއކަމުަގއި ްމޫރިތި ްޤުުރޢާންގެ ްކީރިތިްި ًأهرىن މޮޓޯކަމުގަިއވާ

ްމަޝްވަރާކުަރއްާވްبينين شٌراٍ  ްމަޖިލިސްއާއި ްމިސާލުން ްރީތި  2685އެ

ްނިންމައިދޭނަންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭރުން ްނިންމުން. ްގޮތެއް މަޖިލީހުން

ް ްބޭފުޅުން ްފަރުާވުކޑަ ްކޮމިޓީގެ ްރީތިކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާ ްއެތަނުން އެބޭފުޅުން

ްބޭރުކުރުމޭް ްނަންގަތީ ްމި ްދުރުކޮށް، ޢިއްޒަތްތެރިކަމާިއއެުކަގއި

ްެއް ްހަމަ ްދުރުކޮށް ްއެބޭފުޅުން ްރީތިކޮށް ްމިުއޅެނީ. ނުދަންނަވަންވެގެން
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ްބޭފުޅަކުް ްިއތުރު ްއަނެްއކާވެސް ްިއޚްތިޔާރުދީ ްބޭފުޅުންނަށް  2690ދާއިރާތަކުގެ

ް...ްއިންތިޚާބުކުރަން.ްއަދިްެއގޮތަްށ..
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2695 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއާްމެންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރަށް.ްއެވާހަކަްދަންނަވާލުުމގެްގޮުތން.ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްކެް

ް2700 

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން ްއާދެ، އާދެ،

ްހުވަދުއަތޮުޅް ްއާދެ، ްނެތް. ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްނުކުތާއެްއކަމަށް ނިޒާމާބެހޭ

ްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.

ް2705 

ްއެިދްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްފުްުރުޞަތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާއިްޒްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.އަޮތޅުގެ ްއޮތީ ދަންނަވާލާފައި

ްއަޅުް ްތާއީދުކުރެވޭީތވެ ްވިސްނުަމށް ނޑުމެންނަްށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަ

ްއިތުއެކަންތައްަތކާ ްއެދިްބެހޭގޮތުން ްދެއްވުން ްފުރުޞަތު ްވިސްނާލުމުެގ ަރށް

 2710 ދަންނަވާލަން.ްއެއަށްްތާއީުދކޮްށލުމުގެްގޮތުން.ްޝުކުިރއްޔާ.

 

ްފާއިްިްޒްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޢަލީ ްއުޅުނީ ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްތާއީްމުޙަްނމަދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމަށް ްމިހާުރްހުށަހެޅުއްވި ްއެހެންނަމަެވސް، ދުކުރަން.

ްއެހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަްއވައިިފ.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮްށލާނަން.ްް

ް2715 

ްރަތްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްސިސްޓަމްގެ ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަރަށްް އާދެ، ްފިތާލީ ްފިތަށް

ްއެފުރުޞަުތވެސްްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްދެން،ްްކުރީކޮުޅގައި. ްނުދެއްވާފައި. ްވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ



 100 

ްދެއްިވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭ ްތަކުރާރުޮކށް ްފިތާލީ އަޅުަގނޑު

ްނިޒާމީް ްަމއްސަަލއަާކއި ްގަވާއިދުގެ ްހަމަ ްެއވެްސ ްގުިޅގެން. ޖަވާބަކާއި

ްގުޭޅގޮތުން.ްދެން،ްތިންވަނަފަހަރަށްްފިތާލީްހަމަްދިއްލި  2720ފައިްމައްސަލައަާކއި

ްހުށަހެޅިގެންދާް ްމި ްފިތާލީ ްއެފަހަރު ްއަނެއްާކވެްސ ްހަމަ އިންދާ

ްއެއްކޮްށް ްބާބު ްމުިޅ ްައއީކީ ްއަޅުަގނޑު ްބެހޭގޮތުން. އިޞްލާޙުތަކާއި

ްއިޞްލާޙެއް.ް ްނޫން، ްހުށަހަޅާކަށް ްތައްޔާުރވެގެްނ އިޞްލާޙަށް

ްނުކުާތް ްއެ ްނުކުތާއެއް. ްއެންމެ ްބޭނުންވީ ްއަުޅަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ްނަޝީދުްމިހާތަނަ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅު ްހިމެނިގެންދިޔައީ  2725ށް

ްތެރޭގައި.ް ްއިޞްލާޙުތަކު ްހުށަހެޅުއްވި ްާނޝިދު ްއިޞްލާޙު، ހުށަހެޅުއްވި

ްެއް ްނެތިން. ްހުށަހަޅާކަްށ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްމިަވުގތު ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްރިޔާ ްދެމިގެންދާ ްމި ްމިހާރު ްއިޞްލާޙެއް. ްމުހިންމު ްވަރަށް ީސްއިޞްލާޙަކީ

ް ްނޮވެމްބަރު 12ްްދައުރު، ްރޭ ްދުވަހުގެ ްއޭެގ12ްްވަަނ ްހުއްޓި ޖަހާއިރަްށ

ްރިޔާސަތެއްކަްން ްަވއްތަރެްއގެ ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްއޮންނަންޖެހޭނީ  2730ފަހުގައި

ްރައްޔިތުްން ްެއއީ ްއެއީ. ްމާއްދާ ްބަޔާންކޮށްދޭ ްއަންަގއިދިނުން އަންަގއިދޭ

ްއެހެން ްއަދި ްކަުމަގއިިވޔަސް ްކޮމިޓީއަކުން ގޮެތްއކަމުގަިއވިަޔސްްްމަޖިލީހުގެ

ްތަޅުމަްށް ްވަނީ ްމިހާރު ްއެ ްެއއްަޗކީ. ްއޮތް ްހިތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެމާއްާދއަްށ ްއިޞްލާުޙގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ހުށަހެޅިފައި.

ްދަންނަވަންް ްއަޅުަގނޑު ްފިތާލުމުގައި ްފިތާލި ްފުރަތަމަ ްއަދި  2735ތާއީދުކުރާނަން.

ްކޮންެމހެންވެސް ްއެބަޖެހޭ ްވާހަކަ ތާރީޚަށްޓަކަިއްދަންނަވާލަން.ްެއީއްްއުޅުނު

ްވާހަކަިއެގް ްދެއްކި ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަޔއުމިއްާޔތަކުަގއި ްފާސްކުރެއްވި މިއަދު

ްނޫްން ްކަމެއް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްޭ ްހުށަހަަޅއިގެން ްއިޞްލާޙެއް ތެރޭގައި

ްއެހެންވީާމ،ް ްމައްސަަލއަކީ. ްމައްސަލަެއއް ްއިމްލާ ްހަަމއެކަނި އެއީ.

ް ްިލޔުމުން ްއަޚްްއިޞްލާުޙްހުށަނޭޅީއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑގެ  2740،ް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވ.އަޮތޅުެގ ޝާހިުދްهللا

ް ްއަވަްށޓެރި ްސަރަންދީބުންމަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެްނ

ްލިބުް ްިއނާމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްޝަރަފުވެރި ްމަތިވެރި ބެހޭގޮތުންްްނު

ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަިއގަިއ ްެދއްކި ްރީިތްްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ްހަމަ ދެންނެވިން
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ްއޮީތ،ް ްލިޔެފައި ްމެޑެލީެގްނަން.ްެއހެންނަމަވެސް،ްަޔއުމިއްާޔަގއި ްއެ  2745ބަހުން

ްނަންް ްލަގަބުގެ ްއެ ްއޭަގއި ްމިހާރުވެސް. ްޖީބުަގިއ ްއަޅުަގނުޑގެ މިއޮތީ

ްސަރުކާރުް ްހެްއާވގޮތަކަްށ ްހެއްާވގޮތަކަށް. ްވަރަށް ްއޮތީ ލިޔެފައި

ްލި ްވާހަކަ ްހެއްވާ ްދެންނެވީހިނގަމުންދާއިރު ްައޅުަގނުޑ ،ްޔެވޭީނވެސް.

ްވި ްމީަގިއްްިކޔާްނާޘަްަްލްބުމިތުރާ ްއެހެންނަމަްަވެސް، ްވާހަކަ. ަލގަބެްއގެ

ް ްބުލްބުލް ްމިތުރާ ްލިެޔފައި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމިކަހަލަްޘަްަްމިއޮތީ  2750ނާ.

ްުޤދުރަތުންވެްސް ްކުާރގޮތަށް ްކަންތައްަތއް ްއެމީހުން ްިލޔެވެނީ އެްއޗެހިއޭ

ްދާތީ. ްެއގޮތަށް ންއެެއއްޗެހި ްހުވާކޮށްފަިއްއަޅުގަ ްގަންދީ ްހަމަ ޑު

ނީްބުލްްބުލްްޘަނާެއކޭްމިތާކުްނުދަންނަވަން.ްމިާހރުވެސްްއެއޮްށްވަނަދަންމި

ް ްއަނެްއކާ ްސީޑީ ްެއ ްބައްލަވާ. ްސީޑީ ްިވއްކަނީ.52ްްފެންނަނީ ރުފިާޔއަށް

 2755މިތަނަށްްއައިސްްސީޑީްހޯދަންްއުޅެގެންްއެހާްއުނަދގޫ.ްއެްލިބެނީކީްނޫން.ް

ްއެތަށް ނުޑްްއަުޑއެހި ްއަުޅގަ ްޔަޤީންުކރީ. ްމިކަްނ ްއަހަިއގެން ްަކއިިރ ބަެއއް

ް ްއޮންނާނީ ްވާހަަކެއްއްްވިބްލްބުނެފައި ްޘަނާެއއްެގ ްބުލް ްބުލް ްވާހަކަ. ޘަނާ

ްހަމަް ްއެަތންކޮޅު ްޖެހޭނެ ްޔައުމިްއޔާއިން ްއެހެންވީމާ، ނުދައްކަން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްެވްސް ްެއހެންނޫނިއްޔާ ްއިނގޭތޯ. ރަނގަޅުކުރަން

ްއިހާްާނާތެތި ްވާ ްމިްބޭފުޅުން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވެ  2760ގަާވއިުދްްދަނީއް.

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވަަނއަށް ްކޮްށދެއްވާށޭ. ްމިކަންތައްަތއް ންނަވާިލްއޮތްގޮތަށް

ްނުކުތާއަކީް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެްއޗަަކްށްްލޭމާ، ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްަގވާއިދެް ްހުންގާނެއްނެތި، ްއެްއެވސް ްޖަވާުބގަިއވެސް ްޤާނޫނެްއްދެއްވި އް،

ްފްލެކްސިބިލިޓީް ްވިދާޅުވީ ްދެންނެވީމާ ްއެހެން ްމިދަނީ. ްމިކަން ނެތިއޭ

ނޑުްމިދައްކަީންއޭެގްޙުދޫދަީކް  2765ތިމަންނަްއެބަްގެްނގުޅެމޭްމިަކމުގައި.ްއަުޅގަ

ްއެބު ްސަމާހަތަކާއި ްއެބުނާ ްދިޔައީ. ްހަލާކުެވ ްޤައުމުތައް ާންކޮބައިހޭ.

ްވައްަދއިގެންްފްލެކްސިބިލިޓީއަާކއި ްމިތަނަށް ްހުޅަނގުްން، އެީއ

ްއެއްެޗއްސަްށް ްެއ ްއެއްޗެހިތަެކއް. ްދަސްކޮށްްްދިން އަހަރެމެންނަށް

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަބާިވހެން ްތަބާވި ްއަޅުަގނޑުމެން އަޤީދާވެްސްައއިްސ

ްއަމިއްަލް ްބީވެގެްނ. ްދަނީ ްޤާނޫނުތައްވެސް ްއަމިއްލަ  2770ހަލާކުވަނީ،

ްގަާވއިދުެވސްްދަނީ.
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ް

ްމިހާރުްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތެއް ްކުރީގައި ްދެން ްމިހާރު ްމެންބަރު، ޒަތްތެރި

ްނުވަަތ،ް ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިެގންދަނީ ްއަުރވަމުން އަޅުަގނުޑ

ްމި ްނޫން.ްދަންނަވާލަން ްދަށުންނެއް ްނުކުތާއެްއގެ ްމިބާބަށްްނިޒާމާބެހޭ  2775އުޅެނީ

ްނޫން ްނޫނީވިއްްްއިޞްލާޙެްއ، ްހުށަހެޅުްއވުމަްށ ްުހށަހެޅުންތަކެއް ޔާްމި

ްތާއީދުކުރަން.ް ްނުވަަތ ްއެހެންވީމާ، ްަދށުން. ްނުކުތާއެްއގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްވާހަަކފުޅުްގެންދަވާީތް ްގޮތުންކުެރްގޮތަކަށްްުނާވގޮތަކަށް އެހެންވީމާ،ްމިތިން

ްނިންމަވާލަދެްއވާށޭްދަންނަވާލަންވެގެން.ްފުޅުމިވާހަކަ

ް2780 

ްދީްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގޭީނ ްެއއްަޗކަްށް.. ްގަާވިއދެއް ްއޮންނަ ްފައި

ްވާހަކަތަްއްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްިމގޮތަްށ ްނެތްތާކު ްގަާވއިދެއް ްމިހާރު ްޢަމަލުކުރައްވަންޏާ.

ްހަމަގައިމުވެްސްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަގަކީ. ްތިދަްއކަާވ ްެއއީ ނޑުމެންނަްށ. ްއަުޅގަ ގެންދެވޭނެ

ްދައްކަ ްއިޞްލާޙުކުުރމަށް ނުޑްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުގަ ްވާހަކަތައް ންޖެހޭ

ްިއންތިޚާބުކޮށްފައިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދޭ ްފޯުނކޯލްތައް ނޑަށް ްއަުޅގަ  2785މިދައްކަނީ.

ްޝުޢޫރުތަްއް ްައޅުަގނުޑގެ ްމިތާނގައި ްބޭނުންވޭ ްއެމީހުން ްދާއިރާއިން. އޮތް

ކޮންމެހެންވެސްްފާޅުކުރަން.ްެއހެންވެްއަޅުަގނޑުްމިްވާހަކަަތއްްމިދައްކަނީ.ް

މިތާްނީނދެވޭނެ.ްައޅުަގނުޑގެްއިސްތަށިަތއްްމިހުންނަނީްްމިވާހަކަްނުދައްކާް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިތާނަގއި ްއިނގޭތޯ، ްުއނދަގޫވޭ ްވަރަށް ްހަމަ ތެދުވެފައި.

ްހުށަނޭޅެންޏާ.ް ްމިތަޅުމަށް ްއިޙްސާސްތަްއ ްައޅުަގނުޑގެ  2790އިންނަން،

ްއާދެ،ް ްއިްނތިޤާލީ، ްދެްއވާށޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިފުރުޞަތު އެހެންވީމަ،

ްށްްޝުކުިރއްޔާ.ްވަރަށްްބޮޑަ

ް

ނޑުެވްސްފުރުްުޞަތުގެްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅާލުމަށްޓަކައި.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުތަެކއް ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްމިކުރަނީ  2795ބޭނުން

ްބޭފު ްއެހެން ްއިޞްލާޙުަތކެއް ްބަންޗަކަްށްއަޅުަގނުޑގެ ްމާބޮޑު ޅުންހެންނެއް

ްބޭފުޅުންް ްއެހެން ްހަމަ ްހުށަހަޅާލަނީ ްިމ ްއަޅުަގނޑު ނުދާނެ.

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެރެއިންްޖުމްލަގޮެތއްަގއިްއެްއިޞްލާުޙެގް
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ްގޮތުން.ް ްގެނެސްދިނުމުގެ ްފުރިހަމަކަމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނެއްކާ ތެރެްެއިން

ް ްތަޢާރަފް ްފަހުން ްތަޢާރަފްްއެހެންވީމަ، ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ  2800ދޭއިރުގައި

ްހުރިހާް ްތަޢާަރފްދިނީމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ގެނެސްދޭނަން.

ްވޯޓުދެްއވާީން ްއަޅުަގނުޑގެ،ްމި ްިއޞްލާޙަށްހެން ްއަޅުަގނުޑގެ ބޭފުޅުންވެސް

ްފުރިހަމަ،ް ްއެހާެވސް ްދޫކޮށްލާފައިވެސް. ްއެތި ްއަމިއްލަ އެބޭފުޅުންގެ

ްރަ ްިއޞްލާޙުކުރެވޭ ްބޭފުޅުންްއެހާވެސް ްހުިރހާ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނގަޅު

ްމިގެންނަނީ.ް ްއަޅުަގނުޑ ްއިޞްލާޙެއް ްރަނގަުޅ ްކަހަލަ  2805ޤަބޫލުކުރާ

ްވަރަށްް ްަސބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްހުަށހަޅާލާނަން. ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ް ްިމ1،2،3ްްއުނދަގޫ ްދެންމެއަކު ްޢާންމުގޮތެްއގަިއްމިއުޅެނީ ކިޔަން.ްމިހާރު

ްބޭ ްބަެއްއ ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަކެްއ.ްފްލޯރގެ ްހުށަހެޅުއްވި ފުޅުން

ް ްބޭފުޅަަކށް ްވަިކ ްއަޅުަގނޑަށް ްނެތް ްއޭަގއި ްނަންބަރއެހެންވީމަ،

ްއައުުމެގް ްމިތަނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޮއތީ ްދެން،  2810ރިފަރކުރެވޭކަެށއް.

ްވިދާޅުެވް ްނުކުރެިވގެންަކމަށް ްޑްރާފްޓް ްކޮމިީޓއަށް ްޑްރާފްޓްކުރާ ކުރީަގއި

ޕަރެްއ.ްއެްދެްޕޭޕަރުންވެސްްނެތްްވަކިްޕޭޕަރަާކިއްރައީސްްފޮނުއްެވވިްދެްޕޭ

ްކުިރއަްށްޙަްަ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްބޮުޑކަމުން. ްތަފާތު ވާލާދެވޭކަްށ

ް ްީވވަރަކުން ްދެން،ްައޅުަގނަޑށް ްަްގެންދާނަން. ްބަލާނަން.ްޙަ ވާލާދެވޭޯތެވސް

ްއަޅުަގނުޑް ްފުރަތަމަ ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްތަންތަން ްމި ްފަހުން  2815އެހެންވީމަ،

ްހު ްޙަމީދުްމި ްމެންބަރުްޝާހީން ްޢިްއޒަތްތެރި ށަހަޅާލަނީ،ްއެއީ،ްރ.ައތޮޅުގެ

ްގެް)ނ(ްއަށްްއަދިްައޅުަގނޑުގެްބަހުންނަމަ..1ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްހަމަ ްހުށަހަޅުއްާވއިރު ްމި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްލިބޭއިްިވާހަކަފުޅު ްފުރުޞަތު ްރުދެއްެކވުމަށް ،ް  2820ވާލާދެްއވާަފިއްޙަްަެއއަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްީހވަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުކޑަވާެނކަމަށް ްއޮޅުން ގެންދެިވއްޔާ

ްހުށަހަޅުއްވާަލް ްހުށަހަޅުްއާވއިުރ ްމި ްރަނގަޅީ. ްގެްނގޮސްދެްއވިްއޔާ އެގޮތަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްތި ްފަހުން ދެއްވާފައި

ްވާހަކަަދއް ްމި ްބަހުސްގައިްއަރުވާނަން ްމި ބަްައިވެރިެވްްކަން
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ްއޭރުންްވަަޑއިގަންަނވަ ްްން. ްވަރަްށްޙަްަެއއަށް ްގެންެދިވއްޔާ  2825ވާލާެދއްާވ

ްފަސޭހަވާނެކަމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްިމްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވަރަކަށް ްކޮންެމވެސް ްެއއްކަލަ ްނަމަވެްސ، ް...ހުށަހަޅާލާނިއްޔޭ.

ްމިވެިންބަލާްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިސާލަަކށް، ްހަވާލާދެވޭތޯ. ްއެްއަޗކަށް ްކޮންމެވެސް ލަނީ

ްރ.އަތޮުޅެގް ްއެގޮުތން ްބަލަން. ްބުނެލެވޭތޯ ްއެހެން ްދޭކޭ ްއެކެޭކ،  2830ޕޭޕަރެއްގެ

ގެް)ނ(ްއެީއްހަަމ1ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދުްހުށަހެޅުއްވިް

ް ްިކޔާގޮތުންނަަމ ްއަޅުަގނޑު ްފިރިސޮރު ާވްހުށަހަޅުއްވާަފއިފޯރ

ްއެެކްއެގް)ނ(.ް ްހަމަ ނަޑއެިޅގެންް،1ްހުށަހެޅުމުގެވެސް ްކަ ްގޮަތކަށް އެހެން

ްކަންތައްތަަކްށް ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްމިބާބުގައި ްުނވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި

ްފެށުނީއްސުރެް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް  2835ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ްއިންތިޚާުބކޮ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޤާމާިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ށް

ްޙަްަ ްކުރިނ2ްްްވާލުވަންދެންނެވެ. ްހަމަ ްމިއީވެސް ްއިޞްލާޙު. ަވނަ

ްއަިދް ްޙަމީދާއި ްޝާހީްނ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ ްދެންނެވިގޮތަށް

ްޕޭޕަްރޯފް ްއެ ްފިރިސޮރުގެ ްގޮތުގެމަތިން 3ްރުަގއިވާ ނުޑެގވިްއާޔ3ްް. އަުޅގަ

ްތާރީޚުނ2ް ްފަށާ ްޢަމަލުކުރާން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް .ްް  6ް2840ފެށިގެން

ްއޮންނަް ްދެން ްއިންތިޚާބާއި، ްރިޔާސީ ްއޮންނަ ްދެން ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ

ްދެން،ް ްބާްއވަންާވނެއެވެ. ްއެކުއެީކަގއި ްއިްނތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްކުރިނ3ްްްއަޅުަގނުޑގެ ްުބނާނަމަ ްވަިކގޮތަކަށް ްއެކަމަުކ، ްއިޞްާލޙު. ވަނަ

،4ްމިފަހަރުްނަމެއްްނުކިޔާނަން.ްްދެންނެވިްދެފަރާތާއިްހަވާލާދީްއަޅުަގނޑުް

ް ްއަޅުަގނުޑގެނަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށ3ްްއެކަމަކު  2845ތަރުތީބުންވީމަ.

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްއިންތިޤާލ32ްްީޢަމަލުކުރާން ްތެޭރަގއި ުދވަހުގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްދެން، ްެވެ. ްޢައްޔަނުކުރަްނވާނެްެއެ ްކޮމިޝަނެއް އިލެކްޝަން

ްތިވިދާ ްހުށަހަޅާލާނީ. ްމީެގްއެހިސާބަށް ނުޑ ްައުޅގަ ްފަހުން ޅުވާހެން

ލުގައިްބުނާނަންްބާކީްބައިގެްވާހަކަ.ްބާކީްބަެއއްްެއބައޮތް.ްއެބަިއްޞީްީތަފް

ްކުރިންް ްހަމަ ްއެީއ ްއިޞްލާޙު. ްއަނެއް ްދެން، ްުނގެންނަން.  2850އަޅުަގނޑު

ް ްދެފަރާާތއި ްއެ ްފަދައިން ްައޅުަގނުޑެގްޙަްަދެންނެވި އެހެންް،4ްވާލާދެމުން
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ްއެ ްދަންަނވާނަމަ ްގޮތަކަށް 5ްބާުބތަކުގެ ްއިލެކްޝަްނ5ްް. ް)ނ(. ެގ

ްކޮމިޝަންެގް ްއެ ްތެރެްެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢައްޔަނުކުރެވޭ ކޮމިޝަނަށް

ްހަަމް ްދެންނެވިގޮތަށް ްކުރިން ްއިންތިޚާބުކުރަްނވާނެެއވެ.ްދެން،ްހަމަ ރައީސް

 2855ވަނަްމާއްދާގެް)ށ(.ްއަްސލުގައިްމިޖެހެނ16ްްީވާލާްމިދެނީ.ްޙަްަދެފަރާތަށްް

ްނޯންނާނެ.ްއުނިކުރަން.ްއެހެން ްދެން ް)ހ(ްއޮންނަގޮތް.ް)ހ(ްެއއް ވީަމ،ްމި

ނީ.ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްބަޔާންެވގެންާވްންވީމަ،ްމާއްާދްއޮންނާނީ.ްކިޔާލައެހެ

ް ްކޯޓެއް ްސުޕްީރމް ްދާއިމީ ްއިންތިޤާލީްާގއިމުގޮތުގެމަތިން ކުެރވެންދެން

ްސުޕްރީމްްކޯޓުްދެމިއޮންނާނެެއވެ.ްދެން،ްރ.އަތޮުޅގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު

ް ްގޮތުންނަމަ ްލިޔުމުގަިއވާ ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަމީދު ްމާއްދާ.25ްްޝާހީން  2860ވަނަ

ްފިރިސޮރުގެ ްްފްރޯ ްކިޔާލާނަން.26ްްގޮތުންނަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއޮޅުެމްއް ްބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ްލަފްޒު ްމި ް"ޤާނޫނުއަސާސީ" މިބާބުގައި

ްބޭނުމަށެވެ. ްމިބާބުގެ ްހަމައެކަނި ްއަދި ްެއްްއެރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަދި

ް ް"ޤާނޫނުއަސާސީ"ްައކީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަޔާްނކުރާ 2224ްލަފްޒުގައި

ް ްޖުލައިމަހުެގ ްއަހަރުގެ ްޚާއްަޞ19ްްވަނަ ްރަްއިޔތުންގެ ްދުވަހު  2865ވަނަ

ް ްފާސްކޮށް، ްއެމަޖިލީހުން ްުގޅިެގން ްއެއްކުރުމާއި ވަަނ2228ްްމަޖިލިސް

ްހުށަހެޅި ްތަޞްދީޤްކުރުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެްްއަހަރު

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސއެވެ. ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްލިބޭ ްފަހުން ްދެން، ްނިމުނީ. ްމި ްައޅުަގނުޑްްހުށަހެޅުންކޮޅު ފުރުޞަތުަގއި

 2870ްބެހޭގޮތުންްވާހަކަަދއްކާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމިއާ

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްިމ ްފުރުޞަތަކަށް ްހުށަހެޅުމެއްްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދުނީ

ްއަްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްނޫން. ްއެދުނީހުށަހަޅާކަށެއް ްމި ްފުރުޞަތަކަށް ްޅުަގނޑު ދެންް،

ްހުށަ ްމިހާރު ްހީކުރީ ްހުށަހެޅުްނތަކާއަޅުަގނުޑ ްމިވާ މެދުަގއިްްހެޅިފައި

ްއަ ްހީކޮށް ްއެހެން ްޮއތީކަމަށް. ްފުރުޞަތެއް ްއެދުނީ.ްވާހަކަދަްއކަން  2875ުޅަގނޑު

ްއަދިް ްނޫންކަން ްއެހެން ްައންޑަސްޓޭންޑްެވއްޖެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހުން ދެން،

ްއެދެްން ްފުރުަޞތަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެހެންވީމަ، މިއޮތީކީެއއް.

ްކަންނޭނގެްޖެހޭނީ.ްދެން،ްއެންމެްރަނގަޅުތޯ.ް
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ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުރު ްމިހާރު ްދެން، ްހުށަހެޅުއްވުމެްއްްއާދެ.  2880މެންބަރަކު

ްލ.އަތޮޅުެގް ްނެތް. ްއެދިވަަޑއިގެންފަެއއް ްފުރުޞަތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ނޑުްމިްއެްެދެނީ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއާދެ،ްވާަހކަދައްކަންްފުރުޞަަތކަށްްއަުޅގަ
 2885ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްހުށަހެޅުމެއްްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެވސް ްއިތުރު ްދެން އާދެ،

ްއަރުވާަފިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްކަމަށްވަންޏާ ްބޭނުންފުޅު ހުށަހަޅުއްވަން

ްނިންމާލާނަން.ްއާދެ،ްލ.އަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް2890 

ްސަލާމަތާއި،ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާ ްޤައުުމެގ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަސައްކަތުެގްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިކުާރ ްައޅުަގނޑުމެން ްދެމެހެއްޓުމަށްަޓކައި ރައްކާތެރިކަން

ބެހޭްބާބުްފެށުމުގެްކުރިއަްށްނޑުްމިްއިންިތޤާލީްކަންތައްތަކާތެރޭގައިްައޅުގަް

ްހުށަހަޅާލަންޖެ ްދިވެހިްތަންކޮޅެއް ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ހޭތީވެ.

ްދުވަސްކަުމގަިއާވް ްނިމޭ ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާީސ  2895ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތަޞްދީޤްކޮށް،ް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްފެށިގެން ްދުވަުހން ްނިމޭ ްބާބު އިންތިޤާލީ

ްއެންމެހަިއް ްބާބުަގއިވާ ްއިންތިޤާލީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުކުެރވުނު

ލަތުގެްސަލާމަތީްއެންމެހައިްކަންކަންްހިންގައި،ްއުްުދަކަންކަންްނިމެންދެންް

ްއެންމެހައިް ްއިދާރާަތކުގެ ްފުލުހުންގެ ްސިފަިއންނާއި، ްިދވެހި ބަލަހައްޓައި،

ް ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްހިންގަންވާނީ  12ް2900ކަންކަން

ްހުށަހެޅީް ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މެންބަރުންގެ

ްނޫންްލަތުއުްުދަ ްރޭ ްޭބފުޅާ ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގެ

ނިޑެއއްވެްސް ްގޮ ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްތިމަންނަ ްެއްެޖ ްވިދާޅުވެ ްރޭވެސް އިހަށް

ްބޭނުމޭ.ް ނޑިެއްއވެސް ްގޮ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަދި

ްއެހެންވީމާ ްބޮޑުެވގެންް، ްއެދުްނ ްއަިމއްލަފުޅު  2905ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްޕާޓީަތްއް ްިސޔާސީ ްއެްެހެން ްހުރި ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްމި ދާގޮތަށްގޮްސ
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ނުޑކޮށްލާްދަ ނޑުފު ލަތުެގްބާރުގެްބޭނުންކޮށްގެންްަރއްިޔތުންގެްަގޔަްށްއުްުފު

ްކޮށްފާ ްކަންތައްތަެކއް ްމިކަހަލަ ްފެންނާތީވެބަޑިޖަހާ ްއަޅުަގނޑަްށ ،ްނެކަމަށް

ްފުލުް ްސިފައިންނާިއ، ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްއޮތް ްމައްޗަްށްމިހާރު ހުންގެ

ްއެމަނިކުފާުންބެހެއްޓުމަކީް ްގޮުތގައި ްވެރިއެްއގެ ްމަތީ ްއެންމެ  2910އޯޑަރުދެްއވަން

ްރަނަގޅުގޮެތއް ްއެންމެ ްނުފެންނާތީވެއެއީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ދަހިވެތިކަްން،ްކަަމށް

ްބޮ ްގޮސްފަިއވާހިނދުވަރަށް ްފާުޅެވގެން ްޑަށް ްބާބެްއް، ްއިންތިޤާލީ މި

ްރައްޔި ްމިގެނެސްެދނީ ްިއޞްލާޙުކުރެވުުންއަޅުަގނޑުމެން ތުންނަށް

ްދަ ްކަމަށްވާތީ ްގެނެސްދިނުމަށް ްފޮނިމީރުކަްނ ލަތުަގއިްއުްުޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދަ ްފައިސާއާއި، ްހުރި ްމުޢައްސަސާތަކާިއ،ްުއްުމިހާރު ްހުރިހާ ްހުރި  2915ލަތުގައި

ްމިލްކަކަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެިހ ްޤައުމަކީ ްދިވެހި ްވާިހނދުމި މިހާރުް،

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހު ްއެމަނިކުފާނުްްށްއަންނެވި މިހާރު

ްއެހެންވެްސް ްކޮްށ ްމިކަްނކަން ްމިލްކެއްކަުމގައި ްޕާީޓގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްބޭނުންކުރަންް ްބާރުތަކެްއ ްއިސްތިޢުމާރީ ްހަދާހެން ޤައުމުތަކުަގއި

ްމިގޮތަްށް ްއަުޅަގނޑު ްމިބާރު ްފެންނާތީވެ، ނޑަްށ ްއަުޅގަ  2920ވިސްނާފާނެކަމަށް

ްބޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަުދްމިދަންނަވާލަނީ. ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފުޅުންނަށް

ްހަނގުރާމަކޮްށް ްަކނޑި ްވަޅިައޅާ، ްކަންކޮޅުަގއި ްއެިކއެކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކަންކަންްކުރަމުންްގެންދާތީވެ....ް

ް

 2925ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނިމެންދެކަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑވެސްްމަނިކުފާނުްވާަހަކދެއްކެވުން...ްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޑުކޮށްލެްެްއވުންްއެދެން.ްއަުޅގަ

ް

ްއެވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅުްއާވލާފައި ްހުށަހެޅުއްވުމެއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2930ަހަކްމިހާރު

ްނިމުނުހެންްހީވާތީ.ްދެން...ް

ް

ްއާދެ...ްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް
ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް2935 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްކެވުމުެގްއެފަހުން ްވާހަކަުފުޅ ްތެރޭގައި ްފުރުޞަތުގެ ލިބިވަޑައިގަންަނވާ

ްފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.

ް

ނޑުގެްހުށަހެޅުންްނިމުނީ.ް،ްއާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްއަުޅގަ
 2940ްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާޠިފް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމާލޭގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

 2945ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިޢއްޒަތްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްތެރޭަގިއްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްތެރި

ްފާއިްޒްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.ައތޮޅުގެ ްހިނގައްޖެ ހުށަހެޅިގެން

ްެއއީ ްހުށަހެޅުއްވުމެއް. ްކުރާެންއަްހުށަހެޅި ްކަންތައްތައް ްއިންތިޤާލީ ްމި ކީ

ްއެހެންނަ ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ްއަުޅގަްގޮތުގެ ްއެކަމާްމަވެސް،  2950ްނޑުމެން

ްޮގތެ ނަޑއަޅާ ްކަ ްއެއާބަހުސްކުރަން ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. މެުދވެްސްއްގެ

ްމަ ްހުށަހެޅުންތަކާޢަމަލުކުރައްވާނީ ްއެހެން ްޢަމަލުކުރައްވާްނިކުފާނު ްމެދު

ްހުށަހެޅުމާ ްއެ ްނުވަތަ ްކުިރންްގޮތަށްތޯ ްޮގތެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދު

ް.ްލަންވެގެން.ްޝުކުިރއްޔާނިންމާނީތޯ.ްއެގޮތްްބަލާ
ް2955 

ް

އާދެ،ްެއވާހަކަްައޅުަގނޑުްމީެގްކުރީގައިްދަންނަވާލިންްދެއްތޯ.ްޢަލީްފާއިްޒްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންްެއކަންްކުރިއަްށްްހުށަހެޅުްއވިްހުށަހެޅުްއވުމަކާްއެް ބެހޭގޮތުންްއަުޅގަ

ްއޭަގިއް ްދެން، ްދަންނަވާލިން. ްވާހަްަކަ ްވިްސނާ ްއުސޫލުތަެކއް ގެންދާނެ

ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަ، ްމަޖިލީހުގެ ްމިްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ  2960ށް

ްކަންތައްތަކާ ްބާބުތައްްއިންތިޤާލީ ްެއހެން ްމިައއީ ްކަންތައްތައް ްބާބުގެ ބެހޭ

ްމިކަމާއަިއގޮތަކަ ްއެެހންވީމަ، ްނޫން. ްމެންބަރުންގެްްެށއް ބެހޭގޮތުްނ
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ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހުރިގޮތް ްވިސްނުންފުުޅްްޚިޔާލުފުޅު ްއެބަޖެހޭ. އެނގެން

ްއެނގިގެންހުރި ްހަމައަށްްްގޮތް ްނިމުަމކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ިމަކން

ްމީގައި.ްް،ގެންދަންޖެހޭނީ ްޯނންނާނެ ްއުސޫލެްއ ްއެހެން ްމިނޫން  2965ގެންދެވޭނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންތައްތަކެްއކުރެޭވ، ްއެޮގތުން ްެއއުސޫލު އެހެންވީމަ،

ްދިޔައީ ްއެހާހިާސބަށް ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްފަށަިއގެން މަްމަސައްކަތްތަެކއް

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލާނަންްިކހިނެއްތޯްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްބޭފުޅުންވެްސް

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްނިންމޭނީ. ްމިގޮތަކަށް ްލިބިގެްނ އެއްބާރުލުލެްއވުން

ް ްމެންބަރުްއެހެންވީމާ، ްޢިްއޒަްތތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްނިލަންެދއަތޮޅު  2970އާދެ،

ްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ް
ް

ނޑަްށްްރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ް

ްބާބުގެްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްއިންތިޤާލީ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްބޭފުުޅން ްބަެއއް ްތާއީދުކުރެްއވި

ްއިތުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބާބަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ  2975ރުކޮށްލަްންބައިތަކެއް.

ްބޭނުންވަނީ ްައޅު، ްިއޞްލާޙުކުެރޭވްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ަގނޑުމެން

ްނުވަތަް ްބާބުތަކަށް ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްނުވަަތް ްަސނާކިޔާ ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއވެސް ްއިތުރުން ްއޭގެ މާއްދާތަކަށް

ްިމޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްލިޔުމެއް ްނުވަތަ ްބާބެްއ ތަޢުރީފްކޮށްފައިވާ

ްބާބުަގއި ްއިންތިޤާލީ ްއެހެންވެ ްއިތުރުކޮށްލަްންްބާއްަވއިގެންުނވާނެ.  2980އެަބއި

ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންވަނީ.ްުޝުކރިއްޔާ.ް

ް

ްހައްދުންމަތީްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްފުރުޞަތަކަްށއެދުީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބާބަށް ްއިންތިޤާލީ ްމޫސާމަނިކު ްމެންބަރު ހުށަހެޅުްއިވްއެޢިއްޒަތްތެރި

 2985ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަންވެގެން.ްުޝކުރިްއޔާ.ްްހުށަހެޅުމަށް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްއެިދވަަޑއިގެންަފިއްމި ްހުށަހަޅުއްވަން ހުށަހެޅުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްނިމުނީކަމަށް. ްބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ްރިޔާޟްްރަޝީދު.
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ް2990 

ނޑުްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅާލާށާްެއއްކޮށް،ްދެްންްރިޔާޟްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްދެންނެވިްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިން ްބޭނުމެއްނޫނޭ.ްްންއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާކަށް ނޑު އަޅުގަ

ްހުށަހެޅިއިރުަގިއވެްސް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ އެހެންނަމަްަވެސް

ްހުށަހަ ްހުށަނޭޅިއޮތީަމްއަޅުަގނުޑ ްމާއްދާއެްއ ްމުހިންމު ްބޭނުންވާ ޅަން

ްއެ ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުދެއްަވއިފިކަމަށްވަންޏާ  2995ޭއިތްހުށަހެޅުމަށް

ނޑުްބޭނުންްދެންމެްރ.އަޮތޅުްޢިއްޒަތްތެިރް ހުށަހަޅާނަން.ްއޭގެކުރިންްއަުޅގަ

ްތާއީދުކޮށްލަން.ް ްހުށަހެޅުންތަކަްށ ްއެުހށަހެޅުއްވި ްވަޙީދު ްޢަލީ މެންބަރު

ްބޭނުންްއެހެން ްދަންނަވަން ްއެމެންބަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނުޑ ނަމަވެސް

ްވާހަކަދެއްކީމާ ްބައެއްފަހަރު ްއޮޅުންއަރާޭއ.ްްރަށުބަހުން ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްދިަޔް ްވާހަަކފުޅުގައި ްެއއީ ްވާހަކަނުދައްކާށޭ. ްއެގޮތަށް  3000ކުރިއަށްއޮތްާތަގއި

ްއެހެންނަ ްސާފެއްނޫން. ްއެހާ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް މަވެްސްބައެއް

ްައޅުަގނުޑް ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްާތީއދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ އަނެއްބަޔަްށ

ްހުށަހެޅުމަކީހު ްބޭނުންވާ ްށަހަޅަން ،ް ްދެންނެވިން ްކުރިން މިްއަޅުަގނޑު

ްރިޔާސަތުްން ްއެހެންނަމަވެްސ ްވާހަކަ. ދޫކޮށްލި

ްމިނޫންގޮތަކަްށް ްިމގޮތަށް، ނޑު ްއަުޅގަ  3005ފުރުޞަތުދެއްވައިިފކަމަށްެވއްޖިއްޔާ

ްބޭނުންވޭްމިއަ ްއިތުރުކޮށްަލން ްމިބައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ އިސްފައި

ްރިޔާސަތުންްފުރުޞަތުދެއްވާިފްއޔާ.

ް

ްް.ފަހުންްތިވިދާޅުވިްޖުމްލަްތިްއަޅުަގނަޑކަށްްސާފެއްނުކުެރުވނުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް3010 

ްމެންބަރުްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްަޒތެރި ްމިދެންނެވީ ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިއިރުގައި ްން

ްދޫްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފުރުޞަތު ްދެންެނިވންކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްަލމުން ހއ.ގެް،

ްހުށަހެޅުމު ްހުށަހެޅި ްމެންބަރު ްބޭނުންާވްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ގައި

ްވަރަށް ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްހުށަހެޅުްންއޭަގ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އެކުލެވިަފއިވާީތވެ

ްއަޅުަގނުޑެގްދޫކޮށްލީ ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީުދކުރަމުން. ްެއއަށް  3015އޭ

ްދެންް ްހުރި. ްހުށަހެޅުންތަްއ ްބައިވަރު ްަވރަށް ްތެރޭގައި ހުށަހެޅުންތަކުގެ
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ްއެއްވެްސް ްދެން ްބޭއްވިަފއި. ްއެަބއޮތް ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމެއް މުހިންމު

ހެޅުމެއްްގުޅުންހުރިގޮަތަކށްްހުށަްކުްެއއަަކށްްނެތްްއެއާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަ

ް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީަމ، ްހުށަހަޅާލަންްހުށަހަޅާފައެއްނެތް. ހުށަހެޅުމެްއ

ްޢަމަލުކުރަންްޞްދުޤަ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްިމހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ  3020ކުރަން.

ް ްފެށިގެން 3ްްފަށާދުވަހުން ްދެނ5ްްްމަސްދުވަހާއި ްދޭތެރޭގައި މަސްދުވަހާއި

ލީހުގެްއިންިތޚާބުްވަިކވަކިްންއޮންނަްރިޔާސީްއިންތިޚާބަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖި

ބާއްވަްނވާނެެއވެ.ްމީގެްހުރިހާްހުށަހެޅުންތަކެއްަގއިވެސްްިމއޮީތްއެކުެއކީަގިއް

ްމިހުށަހަޅަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން. ްިޢއްަޒތްތެރި ްބައެއް ބާއްވަންޖެހޭނޭ

ްއިންތިޚާުބް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިންިތޚާބާއި ްިރޔާސީ  3025ރައްޔިތުންގެ

ްބާް ްހަމައެކަނިްވަިކވަކިން ްވަިކަވިކން. ްއެްއކޮށެއްނޫން، އްވަްނވާނެެއވެ.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅ ްދެން ްިއތުރުކޮށްލަނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ އެތަންކޮޅު

ްމިގޮތަށް.ްދެންް ްމިބާއްވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުދަންޏާމުން ްމިގޮތް މެންބަރަށް

ްނަގަންޖެހި ްމީތި ްބަލާފައި ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްއިތުރު އްޖިްއާޔްއެހެންނޫނިއްޔާ

 3030ްނަގާނީ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްވަކި ްއެހެންވިދާުޅީވމަ ްބާއްަވވާނަމޭ ކަމުދަންާޏ

ްހިތަށްއަރާ.ް ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްނުވަނީތޯއޭ ްހުށަހެޅުމެއްކަމަށް މެންބަރުގެ

ްދެންް ްމާބޮޑުނޫންކަމަްށބަލާނީ. ްަމއްސަލަެއއް ްެއއީކީ  3035އެހެންނަމަވެސް

ްޙުސައިްން ްޢިލްޔާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު

ްއިބްރާހީމް.

ް

ްެކންސަލްކޮށްގެން.ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއެދުން ްމިއެދުނު ްމިއިީނ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްކޮންމެވެްސްްމްްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީ ްއެބަޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުެދއްވީމަ  3040އެހެންނަމަވެސް

ްއެްއޗެއްް

ްދެލިޔުްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފޮނުއްިވ ްސިޓީއަާކއެީކ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ދަންނަވާލަން.

ްވަރަށްް ްމިއީ ްެއއްލިޔުްނ ްމީގެތެރެއިން ްއަުތަގއި. ްއަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ



 112 

ްއަޅުް ްލިޔުމެއްކަމަށް ްމީވީހާތަށްދުވަުހްކަމުދާ ްެއއީ ްފެނޭ. ނޑަށް ގަ

ްމަސައްކަތްތަެކްއް ްކުރެްއވި ްއެބޭފުޅުންވެސް ްއޮެވ، ްކޮމިޓީެއއް  3045ޑްރާފްޓިންގ

ްބާބެއްމިއޮ ްީރއްޗަްށ ްވަރަށް ްހަމަ ްައއިސްފަިއ.ްްތީ ްލިެޔވިގެްނ ސިާފގަިއ

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުށަހެޅުން ްހިތަްއއަރާްއެހެންވީމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭނެްްއެބަ

ްއެހެންްއެްއޗެ ްޤަކޭ. ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތުގައި،ްޞްދުވީމަ، ްމިދެއްވި ކުރީ

ް ްހަމަ ްއޮތްޮގތަށް ްމިކަރުދާސް ްފުރުޞަތުގައި ްދެްއވި 1ްއޮޅިގެންނަަމވެސް

ްފެ ްމާއްދާއިން ްވަނަ ް)ށ(ްއ32ްާށިގެން ްމާއްދާގެ ްއަކުރުްންްވަނަ  3050ހަަމއަށް

ްވަރަްށް ްދެން ްހުށަހަޅަން. ްއެއޮތްގޮތަށް ްހަމަ ްފިއްޔަށް ްފިލިން އަކުރަށް،

ްމިތާގަިއްއެފާމަޢާ ްޞަފްޙާތަކެއް ްމިހުރިހާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއުޒުރުވެިރވަން ކީ

ްވަރަށްް ްކުރީދުވަެހއްަގިއވެސް ްއަކުރަކަށް. ްއަކުރުން ނުދެންނެވޭނެ

ްމިތާް ްިއޞްލާޙުތައް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުލަްއވާ މަޖުބޫރުކުރައްަވއިގެން

ްއެ ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިފަހަރު ްއެހެްނވީމަ،  3055ދެންްކިުއއްވާަފއިވަނީ.

ްމިހުށަހަޅަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކިޔޭކަށްނެްތ. ްމި އަޅުަގނަޑކަށް

ްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްއެހެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢަމަލުކުރަްއވަމުންްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންވެސް ހުރިހާ

 3060،ްގެންދެިވގޮތްްައޅުަގނޑަށްްީހަވނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްަގާވއިދުގެްވާހަކަ

ްތިއީ.ް ްެއްއމެންބަރު ްދަްއކަާވ ްގިނައިން ްެއންމެ ްވާހަކަަދއްަކވާ، އުސޫލުގެ

ްއެހެންވީމާ ްއެހެންނޫނިއްާޔް، ްފުރިހަމަކުރައްވަްނވާނެހެން. ެއކަން

އާެދ،ްްނުކުރެވޭ...ްނީްތިއީްއަދިްއެގޮތަށްްޤަބޫލެއްއަޅުަގނޑަށްްބަލަިއގަނެވޭ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، ްމުޙަންމަދުްނިޒާމާބެހޭ ންބަރު

 3065ްޠާރިޤް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާޅުވީަމްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްތިގޮތަށް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަޖިލީހުގައި،ްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމި ްބޭނުންވަނީ. ްަދންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްހަމަ  3070އަޅުަގނޑު

ްމިޖަލްސާ ްމަނިކުފާނު ްހުށަހެޅުންވެސް ްހުށަހެޅި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ އެްގެ
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްަވިއގެންނޫންަކން ްައކުރަށް ްެއއަކުރުން ބަލައިގެންނެީވ

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވަން.
ް

ް3075 

ްގެންދެވީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނބުރާ ްފަހުން ްއަނެއްކާ ްބަލަިއގަންަފހުން ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްިރއެކްއެ ްފްލޯރއިއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެންްންޝަންައއި ްއެހެންވީމަ، .

ްއިޢުތިރާްޟކުރެްއވިއަޅު ްއެއަށް ްބޭފުޅުްނ،ްއެހެންވީމަ،ްްަގނޑު ްގިނަ ވަރަށް

އަޅުަގނޑުްިމވާހަކަްދަންނަވާީލ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެްއ،ްޢަލީްވަޙީދުް

 3080ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރު.

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްދާދީްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާ ްިނޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއަޒތްތެރި ްނ.އަތޮުޅގެ ްވިދާޅުވިފަދައިންދެންމެއަކު ްޠާރިޤް  3085،ްންބަރު

ްވަ ްބޭފުޅުންނަށް، ްހުރިހާ ްމާުކރިން ްީމގެ ްލިޔުމަކީ ްއެްއވެްސްއެވިދާުޅވާ ކި

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްއިސްތިސްނާެއއްނެިތ ބޭފުޅަކަށް

ް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްއޮނަރަބްލް ްއެއީ.ްއެއީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އދ.ގެ

ްއެހެންވީމާ ްއެއީ. ްލިޔުމެއް ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްއެމަނިކުފާނު ްއެް، ކޮންމެހެން

ްކޮން ްހިއެއްުނވޭ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްޢިއްޒަތްތެރިްލިޔުން ްމިފަދަ  3090މެހެން

ްއެީއް ްއޮތްހެނެއް. ްބޭނުމެއް ްކިޔުމުގެ ްނަގާަލން ްަވގުތު މަޖިލީހެއްގައި

ްސިީޓފުޅަކާެއއްކޮށް.ް ްފޮނުއްަވވާފަިއވާ ްމާކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުްވަރަްށްއުފަލާއެކީަގއި،ްވަރަށްްހިތްހަމަޖެހުމާއެކީގަިއް އެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްއަ ްރައީްސގެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެީކގަޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާްރިހުން ްއެދެން އި

ްބޭފުޅުންކުރެން ްއެކަާމް، ްޭބފުޅެއް ްެއއްވެސް ްހިއެއްނުވޭ  3095އަޅުަގނޑަްށ

ްބަލައިގަތުމަްށް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ދެކޮޅުހައްދަވާނެހެނެއް.

ްވަނަްމާއްާދގެްދަށުން.ްޝުކުރިއްޔާ.99ްްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެދއްވުންް
ް

ް
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ްފްލޯރަގިއްްވުން:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްމަޖިލީހުގެ ްެއކަމަކު ްބަލައިގަތީ. ްޭއގެކުީރަގިއ ނުޑ ްއަުޅގަ  3100އާދެ،

ްއެްއެޗްއް ްެއއިން ްއިޢުތިރާޟްކުރެްއވީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއައިްސް ްޚިޔާުލތަކެއް ްތަފާތު ްއެކަހަލަ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާކަމަށް.

ްމަދިޔައި ްސ.އަ، ްވަނީ، ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމިހާރު ތޮުޅެގްއަނެއްޮކޅުން

ްއޭގެފަހުްން ްދެން ްގެންދަާވވެސްފައި. ްއަނބުރާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަމީދުް ްަޝހީން ްމެންބަރުވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި  3105ރ.އަތޮޅުެގ

ްކަންތައްަތްއް ްހުރި ްޭއަގއި ްވަރަކަށް ްކޮންމެެވސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްފްލޯރއި ްމަޖިލީހުގެ ްފެއްޓެވީަމވެސް ްގެންަދަވން ްންބަޔާންކޮށްދެްއވަމުން

ްހަމަް ްއެމެންބަރުވެސް ްފަހުން ްދެން ްއިޢުތިރާޟްކުރެްއވީ. އެކަމާެވސް

ްގެންދެޭވޯތް ްބޭނުންފުޅުާވގޮތަށް ްތިބޭފުޅުން ްއެހެްނވީމަ، ްގެންދެީވ. ރީތިކޮށް

ްއދ.ެގް ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްމީގައި ްދެން ްމިބަލަނީ.  3110އަޅުަގނޑު

ްވިދާޅު ްތާނަ ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްޢިލްާޔސް ްމެންބަރު ވަްންޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާް ްފަރިތަވާނެ. ްވަރަށް ްފަހުންް، ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރަނގަޅުވާނެހެން ްކޮށްދެްއަވން ްމިކަން ނަމަވެސް

ްމެންބަރުންނަށްވެސްް ްއެހެން ްއޭރުން ްބޭނުންފުޅުވަންޏާ. އެގޮތަށް

ް ްަޔއުމިްއޔާގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްމިއީ ްއަިދ  3115ރެޯކޑަްށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ް ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްއޭަގއި ްދެން ްއެްއޗަކަްށވާތީ. ެއގޮަތްށްކުރެވޭ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްފަހުން ްދެން ބުރަވެވުނީ

ްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

ްތާއީދުކޮށްލަްންްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  3120ްޝުކުރިއްޔާ

ްރިޔާްޟްްހަަކދެއްެކވުން:ވާއާޠިފްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮުޅގެ ބޭނުންވަނީ

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްމިހާރުްދެންްމިހާހިސާބުންްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްޢިއްޒަތް ްިއތުރު ްމިއަުދގެ ްވާހަކަުފުޅްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރަކު  3125ތެރި

ދައްކަވަންްނޫނީިވއްޔާްހުށަހެުޅމެއްްހުށަހަޅުއްވަންްއެިދވަަޑިއގެންފައެްއވެްސް
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ްކުރިއަްށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރަކަށް ްދެން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ނެތް.

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާދެ، ްފުރުޞަތެއްނެތް. ްގެންދެވޭނެ ްމިޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ

ްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްނުކުތާއެއްްމ.އަތޮޅުގެް

ް3130 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޭބނުންވަނީއަްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްސާފުކޮށްލަން ްޅުަގނޑު ްމެންބަރުް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއދ.ގެ

ްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުށަހެޅުމެއްތޯ.ްއެޢިލްޔާސް ްއެއީ ްބަލައިގަންފަތޯ. ްމިހާރު ހުށަހެޅުއްވުން

 3135ްހެޅުންްބަލައިގަންނަަވއިިފތޯ.ްއެހުށަ

ް
ް

ްޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.ް-3
ް

ްއަންަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްލިބޭނެ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށްވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި  3140އެ

ދެންްޖަލްސާއެްއގައި.ްއިރާދަކުެރްއިވއްޔާްއެފުރުޞަތުްއަޅުަގނުޑްއަރުވާނަން.

ް ްމިއަދުގެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަުދެގ12:30ްްމިހާހިސާބުން ވުާމއެީކގައި

ނޑުް ކުރާތީވެްެއވާހަކަްަދންނަވާލަމުން،ްޤަޞްދުމިޖަލްސާްނިންމާލަންްއަޅުގަ

ް ްއާދެ، ްމިއަދު ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެްއ ްމަޖިލީހުގެ ްާވ23ްްދެން މާރްޗ

 3145ް.ާވއިރ14:32ްުއާދިއްތަްދުވަުހގެްމެންދުރުފަހުގެް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل ًالحود
ްް

ްް_____________ް


