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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއިންްއެކުލަވާލައްވާފައިވާް"ބަސްބަހާއިްޢިބާރާތްތައްް -2

ށަހަޅުއްވާފައިވާްއިޞްހާލުތަކާމެދުްންްހުްމާނަކުރުމުގެްބާބަށް"ްމެންބަރު

 ބަހުސްކުރެއްވުންްކުރިއަށްްގެންދެވުމާއިްވޯޓަށްްއެއްސެވުން.ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާއަށ271ްްްޖަލްސާ  10ވަަނ

ްމަރުޙަަަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ްއާދެ،ްވަަޑއިގެންެދއްިވ ބާ.

ް 57ްްމިހާތަނަށް ްއެޖެންޑާގެ ްއާދެ، ްދެްއަވއިފި. ްވަަޑއިގެން 2ްމެންބަރުން

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްަރްއޔިތުންގެ ްމިއޮތީ ްައއިޓަމަކަށް 25ްވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިވާްޮގތުގެމަތީންްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީްން

ްޢިބާރާތް ްބަސްބަހާއި ްމެންބަރުންްއެކުަލވާލަްއވާފައި ްބާބަށް ްމާނަކުރުމުގެ  15ތައް

ްކުރިއަްށް ްބަހުަުސްކުރެއްވުްނ ްއިޞްލާުޙތަކާމެދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއެއްެސުވން.ްއާ ްވޯޓަށް ްެގންދިއުމަށްޓަކަިއްގެންދެވުމާއި ްކުރިއަށް ދެ،ްމިބައި

ްއަރިއަޮތުޅް ްިމއޮތީ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން މިހާރު

ްމެްނބަރުްއިލްޔާސްްޙުަސއިންްއިްބރާހީމް.ްދެކުނުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް20 

ނޑުްބޭނުންވަނީްައވަހަށްްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމާގިނަްވާހަކަެއއްްދަްއކާކަށްްޭބނުމެއްނުވޭ.ްއަުޅގަ

ްމިއިޞްލާޙުްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްކުިރން ްައޅުަގނޑު ްކޮންމެއަކަސް، ްހަމައަށްދާން. ްވޯޓަާކއި

މިބާބަކީްމިފަހަރުްމިހެދޭްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްް،ހުށަހަޅުއްވަމުންްދެންނެވިހެންްް:ވާހަކަެދއްެކވުން

ްއެބަޮއޭވް ްމަުތނުގައި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެީއ ްނޫން. ްބާބެއް ްބޭނުންތެރި މާ

 25ސުޕްރީމްްކޯޓުންްމާނަކުރެވިދާނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްޖަޖުންެގްޕެނަލަށްްެއޭޅް

ންމޭްމާނަތައްްވެެގންދާނީ.ްދެން،ްހުރަހެއްގެްގޮތުަގއިްމިހާރުްމިތަނުންްމިނި

ްދެޕޮއިންޓެއް.ް ްހަމަ ްުކޑަުކޑަ ްވަރަށް ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު
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ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަަވން ްވާހަަކއަކަްށ ްައސްޭލްް،އެްއ އިސްލާމްދީނުގެ

ްމިތަނަށްް ްަބޔާންކޮށްދިނުމަށް ްއަސްލު ްއިސްލާމްދީނުެގ ކިޔަިއގެން

ްިއޞްލާޙަކީ ްދެ ްއެ ްހުރިްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަްއސަލަތަކެއް ްމާބޮޑު  30ވެސް

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްމާނަކޮށްދޭ ްއެބަ ްިއޞްލާޙުވެސް އިޞްލާޙުތަކެްއްނޫން.ްދެ

އަސްލަކީްޯކއްެޗއްކަން.ްެއއީްޤުރުޢާނާއިްސުންނަތާއިްއިޖުމާޢުއާއިްޤިޔާސް.ް

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްެދއްިކޔަސް ްވާހަކައެއް ްޮކންމެ ްނޫންގޮތަކަށް މީގެތެރެއިން

ްްއަސްލެްއކަމަކަށް ްކަރުދާސް 25ްްނުބެލެވޭނެ ްއަިދ ގެެވްސ26ްްެގވެސް

ްހަަމްބުނާއިރަކަްށް ްއަބުރޭ ްވިސްާނއިރު.ްއާދެ،ްމީހެްއގެ ްވާހަކަތަކަށް  35އެއޮތް

އެއީްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްލެްއކަމަކަށްްމާނައެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއޭގެްއެބަބުޭން

ް ްމި ްސުންނަތާއި ްިއޖުމާޢުއާއި ްއަސްލަކީ .ްބާވަތްކަމަށ4ްްއިސްލާމްދީނުގެ

ްބެލެވިދާެން ްއެ ްގޮސްފިްއޔާ ްހަމައަށް ްއަބުރާއި ްތެރެއިން އެހެންވީމާ،ްާބވަތް

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްހަމަެއކަނި ްމައްސަލައަކީ ްއެްއޗެްއކަމަށް. އެފެންވަރެްއގެ

ްހަމައެކަނިް ްބޭފުޅުންނަށް ްެއއްބައި ްމައްަސލަތަކެއް. ްމިއުޅޭ  40ވިސްނުމުަގއި

ް ްނަސްޢޭ ްބޭރުފުށުން. ްވަރަށް ްއެނަސްޢަކީްވިސްނާމިލެްއވެނީ ބުނީމާ

ކޯްއޗެއްކަންްނޭނގިތިބެްކިހިނެއްތޯްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްލާމެދުްވިސްނާނީ.ް

ްދެބޭފުޅެއްެގް ްނިސްބަްތާވ ްހއ.އަށް ްިމތަނުން ްިއވިގެންިދޔަ އަޅުަގނޑަްށ

ްތެރޭަގިއް ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްއިޞްލާޙަށް ްއެއް ްމީގެން ފަރާތުން

ްޙަ ްއެއްެޗއް. ްމިބުނާ ްނޭނގުނޭ ްއެީއްތިމަންމެންނަކަށް ްނަސްޢު  45ޤީޤަތުގައި

ްައސްލަީކް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއޮޅުންފިލުވީމާ ްުނަވތަ ްދަސްކުރީމާ ކޯްއޗެއްކަްނ

ކޮބައިކަންްއޮޅުންފިލުވާނީ.ްހަމަްބޭރުންފުށުންްއެބުނާްއެްއޗަުކންްއޭެގްމުިޅް

ްއިލާީޙް ްމިދަްއކަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނޭގތޯ. ްނުނެގޭނެ މާނައެއް

ްބަޔަކު ްހަަމ ްވާހަކަ. ްލިޔެލާްްޝަރީޢަތެއްގެ ްތިބެފައި ްއެހެން މީހުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޮޕއިންޓަަކށް ްދެވަނަ ްދެން، ްނޫން. ްވާހަަކއެއް  50އެްއޗެްއގެ

ެއިކްމީހުންގެްޚިޔާލުްތަފާތުވާނެ.ްްވަރަށްްގިަން، ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ

ނުޑގެްޚިޔާލުްަތފާތުކޮށްްއުޅެނީ.ްމިފަހަރުވެސްްއަނެއްކާްހަމަް ފަހަރުްއަޅުގަ

ްތަފާތު ްބޮޑު ްދުޝްމަނުންްްވަރަށް ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވަން ްވާަހކަ ަެްއގެ ޚިޔާލެ

ްދިވެއްސަކަށްިވޔަްސް ްހަމަ ްދުޝްމަނުންނަށް ްދައުލަތެްއގެ މާނަކުރާއިރު.
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ްޔާމީނަށްވިޔަްސ،ް ްޤާސިމަށްވިޔަްސ، ްހެޔޮ ްއެީއ  55ދުޝްމަނަކަށްވެވިދާނެ.

ްދައުލަަަތުެގް ްއިލްޔާސަށްިވޔަސް. ްޖަާވހިރުވާދީ ްއަދި އިލްޔާސަްށވިޔަސް

ްމިދައްކަީންދުށްމަނަކަ ްކުރީމާ. ްެއވަރުކަެމއް ްއެއީ ްއިނޭގތޯ. ްވެވިދާނެ ށް

ްދައުލަތަށްް ްނޫން. ްވާހަކައެއް ްދުޝްމަނުންެގ ސަރުކާރުގެ

ްއެކަްން ްޚިލާފަށް ްެއއޮންނަގޮތާ ްކޮށްފިއްާޔްދުސްތޫރުގައި ގެއްލުްނވާފަދަކަމެއް

ްދުޝްމަނެއްކަމުަގިއް ްދައުލަތުގެ ްހަމަ ްެއއީ ްއެމީހަކު  60ހިނގައިފިްއޔާ

ްނޫން.ްއިޢުލާނެއްެގްމާނަކުރެ ްވާހަކަެއއް ްގަވާއިެދްއގެ ވެންޖެހޭނެ.ްމިދެއްކެނީ

ްދައުލަތަކީް ްވާަހކަ. ްދުސްތޫރުގެ ްދައުލަަަތެްއގެ ްއިސްލާމީ ވާހަކަެއއްނޫން.

އެއީްވަރަށްްޮބޑުްއެްއޗެއް.ްދަޢުލަތުގެްދުޝްމަނުންްތިބޭނެ.ްއެްތިބެދާެނޭއް

ްއެ ްއަދި ްިދެވހީންގޮތުގަިއވެސް ްގޮތުގަިއވެސް ްލިބާސްތަްއްފަރަންޖީ ހެން

ްވަރަްށް ްނުކުތާ ްމިދެ ްައޅުަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްއުޅެދާނެ.  65ލައިގެްނވެސް

ްެއީއް ްޭބނުންވަނީ. ްހަމައަށްދާން ްވޯޓާއި ްއަަވހަށް ްފާހަަގކޮށްލާފައި ކުޑަކޮށް

ްމީގެް ްދެން، ްނިންމުމަށްޓަކައި. ްައވަހަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތެ ްއޮފީސް ްއޭ.ޖީ ްއެބަހިނގާ. ރޭގަިއްއަޖައިބެްއވާފަދަކަމެްއވެސް

ްފުށުއަާރް ްމާއްދާތަކާބެހޭގޮތުން ްހުރިހާ ްމިނިންމާ ްމިތަނުން އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން، ްއެބަދޭ. ްހިނގަމުން  70ކަންތައްތަެކއް

ްއެމަސައްކަްތް، ބޭނުންވަނީ ްޙަަަވާލުކުރެްއވީޯތ ްއޮފީހާ ްއޭ.ޖީ ރިާޔސަތުން

ްތަސްދީޤުކުރައް ްމިތަނުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްފޮނުްއިވްނުވަތަ ވަން

އެްއޗެހިތައްްއަނބުރާްރަީއސްްއޮފީހުންްއޭ.ޖީްއޮފީހަށްްފޮނުއްވީތޯ.ްމިކަހަލަް

ްދައްކަާވް ްމިނިސްަޓރުން ްބައެްއ ްެއބަހިނގާ. ްއެތަްއކަމެއް އޮޅުންއަރާ

ްމިނިސްޓަރަކުް ްއެއް ްމިހުންނަނީ. ްއޮޅުްނައރާގޮތަށް ްއެހާ  75ވާހަކަތަްއވެސް

ްޙަަަ ްބަޖެޓުން ްތިމަންނައަށް ްވިދާޅުެވއްޖެ ްޒުވާނުްނެގ37ްްވާލުކުރީ ލާރިޭއ

ްޙަޤީޤަތަީކް ްމީގެ ްވާހަކަދައްާކއިރު ްމިކަހަލަ ްރަނގަޅުކުރަން. ކަންތައްތައް

ްކީްއވެގެންޯތް ްމިނިސްޓަރުކަމުގަިއ. ްއެަބހުންނަވާ ްހުާވކޮްށގެން ކޮބައިތޯ.

ް ްމިއޮންނަނ37ްްީދުރަށްނުދަނީ ްކޮންމެކަެމއް ްވާހަކަދަްއކަާވއިރު. ލާރީގެ

ްޮއޅުވާ ްއޮޅިފަިއްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުްނނަށް ްހުރިހާކަމެއް  80ލާފަިއ.
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ް ްކޮން ްމިހުންނަވަނީ. ްކުަރްއވާފައި ްހުަވއެއް ްބޮޑު ްއެތައް 37ްއޮންނަނީ.

ްލާރީގެްވާހަކަްަދއްކާކަށްތޯ.ް

ް

ްޝުކުރިއްާޔްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްވަުގތުވެސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު. ްމެންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއަޒތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  85މާޅޮސްމަޑުލު

ްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްހިތަށްއަާރްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.

ްފުރަތަމަްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްއެްނމެ ްވާހަކަާބވަޭއ. ްލާރީގެ ްކިަތްއ ްެދއްކޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް

 90ލިބަރަލްްޕާޓީ،ްކޯޓުންްޙުކުމްކުރުމާއިްގުިޅގެންްފުރަތަމަްއެކަމަށްޓަކައިްޖެޭހް

ްއަިދް ްއެއީ ްދަންނަވާލަން. ްމަރުޙަބާ ްއެކަމަށް ްތަނަކަށްވާީތވެ ްސިޔާސީ މިއީ

ްކޮމިޓީެގ.ް ްޑްރާފްިޓންގ ްމުޤަްއރިރުކަމަށްވެްސވާތީ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެންމެ ްވާހަކަ ްއަުޅަގނޑުެގ ްރަީއސް، ފުރަތަމައިނުންވެްސްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއޮތީ ްގުޅިގެންްް،ފަށާލާހިތް ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހެޅި ނުޑ ްޤާނޫނުްް،އަުޅގަ އެީއ

ްއދ.އަޮތުޅް ްދެންމެއަކު ްދާދި ްޤާނޫނާބެހޭގޮތުން ްޤާނޫނު،  95މާނަކުރުން.

ްއިލާީޙް ްަފދައިން، ްެއވިދާުޅވި ްޙުސައިން ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުހިމަނާ ްޤާނޫނުކަުމގަިއ ްއެއީ ްއެހެްންްޤާނޫނު ްކޮން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެން

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމާނަކުރާނީ. ްޤާނޫނު ްލާފަތޯ ޢިބާރާތެއް

ްާޤނޫނު ްވާހަަކއަކީ، ްއަޅުަގނުޑގެ ްފިކުުރކުރާކަމެއް. އެހެންްް،ވިސްނާ

ްޤާނޫނު.ް ްއިލާހީ ްވަންނަންޖެހޭނީ ްހިތަށްވެސް ްކޮންމެ  100ބުނެވިއްޖެކަމަްށވާނަމަ

ްޤާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދެން،ްއެއީ ްާޤނޫނު. ްއޮތް ްއިންސާާނއަށް ްއެއީ ނޫނު.

ްދިެވިހް ްބައެއް ްމިދަނީ. ްހެދިގެން ްއޭތިމީތި ްކޮންމެ ްނުކުންނަ އޭގެތެެރއިން

ްހުންަން ްެވރިއަކު ްޤާނޫނަީކ ްމިކިޔާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބުނާފަދައިން މުހާވަރާ

މީހެއްގެްސަލާމަތަށްްހަދާްއަދިްޢާންމުްރައްޔިތުންނަށްްއަނިާޔދިނުމަށްްހަދާް

ްބުނޭްއެއްް ްައދިވެސް ްެއއްެޗއް. ްހަދާ ްމުހާވަރާއިން ްިދވެހި ްބަެއއް  105ޗެއް.ްެއއީ

ވެރިައކުްހުންނަްމީހަކުްސަލާމަތަށްޓަކައިްވިއްދާލަންްއޮންނަްއަސާަގނެޑކޭ.ް

ްމިޤާނޫނަކީ.ްދެން،ް ްހެދެމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިހާރު ްޙަަަޤީޤަތުަގއި މިއީ
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ްހަ ްވަގުތައް ްމިކަމާ ްބޭފުޅުން ްަބއެއް ްނިޒާމާބެހޭްފަހަރެއްގައި ްކުއްިލައކަށް މަ

ްކަންނޭނގެ.ް ްދެއްަވވެސްފާނެ ްހެޓަކަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނަގަިއގެން ނުކުތާ

ްިމގޮތަށްް ްދަންަނވަން، ްކެރިހުރެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްއވަްނވީ.  110މައްސަލަެއއްނެތް،

ްމިދަންނަވަނީް ްތަޖުރިބާއިްނ ްއެނގިހުރެ ްހަަމ ނޑު ްއަޅުގަ މިހެދެނީ.

ްޤާނޫނެއް ްހެދޭ ްއެގޮތަށް ްއަންނަނީްމިޤާނޫނަކީ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި .

ްަހމަތަކުގެމަތީން.ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއީ ްތަސްދީޤުވަމުން. އޭެގޒާތުަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފެށިގެްނެވސް ްއެަވގުތުން ްބަލާފައި ްނިމުނުކަމަށް އެންމެފަހުން

ްކުރާް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި  115ދަންނަވާނީ،

ްއެއްް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަެނއްާކްޤައުމީ ްއިންތިޚާބަށްަފހުގައި ްރިޔާސީ ކަމަަކށްވާނީ

ްމިއީް ްފެށުމޭ. ްމަސައްކަތް ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަަަސާސީ އަނބުރާ

ްޤާނޫނުް ްއެެހންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްކަެމއްނޫން ޝައްކެްތވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއުޅޭެނވެސްކަެމއްނެތް. ްމާަނކުރަން ްއެވަރަކުން ކޮންމެހެން

ްމިގޮ ްމިތަނުގަިއްޤާނޫނު ްޙަޤީޤަުތަގއި ްސަބަބަކީ، ްމިކުރި ްމާނަ  120ތަށް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްތ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޚެްއކަމުަގިއވާ އަޅުަގނުޑގެ

ްވަަޑިއގެންނެިވް ްކަންބޮުޑެވ ްވަރަށް ްެއމަނިކުފާނު ްވާަހކަފުޅުަގއި، ޝަރީފްގެ

ނޑުމެންްެއކިްމީހުންްއެކިޮގތަ ށްްބުނާތީވެ.ްޤާނޫނުގެްމާނައާބެހޭގޮތުންްއަޅުގަ

ްެއީއް ްެއއީ. ްރިޕޯޓެއް ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްދަންނަވާލަން، އަޅުަގނުޑ

ްއެރިޕޯޓުަގިއް ްރިޕޯޓެއް. ްހުށަހެޅި ްޮކމިޝަނަކުން ްރިޔާސީ ްރިޕޯޓެއް.  125ޤައުމީ

ްބަެއްއް ްެތރޭގައި ްގޮޅިތަކުގެ ްޖަލުގެ ްކ.ާމފުށީ ްވެއްޖެްއޔާ، ބުނާގޮތުން

ްހު ްނުބައްދާ ްަބއިބައި ްއެތެޭރގެ ްބަލަހައްޓަްންބައިތަުކގެ ްއެތަން ްހުރުން ރި

ްއާދަްމް ްއެީއ ްެއީއ. ްމީހެއް ްމަޝްހޫރު ްކިޔާ ްފުއްސަުރ ްހުރި ޙަަަވާލުވެަފއި

މަނިކުވެސްްިކޔާ.ްއާދަމްްމުޙަންމަދުވެސްްކިޔާ.ްއޭނާްކުށްެވރިވަނީްއަމުރަްށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުންނަގޮތް. ްމާނަކުރުން ްޤާނޫނު ްމިއީ ްނުވެގެން.  130ކިޔަމަންތެރި

ްެއވާހަ ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްެތރި ްތ.އަތޮޅު ްމިދަންނަވާލީ. ކަ

ްއެަމނިކުފާނަށްޓަކަިއް ްއަރުވާދިނީ. ްހަނދުމަފުޅު ްޝަރީފަށް މުޙަންމަދު

ްމާނަކުރުންް ްޤާނޫނު ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްިމއީ. ްކޮށްދިންކަމެއް އަޅުަގނޑު

ްބުނަންޏާް ްބަހުން ްރަށު ްައޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭަގއި ްއެދެޮގޅި ހުންނަގޮތް.
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ްވަހި ްނޫނިއްޔާްކުކުޅު ްހުރި ްަޙވާުލވެ ްއެކަމާ ްއެއީ ްޮއތުން ްނުބައްދާ  135ކޮުޅ

ްކިޔަމަްން ްއެއަމުރަށް ްއޭނާ ްނޫނީ ްގޯސްކަމުން. ްމީހާގެ ްހުރި މަޤާމުގެ

ްދައުލަތުެގް ްކުރަންޖެހޭކަމެކޭ. ްބަޖެޓުން ްަދއުލަތުެގ ްެއއީ. ނުވަނިއްޯޔ

ްކުރެވޭނީ.ް ްކޮންކަެމއްތޯ ްއޭނާއަށް ްމުަވއްޒަފެކޭ. ްއޭނާއަކީ ޢިަިމާރާތެކޭ.

ކަމަުކ،ްއޭނާްކުްށވެިރވެފަިއަވނީްއަމުރަށްްކިޔަމަންނުެވގެން.ްމިއީްޤާނޫނުްއެ

 140މާނަކުރެވޭގޮތް.ްދެން،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެްން

ްކޮންކަމަކާހުެރްް،'ޤާނޫނު' ްމިއުޅެނީ ްބިރުގަނެގެން ްމި ްމިހާބޮޑަށް ްލަފްޒު މި

ްނިންމާލަމާްް،ބާވައޭް ްމިކަމަށް ްމިއަދަށް ްއަޅުަގނުޑްްމިއަދުން ހިންގަވާށޭ.

ްއަޙްމަދުް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅު މިދަންނަވާލަނީ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްމިަކމާްބެހޭގޮތުންްދައްކާލާފައިްހުރިްވާހަކަކޮެޅއް.ް

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޖިލީހުގަިއ8ްްމިހާރު ްެއ  145މެންބަރުން

ްމު ްިކހިނެއްހޭ ްދެން، ްއެހެންވީމާ،ްއެބަތިއްަބވައޭ. ސްތަޤިއްލުވާނީ.

ްނުވާނެނޫންތޯއޭ.ް ްމުސްތަޤިއްލު ްފިކުރުކުަރްއަވންޖެހެނީކީ. ކޮންކަމަކަށްހޭ

ް ްއެބަިތއްބަވާ 16ްްމީގައި ްލަިއގެން ްވަޒީރުންނާ ްއަދި .ްދެން،ްކޮނ29ްްާއއި

ްހެދޭނީ.ް ްރަނގަޅު ްކޮންޤާނޫނެއްތޯ ްމިތަނުން ްެއއީ މުސްތަޤިއްލެއްތޯވާނީ.

ްހަދާފައި ްއެއްެޗއް ްދެން،ްއެީވްްހެދުނު ްތަޞްދީޤުވަމުންދަނީ.  150ނިންމާލަންވީ.

ްޮއވެދާނެ.ް ްނުވެ ްއެއްެޗއް ްނުވި ްހިނގަިއދާނެ. ްވެގެން އެަެްއޗެއް

ްނޫނިއްާޔް ްވީާދލުން ްޤާނޫނު ްއެްއގޮަތކީ ްުނކުމެ ްަރއްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަލުްން ްއަނެްއގޮތަކީ، ނުޑކޮށްލުން. ނޑުފު ްފު ްއޭތި ްނޫނީއްޔާ އަންދާލުން

ްމައު ްހެދުމުގެްއިށީނދެގެން ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވެރިކަމަށްފަހުގައި މޫން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންިދއުން. ްކުިރއަށް  155މަސައްކަތް

ދައްކާނެްމާދިގުްވާހަކަެއއްަްްނެތް.ްމިދަންނަވާލީްމީގެްޙަޤީޤަތް.ްްޤާނޫނުގެް

ނޑުްކުރަންްބިރުަގންނަްވާހަކަްމިދެންނެވީ.ްޝުުކރިއްޔާ. ްމާނަްއަޅުގަ

ް

ްތިލަދުންމަ ްމެްނބަރު ްދެކުނުުބރީ ްއާދެ،ްމިހާުރްހުށަހެޅިފައިވާްތީ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ް`.ްޝުކުރިްއޔާ

ނުޑްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްއަުޅގަ ްފުރަަތމަ ްފަށާއިރު ްވާހަކަދަްއކަން ްައޅުަގނޑު  160އިޞްލާޙުތަކާމެދު

ް 22ްްދަންނަވާލާނީ ްނޫނީ ްިމއޮތް ްޞަްފޙާގައި ްހުށަހެޅުމަށ22ްްްވަނަ ވަަނ
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ްދުޝްމަނުންކަމުގަިއް ްއެއީ ްއާދެ، ްުހށަހެޅުން. ްހުށަހެޅާފައިވާ އަޅުަގނޑު

ބެލެވިފައިްެއވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިނިވަންކަމާއިްސިޔާދަތަްށްގެއްލުންވާފަަދް

ްއާދެ،ް ްރައްިޔތުންނޭ. ްބަިއވެިރވާ ްމިކަމުގައި ްބިދޭސީންނާއި ޢަމަލެއްކުރާ

ްއަް ްއެބަުހގެ ްބަލާލިން ްއަުޅަގނޑު ްމިބަސް ްކޮަބއިތޯ.ް"ދުޝްމަން"  165ސްލަކީ

ްބަލާލިއިރުަގިއް ްޑިްކޝަނަރީ ްއުރުދޫބަހުގެ ްފިރޯުޒއްޟުބާތު، އާދެ،

ްފާރިީސް ްައއިސްފަިއވަނީ ްއަދި ްނަމެއްކަމަށް ްެއއީ ްއެބަހަކީ "ދުޝްމަން"

ބަހުންކަމަށްްބުނެފައިވޭ.ްއަދިްއެއީްމުަޒއްކިރުްބަހެްއކަމަށްެވސްްބުނެފައިވޭ.ް

ްޢަދުއްވުންް،ދެން ްމާނައިގަިއ ްދުޝްމަންގެ ްމިކަހަލަް، ްމުޚާލަފް، ްއަދި ބޭރި

ްޮކންމެއަކަސް ްއަިއސްފަިއވޭ. ް"ދުޝްމަން"ް، ބަސްތައް ނޑުމެން  170އަުޅގަ

ްއެބަްސް ްއެތަުނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާފައި ްމާނައަށް ްލަފްޒީ މިބަހުގެ

ްގެންނަންޖެހޭް ްމާނަ ްއެކަށީގެްނވާ ްއެބަހާިއ ގެންނަކަމަށްވަންޏާ

ްމަފްހޫމު ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ގައި.

ްބާްއވަިއގެްން ްއެބަސް ްމަފްހޫަޫމު ްބޭނުންާވ މިމާއްދާއިން

 175ހަމަނުޖެހޭކަމަށްވަންޏާްއެބަސްްނޫންްއެހެންްބަހެއްްއެތަނަށްްގެންނަންޖެހޭ.ް

ް"ދުޝްމަނޭް،ކޮންމެއަކަސްް ްފަދައިްނ ްމިދެންނެވި ްއިސްެވ ،ް"ދުޝްމަން"

ްބަްޖާން. ްފާރިސީން ްބޭނުންުކރޭ ްދުޝްމަން"ްއެހެންވެސް ް"ޖާނީ ހުން.

ްގޮތުަގިއް ްދުޝްމަުނންގެ ްފުރާނައިގެ ްައދި ްބޭނުންކުރެވޭ. މިގޮތަށް

ްއެމީހަކަްށް ްއެސިަފ ްމިދެކެނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެން، ބޭނުންކުރޭ.

ްވަށްކަންުކާރް ްމިސާލަކަށް، ްނަންގޮވާ. ްއެނަމުން ްއެމީހަކަށް  180ލިބިއްޖެނަމަ

ްބޭރުމީހަކަ ްވަރިހަމަ ްއެއީ ްގޮާވ. ްވަގެކޭ ށްވިޔަްސްމީހާއަށް

ްނުވަަތް ްމަރާމީހެކޭ ްމީހުން ްމަރާމީހާއަށް ްމީހުން ދިވެއްަސކަށްިވޔަސް.

ްިދވެްއސަކަށްިވޔަސް.ް ްބޭރުމީހަކަށްވިޔަސް ްވަރިަހމަ ްއެއީ ްބުނެވޭ. ޤާތިލެކޭ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ނޑަައޅަނީ ްމިކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމައެހެންމެ،ްދުޝްމަނުން

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހުން، ްދުޝްމަންވާ ްދުޝްމަންވާްދީނާއި  185ސިޔާދަތާިއ

ްމިގޮތަށްް ްމީހުން. ްދުޝްމަންވާ ްމިނިވަންކަމާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން،

ނޑުްިއސްވެްދެންނެިވް ދުޝްމަންވާއިރުްއެްދުޝްމަންވެފައިްމިތިބެނީްއަުޅގަ

ްތަފާތުް ްދުްޝމަނުން ްތަފާތު ްއެކަހަލަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމާޒީަގއި ފަދައިން
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ނޑުމެންެގްދުވަސްވަުރްފެނިފައިވޭ.ްޕޯްޗީގޒު ންގެްތެެރއިންްޕޯްޗީގޒުންްައޅުގަ

ްއައި.ް ްމަލާބާރީން ްައއި. ްގޮތުަގއި ްުދޝްމަނުންގެ ްދިވެހިންނާއެުކގައި  190ގާތަށް

ނޮވެމްބަރުަގއިްބަޔަކުްއައި.ްއެހުރިހާކަމެއްަގއިެވސްްދިވެިހންްޝާމިލުވޭ.3ްް

ްމީހުންނަށްް ްބޭރު ްދުޝްމަނުންކަމުގައި ްދުޝްމަން އެހެންކަމަށްވާއިުރ،

ްވެެވންޖެހޭނެކަމަށްްވެޭވކަމަ ްދިވެހިންނަށްވެސް ްލިބިްއޖެނަމަ ށްވަންޏާްއެސިފަ

ްލިޔަންް ްައޅުަގނޑުެމން ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްދެކެނީ. އަޅުަގނޑު

ްމުދަލާިއް ްބޭފުޅުންގެ ްއެވިދާޅުވަނީ.ްބަެއއް ްބޭފުޅުން ްބައެއް  195ބިރުގަންނަކަމަށް

ްނުގުޅައިް ްެއގޮތަށް ްުނގުޅަިއގަެނވިދާނެ. ްކަންތައްތައް ގަެނވޭްއެހެނިހެން

ްބޭނުންވަނީ.ް ްއެނގެްނ ްކޮންމެހެން ްމި ްނުދިއުމަށްޓަކައި ްއެމީހަކު ޙާލަތަށް

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދަބުދޭން ްކުްށވެރިންނަށް ްޙައްޤުތައް. ކުށްވެރިްނގެ

ްއަދާކުރުމަށް.ް ްޙައްޤުތަްއ ްކިޔަމަންތެރިންގެ ްއަބަދުެވސް ނަޑއަޅަނީ ކަ

ް"ދުޝްމަން"ް ްދެކޭޮގތުގައި ނޑު ްހުށަހަޅާފަިއްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނޑު  200އަުޅގަ

ްމިއޮތްްގޮތްްއަުޅަގނޑަށްްހަމަްޤަބޫލުކުރެވޭތީްހުށަހަޅާފައިްމިޮއތީ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 205ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްދަންނަާވލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްވާހަކަެދއްކެުވން:ަނޞީރުްهللاްޢަބްދު

ް

ްހުށަހެޅިފައިާވްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްައޅުަގނުޑވެސް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭކަމަށްްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްބަލާލިއިުރގަިއ ްއިޞްލާޙުތަކަށް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެ ްއެްއްފާހަގަކުރެވޭ ްޝަރީޢަތް' ް'އިސްލާމީ ްއެއީ ްެއބައޮތް.  210ލަފްޒެއް

ްއެީއް ްބުނީމާ ްޝަރީޢަޭތ ްއިސްލާމީ ްަނަޒރުގަިއ ްއަޅުަގނުޑގެ ލަފްޒަކީ.

ްއޭެގް ްނުވަތަ ްތަޢާރަފެްއ ްއޭގެ ްއެބަޖެހޭ. ްދޭހަވާން ކޮންއެްއޗެްއކަން

ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއޭެގްް،ތަޢުރީފެއް ނުޑމެންނަށް އަުޅގަ

ްމިންވަ ްއިސްލާީމްވަކި ްެއއީ ްހިނގައިދާނެ. ްނެތިގެން ްޚުދޫދެްއަް ްވަކި ެރއް

 215ޝަރީޢަތުގައިްހިމެނޭްޢިަިބާާދތާއިްައޅުކަމުެގްބަާޔއިްއަދިްައޚްލާޤުގެްބަާޔިއް

ްިމއިންް ްމިަބއިތައް ްއެހެްނވީމާ، ްބައިެވސް. ްޙުކުމްތަުކެގ ްމުޢާމަލާތާއި އަދި
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ްކޮންމެވެ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްއެބަޖެހޭ ްޚުދޫދެއްެގްވަކިކޮށްލުމަށްޓަަކއި ސް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގިއ ްމިގޮތުން ްހިމަނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ްވ.އަތޮުޅގެް ްޝަރީޢަތް، ްއިސްލާމީ ްފެނޭ ްހުށަހެޅުމެއްކަަމށް ްކަމުދާ ވަރަށް

ްއިބްރާހީމްް ްނިޒާުރ ްމޫސާ ްައލްއުސްތާޛު ްމެންބަރު  220ޢިއްޒަތްތެރި

ްމާނައެއްގެ ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ ްމާނަ ްއާެދ،ްްކުރަްއވާފަިއވާ ޮގތުގައި.

ްޤުރްޢާނާއިް ްކީރިިތ ްެއވަނީ ްބުނެފައި ްޝަރީޢަޭތ ްއިސްލާމީ އެއީ

ްއަލްއަޙު ްމަދަނީ ްޖިނާޢީ ްސުންނަތުގަިއވާ ްޭއެގްވާލުލް ޝަްޚޞިއްޔާ.

ްުގޅިފަިއާވްް،މާނައަކީ ްމައްސަލަތަާކއި ްމިނޫންވެސް ްައދި ްޤާނޫނު. އާއިލީ

ްސުންނަތު ްްއަހުލު ްޢިލްމުވެރިން ްޖަމާޢަތުގެ  225ަޑއިގަންަނާވްބުރަވެވަވަލް

ްއަހުލު ްބަނދެލުމަކުންްސުންނަްގޮތަށޭ. ްޢިލްމުވެރިންެގ ްޖަމާޢަތުގެ ްަވލް ތު

ްއެނޫްން ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމިޢިބާރާތް. ްޤާނޫނުގެ ްބަނދެލަން ްމިތަން އެބަޖެހޭ

ްހިނގައިދާނެ.ް ްޝާމިލުެވގެްނ ްމިބައި ްމިޤާނޫނުަުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް

ްދަޢުް،މިސާލަކަށް ްޝިޢީންވެސް ްއެމީހުންނަކީްޚަވާރިޖުންނާިއ ވާކުރަީނ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްބައެްއކަމަށް. ްތަބާވާ ްޝަރީޢަތަށް  230އިސްލާމީ

މީހުންކަމަށްްޤަބޫލުކުރަނީްވަލްްޖަމާޢަތުގެްއަޅުަގނޑުމެންްއަހުލުްސުންނަތުް

ްމާލިކ4ްްީ ްޙަނަފީ، ްދަންނަވާނަމަ ްތަރުތީބުން ްއެއީ ްމީހުން. މަޒްޙަބުގެ

ްމަޒްޙަބުތައްކަމު ްއެނޫން ްޙަމްބަލީ. ްޚަވާރިޖުންނާިއްޝާފީ، ްހިމެނޭ ަގއި

ްމުޢުތަޛިލީްޝިޢީންނާއި ްޢިބާޠީންނާއި ްޤަބޫލެއްްްންނާއަދި ނުޑމެން އަޅުގަ

ްވެރި ްުސންނަތު ްއަހުލު ްއެއީ ްްނުކުރަމު  235ހިމެޭންްތެރޭގައިޖަމާޢަތުގެ

ްފުޅާކޮށްް ްފިުޤހު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންވީމާ، ބައެއްކަމަށް.

ްމަ ްޝާފިޢީ ްހަމައެކަނި ކުރުކޮށްނުލުމުެގްްށްޒުޙަބތަނަވަސްކުރުމަށްޓަަކއި

ްސުންނަތު ްއަހުލު ްްގޮތުން ްޖަމާޢަތުގެ ްމިކަމުގަިއ4ްްވަލް މަޒްޙަބްވެސް

ްކުރުުކުރް ްދަންނަވާނަމަ،ްއަޅުަގނޑު ހިމަނަންޖެހިފައިްމިވަނީ.ްމިސާލަަަކަށް

ްދަންނަވާނަމަ ްޢަމަލުް،މިސާލެއް ްޒަމާނުއްސުރެ ނޑުމެން  240ކުރަނީްމިްއަޅުގަ

ްއޮންނަޮގތަ ށް.ްއަޙްވާުލއްްޝަްޚސިްއޔާްނުވަތަްާއއިީލްޝާފިޢީްމަޛްހަބުގައި

ްަމއްސަލަތަުކގަިއް ްކަހަލަ ްބަެއއް ްއެހެންނަމަވެސް މައްސަލަތަކުަގއި.

ްއެަބް ްއޮންނަގޮަތށްވެސް ްމަޛްހަބުގައި ްހަނަފީ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން
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ްއިސްލާީމް ްމައްސަަލިއގަިއ ްޒަކާުތގެ ަުރު ްފިޠު ްއެއީ ޢަަަމަލުކުރަމު.

ްމަ ްއެންމެ ްބެހޭ ްހަނަފީްކަންތައްތަާކއި ްޢަަަމަލުކުރައްވަނީ ްމަޖިލީހުން  245ތީ

ްފައިސާއިްން ްދަންނަވާީނ ްީކކޭ ްމުދަލު، ްެއއީ ްއޮންނަގޮތަށް. މަޛްހަބުގައި

ްޝާފިޢީް ްޙާަާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްއޮންނަނީ. ްގޮތަށް ްބަލައިގަންނަ ޒަކާތް

ްެއީއް ްބަލަިއގަތުމެއްނޫން. ްފައިސާ ްޮއއްޓަރުން ްއޮންަނގޮތަށް މަޛްހަބުގައި

ސްލާމީްޝަރީޢަތްްފުޅާވެގެންްދިއުމަށްޓަކައިްމިހެންްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުޅާވެގެްނގޮސް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ  250މައްސަލަތަކުަގއި

ްފިކުާރިއް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޙާޞިލްކޮށް ްފައިދާ ްމަޛްހަބުންވެސް ހަތަރު

ްޝަރީޢަތްް ްިއސްލާމީ ްއަދި ްރަޢުޔުތައް ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ޚިޔާލު

ްމާ ްދިމާވާްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނަކުރާިއރުގަާއއި

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއިތުރުގޮތްަތކެއް ްޯހދުމުގައި ަައްލު ްޙަ މައްސަލަތަކުަގއި

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްބަލާލާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްދިއުމަށްަޓކައި.  255ހާމަވެގެން

ްމިވަީން ްއަސްލުތައްކަަމށްވެފައި ްިއސްލާމްދީނުގެ ްކޮަބއިތޯ. އަސްލުތަކަކީ

ްޙާލެއްަގިއްއަޅުަގނޑު ްެއްއެވސް ްކަންތައްަތއް. ްބަދަލުނުވާ ްމިކިާޔ މެން

ްމުހިންމުް ްނުހުންނަ ްކުޅެލުމެއް ްމީހަކަށް ްެއއްެވސް ްޒަމާެނއްަގއި އެްއވެސް

ްއަސްލުތަކަކީ.ް ްއިސްލާމްދީނުެގ ްއެީއ ްަބއިތައް ނޑު ްމަިއގަ އިސްލާމްދީނުގެ

ްިއސްލާމްދީނުގެް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނަމަ  260މިސާލަކަށް

ްއިސްލާމްދީނުގެްރު ްމިހުންނަނީ ްރުކުންތައް ްއީމާންކަުމގެ ކުންތައް

ްކިތަންމެކަމެއްް އަސްލުތަުކގެް ްމިނޫން ްއަދި ްކަންތައް. ްހިމެނޭ ތެރޭގައި

ހުންނާނެ.ްއެއީްކީރިތިްރަސޫާލގެ،ްކީރިތިްޤުުރއާނުންނާއިްީކރިތިްރަސޫލާެގް

ްޚި ްއެީއ ްކަަޮންމެކަމެްއ ްސާބިތުވާ ްގޮތެްއގަިއ ްކަށަވަރު ލާުފްސުންނަތުން

ްއެާއިއް ްއަސްލުތަކުގެެތރޭގައި. ްހިމެނޭނީ ްއެ ްކަމެްއ ްހުރިހާ  265އުފެދިފައިނުވާ

ްޚިލާފަށްްޚިލާފުއުފެދިފައިްހުންނަްކަންތައްތައް...

ް

 ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 270ްއަުކނޫން.ްކުރިއަށްްގެންދަންވީތޯ.ްހިމެނޭނީްއަސްލުތަކުގެްތެރެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް
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ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލީްަވގުތުްހަމަވެއްޖޭ.ްއާދެ،ްނިންމާލަދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

 275 

ނުޑްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބޭނުންވަީންއަސްލުތަަކީކްއާދެ،ްއާދެ،ްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން

ްެއއާިއްްްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުްައބޫބަުކރުް ްކަންތައްތައް. ްނުހުންނަ ްއުފެދިފައި ްޚިލާުފ ްމެދުގައި ްއިސްލާމުންގެ

 ޚިލާފަށްްބަދަލުވެގެންްނުދާނެްކަންތައްތައް.ްބަދަުލވެގެންދާނެްކަންތައްތަެކއްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަރަށް ްމިސާލަކަށް ްއަޅުަގނުޑްްއެބަހުރޭ. ްމިސާލެއް ކުރުަުކުރު

ްމިސާލަކަްށް ްކަންަތއްތައް. ްބަދަުލވާ ްއިސްލާމްދީނުގައި  280ދަންނަވާލާނަން.

ްފަތުވާދެމުް ްއެބަ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިލައުކުމުގައި ޖަމްރާއަށް

ްހިަލް ނޑު ްރޭގަ ްޤަބޫލެއްްނުކުރޭ ްުއކޭނެކަަމށް.ްކުރީަގއި ްހިލަ ނުޑވެސް ރޭގަ

ްއެހެންެވގެ ްއަންނަްއުކޭނެކަމަކަށް. ްތަނަށް ްޒަމާނާއި ްމިދަންނަވަނީ ްނ

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްކޮންޑިޝަންަތއް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ބަދަލުތަކެއްެގގޮތުން

ްއެބަް ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްދިއުމުގެތެރޭަގއި ްބަދަލުވެގެންދާ  285ޙާލަތުތައް

ްއެންމެް ްލުއިފަސޭހަ ްއެންމެ ްއޮންނަ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ މަޖުބޫރުވޭ

ްބަ ްސުންނަތުގަިއްރަނގަޅުގޮްތވެސް ްރަސޫލާގެ ްއެކަމު ލަިއގަްނނަން.

ްމެންދުރުް ްުއއްެކވިކަމަކަށްޫނން. ްހިލަ ނޑުަގއި ްރޭގަ ްއެކަޭލގެފާނު އޮންނަނީ

ްއޮންނަކަމަށް.ް ްއެކަންތައްަތއް ްއިުރއޮއްސެންދެން ްފަށައިގެން ނަމާދުންސުރެ

 290ްއެާއއިްޚިލާފަށްްމިޒަމާނުގެްބޮެޑތިްޢިލްމުވެރިންްސަޢޫދީްއަރަބިއްާޔގެްމުފުޠީް

ްހިަލއުކިދާނެކަމަށް.ް ނޑުަގިއވެސް ްރޭގަ ްއެބައޮްތ ްދެްއވާފައި ފަތުވާ

ްއާއިީލް ްކަމެއްަގއި ްހުރިހާ ްމިގޮތަށް ްމިދަންނަވަީނ އެހެންވެގެން

ްމަްއސަލަތަކުަގިއް ްޖިނާޢީ ްމައްސަލަތަުކގަާއއި ްމަދަނީ މައްސަލަތަކުަގާއއި

ްވިސްނުންތަްއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްޚިޔާލުަތކާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަލްއުސްތާުޛްތަނަވަ ްހިމެނޭގޮތަށް ްމަޛްހަބު ްދިއުމަށްޓަަކިއްހަތަރު  295ސްެވގެން

ްތަ ްމި ްނިޒާރު ނޑަށްްޢާމޫސާ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަްށ ްގެންނަވާަފއި ރަުފ

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް
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ްކޮޅުމަޑުލުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ެގ

ަަފުޅުްދައްަކވާް  300މެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްަހސަން،ްއެންމެްފަހުންްވާަހކަ

ްވާހަކަފުޅުް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައިވެިރެވވަަޑިއގަންނަވާ ްބަހުސްގައި މި

ްކުރިއަށްްގެންެދވުންްއެދެން.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމިއަދު ްއާދެ، ްއިްސް`ްައއްސަލާމްއަލަިއކުްމ. ްއެންމެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ

ްރަސްމީކޮްށްްރަޝީދުްަހސަންްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޕާރޓީ ްލިބަރަލް ްސޯޝަލް ްދެެކނީ، ްވާޖިބެްއކަމުަގއި  305ްއުފާވެރި

ްޕާރޓީެގްް ްއެ ްގުިޅގެްނ ްކުރެއްވުާމއި ްޙުކުމް ްކޯޓުްނ ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެކަމަށް

ްއެންމެހަ ްޕާރީޓެގ ްއެ ްއަދި ްޒަޢީަީމަށް ްނާއިބު ްޒަޢީަީމަށާއި ިއްވަގުތީ

ްމަޖިލިސްއަްށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދެންނެވުން. ްމަރުޙަބާ މެންބަރުންނަށް

ްނާއިބުް ްޕާރޓީގެ ްލިބަރަލް ްސޯޝަލް ްގުިޅގެން ްއިޞްލާޙަކާއި މިހުށަހެޅި

ްެޓްކސްއާބެހޭގޮތުްން ްއެއީ ްފާހަގަކުރެްއވި. ްކަންބޮޑުެވގަތުން  310ޒަޢީަީމު

ނުޑްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަކަށް.ްއެމަނިކުފާނުގެްކަންބޮ ުޑުވންްއަޅުގަ

ްއޮޅުންްފިލުވައިެދވޭތޯްބަލާނަން.ްއާދެ،...

ް

ްއިނގޭތޯްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނީންނަާވނެ ްމިމަޖިލިސްަގއި ްމިތާނގައި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއް ްނަމަވެސް ްޕާރޓީެއްއެގ ްއެހެން ްއަދި ްނޫްނ ްޑިމޮކްރެޓިކް  315ޝޯޝަލް

ެއގޮތަށްްމުޚާތަބުްކުރެއްވީަމިއް،ްއުޞޫލުންްއިންނަވާްމެންބަރަުކ.ްއެހެންވީމަ

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލީ.ް

ް

ްއުނިކުރުމަްށްްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޓެކުހެްއ ްނޫނީ ްޓެކްސް ްއެބަސް ްޓެކްސް ްއާދެ،ްކޮންމެައކަސް

ްމެންބަރުްްރަޝީދުްަހސަންްާވހަކަެދއްކެުވން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްުގޅިގެން ްހުށަހެޅުމާއި  320ްއަޅުަގނުޑ

ްއިޞްލާޙަށްްކަންް ްިމީއ ްވިދާޅުވި ްއެމަިނކުފާނު ބޮޑުެވވަަޑިއގެން

ްމިކަހަލަް ްކިަބއިްނވެސް ްމީހުންގެ ްކަމުގަިއވާ ްމެންބަރުން މަސައްކަތްކުރާ

ްއަޅުަގނުޑް ްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާކަމަށް. ްފެންނާތީ އިޞްލާޙުތައް

ްހިމެޭން ްޕާރޓީެއްއގައި ްސިާޔސީ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވަން

ްއިޞްލާޙަްށްމީހެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުވިނަމަވެސް ްމިހާރު  325ކަމުގައި
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ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމަ، ްެދމިހުންނާނަމޭ. މަަަސައްކަތްކުރުުމގައި

ނޑުްހުށަހެިޅް ހަމަގައިމުވެސްްެޓކްސްައކީްޯކއްެޗއްކަންްއެްއިޞްލާޙުްައުޅގަ

ްގެދޮުރެގް ްމުދަލާއި ްޓެކްްސއަކީ ްޓެކްސް، ްއާދެ، ްދަންނަވާނަން. ސަބަބު

ދޭްޚިދްމަތުގެްައގުންްިވޔަފާރީގެްމުޢާމަލާތުންްކަމެއްްކުރުުމެގްއަގުންްނޫނީް

ްއާމްދަނީންް ްލިބޭ ްނުވަތަ ްލިބިދިނުމުން ްލައިސަންސެްއ ްލިބިދޭ  330ޙައްޤު

ްިމީއް ްމިންވަރު. ްަނގާ ްނޫނީ ްފައިސާ ްނޫނީ ްފީ ްނަާގ ސަރުކާރަށް

ްކުރުގޮތް.ް ްެއންމެ ްހިމަނާފާއިހުރި ްޑެިފނިޝަންގައި ްީލގަލް ޓެކްސްެގގޮުތގައި

ްޑްރާފްޓްކުރާއެހެން ްދިރާސާކޮށް ްމިހާރު ްއޮްތްްކަމުން ްޮފނުވާފައި ކޮމިޓީން

ްޖެހޭް ްއޮތްގޮތުން ްބަޔާންކޮށްފައި ްޓެކުހެއް ްނޫނިްއާޔ ްޓެކްސް ބާބުގައި

ްޑްރާފްޓްކުރާް ްދިރާސާކޮްށ ްއާދެ، ްދަންނަވާނަން. ްއަޅުަގނޑު  335މައްސަލަ

ްެޓކުހުގެކަުމަގއިް ްނޫނީ ްެޓކްސް ްމިވަނީ، ްޓެކްްސގަިއ ްފޮނުއްވި ްކޮމިޓީން

ްޤަވާއިާދިއް ްުގޅިެގން ްކަމަކާއި ްކޮށްދެވޭ ްނޫނީ ްޚިދްމަތެއް ްދެވޭ ބުނެފައިވަނީ

ަަިއް ްފިޔަވަ ްކުއްެޔއް ްނޫނީ ްފީެއއް ްއަެގއް ްނަގާ އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން

ްނޫނީް ްއަތުން ްފަރުދެއްެގ ްބޭނުމުގައި ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީ ދައުލަތަށް

ްަސރުކާ ްޝަޚްސަކުން ްއެހެންވެސް ްޤާނޫނީ ްނޫނީ ްނެގޭްޖަމާޢަތަކުން  340ރަށް

ްއެބަް ްމީގެން ްއެއްަޗީކ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނުޑ ްފައިސާއެކޭ. ކޮންމެ

ްދެޭވް ްޚިދްމަތެއް. ްދޭ ްެއއީ ްއެއްެޗއް. ްވަރަށްބޮުޑ އިސްތިސްނާެއއްދޭ

ްގަަަާވއިދާިއް ްގުިޅގެްނ ްކަމަާކއި ްކޮށްދެވޭ ްނޫނީ ޚިދްމަތެއް

ްފީެއއްްނޫނީްކުއްޔެއް.ްމިކަ ްއެަބްއެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީންްނަގާްއަގެއް ންކަން

ްއަތުްން ްރަްއޔިތުން ްމިސާލަކަްށ ްރާއްޖޭަގއި ްިމ ްމިހާރު  345އިސްތިސްނާކުރޭ.

ްނަާގ.ް ްކުރާއިރު ްއެްކސްޕޯރޓް ްކަންނެލި ްޮބޑު ްެއއްެޗއް ްިކޔާ ރޯޔަލްޓީއޭ

އެކަމަކުްއެއީްެޓކުހެއްކަަމކަށްްނުވޭ.ްެއކަމަކުްމިއީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންް

ްެއއްެޗއް. ްަނާގ ްނުަލއި ްއޮތީްްފާސްކުރުމަކާއި ްިމައދުވެސް ޤާނޫނުަގއި

ރާއްޖެއިންްބޭރުކުރާްތަކެތިންްމާވަހަރުްފިޔަވައިްއެހެންްއެްއޗަކުންްޓެކުެހްއް

ނޑަެއޅިގެންްނަގަމުންްމިދަނީ.ްބުނަނީްމިއީް  350ނުނެގޭނޭ.ްއެކަމަކުްމީްހަމަްކަ

ްެއީއް ްެއއްެޗކޭ. ްަނގާ ްގުޅިގެން ްއެހެންކަމަކާއި ްނޫނީ ްޚިދްމަތޭ ދޭ

ްައޅުަގނޑު ްޚާްއަޞްްޓެކުހެއްނޫނޭ. ްރައްޔިތުްނގެ ްދަންނަވަނީ މި
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ްރައްޔިތުންެގް ްއޮތީ، ްބާބުގައި ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމިހާރު މަޖިލިސްއިން

ްއެހެންް ްނޫނީ ްެޓކުހެއް ްއެްއވެސް ްފާސްކުރުމަކާިއނުލައި މަޖިލިސްއިން

ްއެބަޖެހެޭޔް ްއެްއަޗކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްނުނެގޭނޭ. ްެއްއޗެއް  355އެްއވެސް

ް ްނެގޭ ްއަތުން ްލިބިގެންްރައްޔިތުންގެ ްއެްޕރޫވަލް ްމިމަޖިލީހުގެ ެއއްިޗއްސަކީ

ނެގޭްއެްއޗިަިކަމަށްވާން.ްެއއީްކޮންމެްއެއްެޗއްްކަމުަގއިިވޔަްސ.ްއެހެންވީމަ،ް

ްސަރުކާރުަގިއް ްވާގޮތަކީ ްފާސްކުރީމަ ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިހާރު ތިވިދާޅުާވގޮތަށް

ްެއއީް ްއެްއޗެއް ނަޑއަޅާ ްކަ ްއެމީހުން ްދެނީ ްއެގްޒެމްޕްޝަން ްތިބޭމީހުންނަށް

ްނަގަން.ް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްޓެކުހެއް ްބޭނުން ްހަދާފައި ްކަމުަގއި  360ފީއެއް

ްމިް ްެޑފިނިޝަން ްމި ްއެަެހެންވީމަ، ްއިންޞާފުވެިރގޮތެއްޫނނޭ. އެީއކީ

ްތަޢާރަފުް ްމި ްހުށަހެޅީ. ްިއޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑު ްކަމުނުދާތީ ތަޢާރަފް

ްމުހިންމީ. ްމިަވގުތު ްޤާނޫނުގައި ްނެތުން ްއޮތުމަށްުވރެ ްމި ްނެތުމަށްވުރެ،

ްރައްޔިތުންނަްށް ްބޭނުންކޮްށ ްފުޅާމާނައިގައި ްއެްނމެ ްޤާނޫނު ްއެ އެހެންވީމަ،

ްޓްރިބިުއްޓް ްެއއްޗަަކށް ްަނގާ ްއެ ްއާދެ، ްއެހެންކަމަށްާވތީ. ްލިބޭނީ  365ފައިދާ

ްކިޔަސް،ްގޭބަލްް ްކިޔަސް،ްިޑޔުޓީ ްކިޔަސް،ްއިމްޕޯސްޓް ކިޔަސް،ްވެަެދުން

ްކިޔަް ްއޭޑް ްކިަޔސް، ްސަބްސިޑީ ްކިަޔސް، ްަކސްޓަމްސް ސް،ްކިޔަސް،

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއްަޗކީވެްސްޓެކްްސ.ްއެހިސާބުން ްކޮންމެ އެކްަސއިްޒްކިަޔސް

ްއެވާހަކަްއޮއްބާލާނަން.ް

ް370 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިދެންނެވިްްކޮޅުމަޑުުލގެްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްނިންމާލާނީ ްވާހަަކ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްވޯުޓްްރަޝީދުްަހސަންްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބޭފުޅަކު ްެއއްވެްސ ްމާއްދާއަށް ްޓެކްސްގެ ްމި ްސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ްޝުކުރިއްޔާ.ްް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދަންނަވަމުން. ްއެދި  375ްނުދެއްވުން

ް

ްމެންބަރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމިހާ އާދެ،

ްމިްއެދިަވޑަިއގަނެފަ ްނިމުނީ. ްދިނުން ްފުރުޞަތު ްއެިދަވޑަިއގަތުން ްއޮތް އި

ްހުރިހާް ްއެިދވަަޑިއގެންނެވި ްަބއިވެިރެވވަަޑިއގަންނަވަން ބަހުސްގައި
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ްމާލޭެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްނިމުނީ. ްއަރުވާ ްފުރުޞަތު  380ބޭފުޅުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްަބރުްުމޙަްއމަދުްމާލޭްމެން ްތ.އަތޮޅުގެ ްބޭނުން ްަދންނަވާލަން ްރެޯކޑަށްޓަަކއި  385ްއަޅުަގނޑު

ްރައްދުާވގޮތަްށްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޙަސަންއަްށ ްރަޝީދު ްޙުަސިއން ްޑޮކްޓަރ މެންބަރު

ްއަންޑަްސޓޭންޑިންގެއްއް ްމިސް ްވާަހކަެއއްަގއި ްދެެކވުނު އަޅުަގނުޑ

ްޢިްއޒަތްތެ ްއެ ްހަމަޖެހިވަޑަިއނުގަންނަވަންޏާްއުޅޭތީެވ، ްހިތްޕުޅު ްެމންބަރު ރި

ނޑުްމަޢާފަށްްއެދެން.ްޝުކުރިްއާޔް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްއަރިހުންްއަޅުގަ

 390ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޢީމް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 395ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް

ްނުކުތާއެްއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަހއްަމދުް ްނިޒާމާެބހޭ ްމި ްަރއީސް،ްއަޅުަގނުޑްމިހާރު ްއާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ްހަމައަްށްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވޯޓަކާއި ްނިމި ްބަހުސް ްމިމަަަޖިލީހުގެ ްނަގަންޖެހުނީ،ްމިއަދުގެ މި

ްހިތާމަ ްއެކަމާއި ްައޅުަގނުޑ ްޮއްއވައި ްއެަެހެންނަމަވެސް،ްގޮސްފައި ކުރަން.

ް ްޙައްޤުަތކުގެ ްހުރ19ްްިއަސާސީ ްފާްސކޮށްފައި ްމާއްދާަގއި  400ވަނަ

ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްިމއަދު ްަކނޑަެއޅިގެން ްޚިލާފަށް ވަަނ22ްްފާސްކުރެްއވުމާއި

ްތެރެއިްން ްރައްޔިުތންގެ ްިދވެހި ްބައިެވރިވާގޮތަށް ްދިވެހިން ހުށަހެޅުން

ްހިމެް ްމީހުން ްބައިވެރިވާ ްމިްދުޝްމަނުންނާއި ްހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ނޭގޮތަށް

ްޢަްބދު ްބޭފުޅާ ްހުށަހެޅުއްވި ްވާހަކަފުުޅްهللا ްދެންެމ ނަޞީަީރު

 405ދައްކަވަމުްނވެސް،ްމަލަބާރީންެގްވާހަކަާއއިްހޮޅިންގެްވާހަަކއާިއްއަދިްމިއަްށް

ްވިދާުޅެވް ްެއވާހަަކތައް ްއިބްރާހީމްވެސް ްއައްާބސް ްއޮތް ތާއީދުކުރަްއވާފައި

ތަށްްވާހަކަްދައްަކވައިފި.ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެންޤާނޫނުގެްމަފްހޫަޫމްްއޮޅޭގޮ
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ް ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ް)ނ(ްގައ19ްްިމި ްަކނަޑއެިޅެގން ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްނެގުމާބެހޭގޮތުްން ްމުދާ ްބައެއްގެ ްބެލޭ ްދުޝްމަނުންކަމަށް އޮންނަނީ،

ްދަންނަވާނީް ްައޅުަގނޑު ްނާޅައޭ. ްހުރަހެއް ްމިމާއްދާ ްހެދުމަކަށް  410ޤާނޫނެއް

ްމި ްމިކޮށްފަިއްްމިތާނގަަައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާނަ ދުޝްމަނުންގެ

ްއޮތްްދުޝްމަނުންގެްމާނަް ްގެންނަވާފައި ްކޮިމޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ އޮތްއިުރގައި

ްއޮްތް ްގެްނނަވާފައި ްނުެގއްލޭގޮތަށް ްޙައްޤުތައް ްައސާސީ ްހަޤީޤަތުގައި އެއީ

ްމުޅިް ްހަމައެކަނި ްދުޝްމަން ްޙާަާލަތެއްަގއި ްއެކަހަަލ ްއެހެންވީމަ، މާނައެކޭ.

ްހޮޅިންނާިއްޤާ ްއޮތްިއރު ްބޭނުންކޮށްފައި ްތަނެއްަގއި ްއެންމެ  415ނޫނުއަސާސީގެ

ްތެރެއިްން ްމީުހންގެ ްބައިވެިރވާ ްއެމީހުންނާއި ްނިސްބަތްކޮށް މަލަބާރީންނަށް

މިސާލަކަށްްދިވެހިންގެްބަަަަޔުކްއެކަހަލަްޢަަަމަލެއްަގއިްބަިއެވރިވެއްިޖއްާޔއޭް

ގަންނަންްމަސައްކަތްކޮްށްކިޔާފައިްޤާނޫނުއަާސސީަގއިްެނތްމާއްދާއެއްްގެނެސްް

ް)ރ(ް ްމީގެ ނޑައެިޅެގން ްކަ ްމިއީ. ްހުށަހެޅުމެކޭ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ކުރަން

 420ބެލީމަްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްމިއީްކޮންްބޭނުމެއްަގއިކަންްުދޝްމަނުންްމިް

ނޑުމެންްފާސްކުރިއިރުްފާސްކުރެވިަފިއްމިއޮތީ.ް)ރ(ް ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރި ްމީހަކު ްމިއޮންނަނީ ްމުދާްްގައި ްެއމީހެއްގެ ްބަދަލުަގއި ކުށެއްގެ

ދައުލަތަށްްހިފައިގެެނއްނުވާނޭ.ްމިހެންްއޮންނައިރުްކިހިނެއްތޯްމިްހުށަހެޅުންް

ްއެއްފަހަރުް ްއަދިވެސް ްމިކަމަަަށް ްއެހެންވީމަ، ހުށަަަހަޅާނީ.

ްރައްޔިތުްނެގް ްބައްލަަވިއގެން ްމިކަން ްމަިނކުފާނު  425އިލްތިމާސްކޮށްލަްއވާފައި

ްނުގެއްޭލގޮތަ ްމިވާހަަކްޙައްޤު ްއަޅުަގނޑު ްއެދި ްގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ކަށް

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.
ް

ް

ްވާހަކަފުުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުީރގަިއެވސް ްފާހަގަކުރަްއވާ ްަދށުން ްނުކުތާގެ  430އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަހަމުންދާއިރު ްވޯޓު ްދަންަނވާލީން ނޑު ްއަުޅގަ ދައްކެވީމަ

ްިވސްނަ ްއެހެންވީމަ،ްއެކަމާ ްއާެދ، ްވާހަކަ. ްގެންދާނެ ްކުރިައށް ިއގެން

ްަޖްއސަވާލަދެްއވުންް ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މިހިސާބުން

ްމިހިަރް ްމައިުކގެ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެނގުމަށްޓަކަިއ ްވޯޓު އެދެން.

 435ްންސްކްރީނުންްއެޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެްނަންފުޅުތޯެވސްްަބއްލަވާލަދެްއވު
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ްދަންނަވާލާނަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެދެން.

ްއިސްތިޢުފާް ްމިހާރު ްތާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނ.އަތޮޅުެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެްނވީމަ، ްއަންަގަވއިފި. ްައޅުަގނޑަްށ ދެއްވާފަިއާވކަން

ްދަންނަވާލީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީ ްމެންބަރުންނަށް ްކޯަރމް ގައި.57ްްހުގެ

ްމެންބަރުންގެް ްބަެއްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލީމަ ްމިހެން  440އާދެ،

ްހީވޭ.ް ްއުފެދުނުހެން ްުސވާލުމާކެއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް މޫނުފުޅުމަތީން

ްއުނިވެެގްން ްއެމަޤާމު ްދެއްވުމަކީ ްއިސްތިޢުފާ ްމެންބަރަކު އެހެންނަމަވެސް،

ްޢިއްޒަތް ްދެ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްމިހާރުްދިއުމެއްނޫން. ްމެންބަރުން ތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހެނުދނު ްކުރީގެ ްނ.އަތޮޅުެގ، ްދެއްވާފަިއވަނީ. އިސްތިޢުފާ

ްދެް ްިސރާޖު.ްމި ްކުީރަގއި ްޭއގެ ްވާހަކަފުޅު ްޠާރިޤުގެ ްމިހާރު  445ދަންނަވާލިހެން

ްަވޒީފާެގް ްސަރިވްސގެ ްސިވިލް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްދެން ްވިދާޅުވެ ްއެގޮތަްށްބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވާކަމަްށ ހެންީވމަ،

ްއާދެ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( ްެއހެންވެގެން. ްދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑު

ްނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްމާލޭެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ް

ް450 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމެންބަރުންްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމަނިކުފާނު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަދަުދްޝުކުރިއްޔާ ްގެ

ްވަޒީރުންނަށްވެްސްްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުރިހާ ްމަދުވާ ްމިތަނުން ްގުނުްއވާކަމަށްވަންާޏ ނޑިން ގޮ

ނޑިތަްއް ްގޮ ްއެ ްއަދި ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑިހުންނަންވާެނކަމަށް  455ގޮ

ނޑުމެންްކޯރަމްްގުނަންޖެހޭނީ.ް ްހިމަނައިގެންްއަުޅގަ
ް

ް

ްީކކޭ.ްކީކޭ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް460 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާްއެއްަޗކީްވަޒީރުްނގެްއަދަދުްވުޒާރާަތއްްހިންގަވަްންްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް
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ްއެބޭފުޅުންްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްޠިފްއާ ްއަދަދޭ. ްޮގނީޑގެ ްއެއީ ްއަދަުދ ްވަޒީރުްނގެ ތިއްބެވި

ްއިންތިޚާބުވެް ްެއހެންވީމަ،ްެއްއެކިތަންތަނަށް ްނަމަވެސް. ްވަޑަިއގެންނެވި  465ގެން

ްކޯރަްމް ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިމަނައިގެންނޭ ްއަދަދުތަްއވެްސ ނީޑގެ ގޮ

ްކޯރަމްް ްއަދަދުން ްޮގނީޑގެ ްނެތިސް ްެމންބަރަކު ނީޑަގއި ްގޮ ގުނަންޖެހޭނީ.

ްގުނޭކަމަށްވަންޏާ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް470 

ްމަޖިލިސްްޢިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާތަނަށް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރައީސަށް ޒަތްތެރި

ްހަމަް ްއުޞޫލު. ްއަިއ ްކުރަމުން ްޕްރެކްޓިސް ްހަމައަށް ްމިއަދާިއ ފެށިގެން

ނޑުްމިގެންދަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްިތއީްއަޅުަގނޑުމެްން އެއުޞޫުލގެމަތީންްއަުޅގަ

ްގޮތްތަ ްމިހިާސބަށް ްބަހުސްކޮށް ްޖޯޝުގައި ްވަރަށް ްފޯރީގައި ކެްއްވަރަށް

ްނިންމުމުގެް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ  475ނިންމައިގެން

ްމިއަދަުކް ްތީކީ ްއެހެންވީަމ، ްގެންދަނީ. ްމީތި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަރުޙަލާއަށް

ްއޮތްް ްެދކޭކަށެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްމައްސަލައެްއގެ މާބޮޑު

ްއަުޅގަ ްެދން ްއާދެ، ްމިޖެހެނީ. ްދަންނަވާލަން ނުޑްމައްސަަަލަެއއްނޫންކަމަށް

ްމެންބަރުންނަށް.ްވޯާޓއިެގްން ްޢިއްޒަތްތެރި ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްނާރުވާަނން

 480އަޅުަގނޑުމެންްކުރިއަށްދާނީ.ްއަޅުަގނޑުްރ.އަތޮޅުގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެދެނީްދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށް އަލީްވަޙީުދގެްއަރިހުން

ްތްތެރިްމެންބަރުްއަލީްވަޙީދު.ްނުގެންދިއުން.ްއާދެ،ްރ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް485 

ްނުދައްކާނަން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްވާހަކަެއއް ްިދގު ްމާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންަނމަވެސް ްނުހަދާނަން. ްދެކޮުޅވެސް ްމާބޮޑަށް އަޅުަގނޑު

ްމުޅިްތާރީޚަށްޓަކަ ްރަީއސަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އި

ްބޭފުޅަކުް ްޢައްޔަންކުަރންޖެހޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހާމަކޮށްލާދޭން. ޤައުމަށް

ްބަދަލާއިް ްައންނަ ްކޯރަމަށް ްސަބަބުން ްހުރުުމގެ ްނުކުެރވި  490ޢަަައްޔަން

ްއިންިތޚާބުކުރަްއވާފަ ްއެބޭފުޅުން ްަރއްޔިތުން ްލޮުބވެތި ިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްވާގޮާތިއް ްމި ްވަކިެވަވޑަިއގަތީމަިއ ްބޭފުޅުން ްއެތަނުން ްބޭފުޅުން ތިބޭތަނުން

ްެއް ްއެހެންވީމަ، ްބަދަލުވެގެން. ްމިއަންނަނީ ްދެގޮތަކަށް ްތަފާތު ްމުޅިން މިއީ

ްޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްއަންނަްބަދަލެއް.ްއެވާަހކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް495 

ް

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއއްެޗްއްމިހާރު ްުކޑަކުޑަ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް، އްޒަތްތެރި

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްމިއުޅެނީ. ްދަންނަވާލަން ްފިލުވާލަދޭން އޮޅުން

ނޑުމެންްކޮންމެހެންް ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްއިސްިތޢުފާްދެއްވިޔަސް

ްނާދޭ.ް ްބަަދލެއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކޯރަމަކަްށ  500އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއއަްށް ްނެތިްއޖިއްޔާ ްވަޒީރުކަުމގައި ްަވޒީރަުކ އެހެންނަމަވެސް،

ްވަޒީރުކަމަްށް ްވަޒީުރ ްއެހިނދު ްއާދޭ. ްބަދަލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ޙަވާލުކުރަްއވާަފއިްނެތީވިްއޔާްމިކޮޅަށްްނާންގަވާްއޮިތއްޔާްެއްވަޒީރަކުްެއީއް

ްހަމަޖައްސަިއގެންް ްކޯރަމް ްމިކޮޅުން ްބަލަިއގެން ްވަޒީރެްއކަމުަގއި ްނެތް

ްގުނަމުްން ްއަދަދުވެސް ްމުޅި ްމަޖިލީހުގެ ްއަިދ ްހުރީ.  505ގެންގޮސްަފއި

ްމައްޗަްށް ްއަސްުލެގ ްއެ ްެއހެންވީމަ، ްއޮތީ. ގެންގޮސްަފއި

ްމެންބަރުންނާއިް ްއަތޮޅުތަުކގެ ްދެންނެވިގޮތަށް ްމި ބައްލަވާަލއްަވއިފީިވއްޔާ

ްއިނގޭތޯ.ް ްޮގތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއޮންނާނީ ްޢަަަމަލުކުރެވިަފއި މެދުގަިއވެސް

ްއާދެ ްފުރަތަމަް، ްާއދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއަުޅަގނޑު އެަެހެންވީމަ،

ްއުތުރުބުރީެގް ްތިލަދުންމަތީ ްއޮީތ، ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ  510މިގޮތުން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްސަމީރުްހުށަހެޅުއްިވްހުށަހެޅުއްވުމަށްްވޯޓަްށް

ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށްޓަަކއިްވިދާޅުވެދެްއވުންްއެދެން.

ް

ް

ްއުތުރުބުރީެގްްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި ްތިލަދުންމަތީ ްބާބު. ްމާނަކުރުމުގެ ްޢިބާރާތްތައް  515ބަސްބަހާއި

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްހުށަހަޅުއްވާ، ްސަމީރު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވް ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޢ15ްިއިޞްލާޙު. ްފަށާ ްބާުބގެ ްބަދަލުކުރުން.ްވަނަ ްތިރީގައިާވގޮތަށް ބާރާތް

ްލަފްޒުތަކާއިްޢިބާރާތްތަުކގެްމާނަ.
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ް520 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް525 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 69ް530ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް535 

ްބަލާއިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްދެންްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްހުށަހެޅުއްވުން ްމި ރު

ް.2ްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްެއއީްހުށަހެޅުންްނަންބަރުް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް540 

ްރީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުނެގިގެން ްޕްރިންޓްއައުޓް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމުްވިދާޅުވާތީްކުަޑކުޑަްހިނދުކޮޅެއް.ްސްޓާޓްކޮށްލަންޖެހުނުކަމަށްްއަމީންޢާން

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް545 

ްއާދެ،ްދެވަަނއަށްްއޮތްްހުށަހެުޅންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ް

ްޙަސަްންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްހުވަ ްޢަދުނާންްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ  550ުދއަތޮޅު

ޙަލީމްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް)ހ(،ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައިްލަްފެޒްއް

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްހިމެނިފައިވާގޮތުން ްޢިބާރާތެއް ނުވަތަ

ްދޭހަނުވާހާްހިނދަކު.
ް

ް555 

ްނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 560ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

 67ް565ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްާއދެ،ްދެން ްމި ްބަލާއިރު  570މިވޯޓުގެްނަތީާޖއަށް

ް.7ްހުށަހެޅުއްވުންްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.ްހުށަހެޅުންް

ް

ްށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ
ް
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ްކުަޑކުަޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަބއުޅޭ ްލިބުމުގައި ްޝީޓް ްނަތީޖާ ްމި ްނަތީޖާ، ްމި  575އާދެ،

މައްސަލަެއއްްދެންމެއަކުެވސްްދަންނަވާލިހެން.ްއެަެހެންވީމަ،ްޓެކްނީޝަނަްށް

ދަންނަވާލަންްއެބަޖެހޭްކުަޑްހިނދުކޮޅަކަށްްބަލައިލަން.ްެއއީްއެހެންނޫނިއްާޔް

ްޝީޓްްްމެންބަރުންނަށް ްނަތީޖާ ްމި ްބޭނުންވެއްޖިްއޔާ ފަހަރެއްގަިއ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަތިވޭ. ްލިބުން ޕްރިންޓްއައުްޓވުން،

 580މިްބޯޑުންްއެބަފެނޭ.ްއެހެންވީަމ،ްދަންނަވާލަންްުކޑަުކޑަްހިނދުކޮޅަކަށްްއެބަް

ްއެދެންޖެހޭ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއ،ްޙުސައިންްރަޝީުދްޙަސަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަްއސަވަްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްވޯޓަްށ ްމިހާރު ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ  585ްއާދެ،

ްއަިމއްލަްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:ް ްދަޢުަލތާއި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމިާހރު ްހުށަހެޅުްއވުން ތިއުޅުްއވާ

ް ްމިާބބުގެ ްަރއްޔިތުން، ްއަިދ5ްްވެރިކަމާއި ްތަޢާރަޟްވޭ. ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްމާނަކުރުމުގެ ްޢަމަލުކުރުމާއި ްޤާނޫނުއަސާީސައށް ވަނ4ްްަހަމައެގޮތަށް

ްޤަބޫލެއްް ނަޑކަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްތަޢާރަޟްވޭ. މާއްދާއާިއވެސް

 590ްނުކުރެވޭްމިގޮތަށްްވޯޓަށްްެއްއސެވިދާނެްކަމެއް.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްހއ،ްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްއާދެ، ްއެހެްނވީމަ، ްއާދެ، ްތައްާޔރުވެއްޖެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  595އާދެ،

ްިނޒާމާބެޭހް ްމުޢިއްޒު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ހދ،

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް600 

ްދަންނަވާލަްންއުްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނޑު ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްޅުނީްދިވެިހްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި
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ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއުަުދަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިސްލާމްދީނަކީ ްއިސްލާްމދީންކަމާއި، ްދީނަީކ ލަތުގެ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްމަްސދަރުކަމާއި،ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްމައިަގނޑު ޤާނޫނުތަކުގެ

ްދަޢުލަ ްމިވަނީ ްނެހެދޭނެކަމަށް ްއެްއވެްސްޤާނޫނެއް ްޚިލާފަށް ތާއިްއަސްލަާކއި

ް ްމިބާބުގެ ްަރއްޔިުތން، ްވެރިކަމާއި ްވަަރްށ12ްްއަމިއްލަ ްމާއްދާަގއި  605ވަނަ

ްޤާއިމްކުރުުމެގް ްޢަދުލްއިންޞާފް ްއަދި ްބަޔާންކޮށްފައި. ްޢިބާރާތުން ޞަރީޙަ

ްޤާނޫނުގަިއް ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ްމިބުނަނީ ްމާއްދާަގއި ްދެވަނަ ބާރުގެ

ވާލާަނންްއަޅުަގނޑު،ްވަިކގޮތަކަށްްަކނަޑއަޅާފައިުނާވ،ްޭއގެްކުރީަގއިްދަންނަ

ްޤާނޫނުތަކަށޭ،ް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްޢަމަލުކުރާީނ ނޑިޔާރުން ފަ

ްވަިކގޮތަކަްށް ްޤާނޫނުަގިއ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމިބުނަނީ،  610އެހެންބުނެފަަައި

ނަޑއަޅާފައިުނވާްކަންކަންްނިންމުމުގައިްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްެއކަމެްއް ކަ

ްރިޢާޔަތް ނިޑޔާރުން ްފަ ނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށް ްއެހެންވީމަ،ްކަ ކުރަންވާެނއޭ.

ްޤާނޫނުތަްއް ްއުސޫަލކީ ްމިވާ ނަޑއަޅާފަިއ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ފުރަތަމަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެީއ ްގޮތަށޭ. ްޚިލާފުނުވާ ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ހެދެންވާނީ

ްފާސްވެފަިއވަންާޏް ްޤާނޫނެއް ްއެފަދަ ްޤާނޫނުތައް. ްފާސްކުރާ  615މަޖިލީހުން

ްއި ްޤާނޫނަކަށޭ. ްއެ ްަކންތައްތަކުަގިއްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ްއެިކއެކި ސްލާމީ

ްދަރިްން ްމައްސަލަތަކުަގއި ްޙަޟާރަތުގެ ްމި ްތަފާތުތައް. ްމަޒުހަބީ ހުންނާނެ

ްލިބޭީން ްިއސްކަން ްއެންމެ ްބުނެފާނެ ްއެަކކު ްލިބުމުގަިއ މައިންބަފައިންނަށް

ްމަޒުހަބީް ްޮއެވދާނެ ްދެން، ްމަންމައަށޭ. ްފަރާތު ްމަންމަ ްދެން، މަންމައަށޭ.

ްއެހެންވީ ްބާބުަގިއްތަފާތެއް. ްޤާއިމްކުރުމުގެ ްޢަދުލްއިންޞާފް ްިމ  620މަ،

ްސިފަިއގަިއް ްޤާނޫނެްއގެ ްއުސޫލުތައް ްޝަރުޢީ ްއެ ްމިވަނީ ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަބާވާންޖެހޭނީ. ްޤާނޫނަަކށޭ ްއެ ގެނެިވއްޖިއްޔާ

ްބުރައިގެްން ްމުޅިން ްސްކީމް ްމި ްޝަރީޢަްތްމާނަކުރީމަ ްމާނައިގައި ޤާނޫނުގެ

ްޝަރީޢަތާްއެދިޔައީ.ްއެ ްޚިލާފު،ްއިސްލާމީ ްޝަރީޢަތާއި ހެންވީމަ،ްއިސްާލމީ

 625އެްއގޮތަށްްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްއޮންނަްޤާނޫނަކަްށވެސްްވަކިްތަާބވާަކްށް

ްމިދަންނަާވް ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ްނިންމިދާނެ. ްގޮތަކަށްވެސް ްމަޒުހަބީ ނުޖެހޭނެ

ް ްމިމާއްދާ ްއެހެންވީަމ، ްވޯޓަްށ7ްްވާހަކަައކީ. ްނަންބަރަށް ވަނަ

ްދެވަަން ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހނެއޭ. ްއިތުރަްށ އެއްެސވުމާއިމެދު
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ްގޮތަކަޭށް ްތަޢާރަޟްާވ ްއުސޫލާ ނޑައަޅާަފިއާވ ްކަ މާއްދާގައި

 630ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނިންމެންްމިއުޅެނީ.ް

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްސ.އަތޮުޅގެ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްއްސުޢޫދު.ްޙުސްނު

ް635 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްމި ްރައީސް، ްހުށަހެޅުމުގައ7ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްމިާވ ްޞަފްޙާގައި ްވަނަ

ްޢާންމުްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއޭގެ ް"ޤާނޫނު" ްއޮތީ ްމާނަކޮށްދީފައި ްލަފްޒު ްމި "ޤާނޫނު"

ްލަފް ްމި ް"ޤާނޫނު" ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ްއޮީތްމާނައިގައި. ްބޭނުންކޮށްފައި  640ޒު

އޭގެްޢާންމުްމާނައިަގއެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑަށްްޔަޤީންްޭއގެްޢާންމުްމާނައިެގް

ްއެހެންް ްއެނޫްނެވސް ްއާދަކާދަާއއި ްޝަރީަޢތާއި، ްއިސްލާމީ ތެރެއިން

ްހިމެނޭނެް ްއެްއޗެހި ްމިހުރިހާ ްގަާވއިދުތަާކއި ްހަދާ ްސަރުކާރުން މިދެންނެވީ

ް ްތެރޭަގއި، ްމާނައިެގ ްޢާންމު ްތެޭރގަިއ.ްއޭެގ ްމާނައިގެ ްޢާންމު ލަްފޒުެގ

 645އެހެންނަމަވެސް،ްމިްޤާނޫުނައސާސީަގއިް"ޤާނޫނު"ްިމގޮތަްށްބޭނުންކޮށްފައިް

ްލޯާއިއް ްނޫން. ްމާނައަުކ ްލޯެގ ްމާނައިގައި. ްއެ ްލެޖިސްލޭޝަން ހުރީ

ްާޕލިމަންަްޓްަްއާިއް ްއޮފް ްއެކްޓް ްއެބަޖެހޭ. ްތަފާތުކުރަން ލެޖިސްލޭޝަން

ްތަފާތުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްލޯެގްލޯއާއި ްބަލާއިރު ްެއގޮތުގެމަތިން ްއެހެންވީމަ، .

ްމިް ްމިއުޅެނީ. ްނޫން ްމާނަކުރާކަށް ްޢާންމު ްޤާނޫނުގެ ްނުވަތަ ްމާނަ ޢާންމު

ްހއ.ެގް ްދެންެމއަކު ްއޮތީ ްބޭނުންކޮށްފައި ްޤާނޫނު  650ޤާނޫނުއަސާސީން

ްއެވިދާުޅވިހެންް ްމިމާއްދާގަަައި ްއެޙަވާލާދެްއވީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަ ްގެތަކުްނ ނޑިޔާރު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށާއި،ްފަ މަލުކުރަންޖެހޭނީ

ްރައްޔިތުންެގް ްޙަވާލާދެީނ ްއެ ްޤާނޫނު ްއެބުާނއިރު ްއެހެން ޤާނޫނަށާއެވެ.

ްތަފްސީލުގަިއް ްމިާހ ްމިއީ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޤާނޫނަށް. ްހަދާ މަޖިލީހުން

ނުޑްއެއާިއއެްއކޮްށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެހެންވީމަ،ްއަދި ްނޫން. ްއެއްޗަކަށް  655ހުރިހާ

ްއެަބއޮޭވްދަންނަވާލާނަން،ް ްަކނަޑއެިޅގެން ްބާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ
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ްމަޖިލީހަށެވެ.ް ްރަްއޔިތުންެގ ްލިބިގެންވަނީ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ބުނެފައި

ްރައްޔިތުްނެގް ްލިބިގެންވަީނ ްބާރު ްހެދުމުގެ ްޤުރުޢާން ްމާަނއަކީ އޭގެ

ްޤާނޫުން ްމިގޮތަށް ްމިހާރު ްނުކުެރވޭނެ. ްމާނައެއް ްއެހެން މަޖިލީހަށޭތޯ.

 660ނަކޮށްފިއްޔާްަރއްޔިތުންެގްަމޖިލީހުގެްބާބުަގއިްބުނާްޤާނޫުންހެދުމުގެްބާރުްމާ

ްޤާނޫނުް ްމިގޮތަށް ްބުނެފައި ްމަޖިލީހަށޭ ްރަްއޔިތުންެގ ލިބިގެންވަނީ

ްރަސްކަލާނގެ،ްމާްތް ްމާތް ްޤުރުޢާނާއި ްކީރިތި ްމާނަައކީ ްޭއގެ މާނަކޮށްފިއްޔާ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްހަދާނީ ްސުންނަތްތަްއވެސް ްއެގޮތަށްްރަސޫލާގެ ހުންނޭ.

ްނުވާނެ.ް ްމާނަޮކށްގެން ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ދޭހަވާގޮތަށް

ްެއކްްޓް ްމާނައިަގއި. ްއެ ްލެޖިސްލޭޝަން ްމާނަކުރަނީ ްޤާނޫނު  665އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮފްްޕާލިމަންޓެއްގެްގޮތުަގއި.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމި، ްއަޅުަގނޑު ްމި ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްއާދެ، ނުކުތާއެއް،

 670ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޤުބާދުްޢަބޫބަކުރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްްޢަޫބބަކުރުްމުޙަްނމަދުްޤުާބދުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއެޗްއްހއ.ެގ ްއެވިާދޅުވި ްުނވަތަ ްއެހުށަހެޅުްއވި  675ްމެންބަރު

ްއެވިދާުޅިވްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވެދާނެކަމަށް ްއެހެން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނީ އިޙްތިމާލް

ްކަމަކަްށް ްވާަހަކފުޅެއް ްރަނގަޅު ްއެހާ ްއަސްުލގަިއ ކަންތައްތަކަކީ

ތަކުގެްތެރެއިްންއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވެއޭ.ްެއއީްއިސްލާމީްމަޒުހަބް

ްހެދިަކމުގަިއވިަޔްސް ްޤާނޫނެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްމަޒުހަބަކަށް ކޮންމެ

ްހެދިފައިާވް ްތެރޭަގއި ްދާއިރާގެ ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ ްވާނީ  680އެޤާނޫނެއް

ްމީހަކަށްް ްެއއްެވސް ްޙާެލއްަގއި ްެއއްވެސް ްއެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކަށް.

ްއަދި ްހެދިކަމުގައިިވޔަސް ްމަޒުހަބަށް ްޝާފިޢީ ްތިންްްނުބުނެވޭނެ ްއޮތް ދެން

ްޚިލާފަކަށޭ.ް ްޝަރީޢަަތކާ ްއިސްލާމީ ްތިހެދީ ްހެދިކަމުގަިއވިޔަްސ މަޒުހަބަަަށް

ްހެދިޔަސްް ްމަޒުހަބަކުން ްކޮންމެ ްނާންނާނެ. ްތަނެްއ ްެއވިދާުޅވާ އެހެންވީމަ،
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ްތެޭރގައި.ްއެހެންީވމާ،ްއިސްލާީމް ްދާއިާރގެ  685އޮންނާނީްއިސްލާމީްޝަރީޢަުތގެ

ްއެ ްކިޔާނެ ްއެއަށް ްނުބުނެ ްދެޭވެންޝަރީޢަތޭ ްއެއަށް ްނަމެއް ްއެހެން ނޫން

ްއެްއވެސްްނަމެއްްނޯންނާނެ.ް
ް

ް

ްމެންބަރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްނުކުތާއަކަށް ްނިޒާާމބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްމި  690އާދެ،

ްކުރެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ރައްޔިތުންެގްްއވުންތަަކށް

ްމަޖިލިސް ްަމޖިލީހުން، ްޤާނޫނަށްްރައްޔިތުންގެ ްހެދުމާއި ްޤާނޫނު ވެސް

ްކުެރވޭީން ްމަސަްއކަތް ްބާތިލުކުރުމުގެ ްޤާނޫުނ ބަދަލުގެނައުމާއި

އިސްލާމްދީނުގެްއުސޫލުތަާކއިްޚިލާފުނުވާގޮތުގެްމަތިންކަމުަގއި.ްރައްޔިތުންެގް

ްދޭްއަގިއް ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްެއްއވަނަ ްމިބާބުގެ  695މަޖިލިސް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަ ްއަދި ްޤާނޫނުްބަޔާންކޮށްފަިއވުމުން. ްއަމަލުކުުރމާއި ށް

ްާޤނޫނުއަސާސީ،ް ްތަޢާރުުޟވާތީ ްމާއްދާއާއި ްހަތަރުވަަނ ްބާބުގެ މާނަކުރުމުގެ

ްނެތް.ް ްބެލެޭވކަށެއް ްކަމަކަށް ްއެަކއެްއޗެއް ްެއީއ ްަގވާއިދަީކވެސް ޤާނޫނާއި

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫެނއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފުވާ ްއަސްލުަތކާިއ އިސްލާމްދީނުގެ

ްފާސްކޮށްގެން ްމިބާބުގެްްމަޖިލީހުން ްމަިޖލިސް ްރަްއޔިތުންގެ  700ނުވާނެކަމަށް

ްޝަރީޢަތާއިް ްބަޔާންކޮށްފަިއވުމުން،ްއިސްލާމީ ް)ނ(ްގައި ްމާއްދާގެ އެްއވަނަ

ްނުހެދޭނެކަންް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނެއް ްެއއްެވސް ތަޢާރުޟުވާ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމީެގއިތުރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ.

ްކަންކަްންނިންމުމުގައިްހަދާްޤާ ނަޑއަޅާފަިއްނުވާ ނޫނުގައިްަވކިްގޮަތކަްށްކަ

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށް ްކަ ްކަެމްއ ްޝައީޢަތުަގއި  705އިސްލާމީ

އާދެ،ްައޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްންއުޅުނީްޤާނޫނުއަސާީސާއއިްާޤނޫނުގައިްވަިކް

ސްލާީމްޝަރީޢަތުގަިއްގޮތަކަށްްަކނަޑއަޅާފައިުނވާްަކންކަންްނިންމުމުގައިްއި

ްރިޢާޔަތްކުރަްއަވވަްން ނޑިޔާރުން ްފަ ނަޑއަޅާަފއިާވޮގތަށް ްކަ އެކަމެއް

ވާނެކަމަށްްޢަދުލުއިންޞާފުްާޤއިމްކުރުމުގެްބާރުްމިބާުބގެްެދވަނަްމާއްާދގަިއް

 710ބަޔާންކޮށްފައިްވުމުން،ްއަދިްިދވެހިްދައުލަތުގެްދީނަކީްއިސްާލމްދީންކަމަށާއިް

ނޑުްމަްސދަރެއްކަމުަގިއްއިސްލާމްދީނަކީްދިވެހިރާއް ްޤާނޫނުތަކުގެްމަިއގަ ޭޖގެ

ް ްމިބާބުގެ ްރައްޔިތުން ްވެިރކަމާިއ ްއަިމއްލަ ްމާއްދާަގިއ12ްްދައުލަތާއި ަވނަ
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ްއެންމެާހް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ބަޔާންކޮށްފަިއވުމުން.

ްިމް ްމަޖިީލހަށްކަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްލިބިގެންވަީނ ބާރުތައް

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ،ް ްމިބާބުގެ ްަރއްޔިތުްނ ްވެރިކަމާއި ްއަމިއްލަ  5ް715ދައުލަާތއި

ްއަސްލުތަާކިއް ްޝަރީޢަތުެގ ްއިސްލާމީ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވުމުން ްމާއްދާަގއި ވަނަ

އުސޫލުތަކަީކްޤާނޫނަށްވުރެންްމުޤައްދަސްްެއއަށްވުރެންްމާްުމހިންމުްސޯސްް

ްރާއްޖޭަގިއް ްޙުކުމްަތްއ ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ ްލޯކަމާިއ، އޮފް

ްޯވޓަށްްތަންފީ ްމިއަށް ްމިސަބަބާހެިދ ްއެހެންވީމާ، ްއެނގޭ. ޒްކުރެވޭނެކަން

ްާއދެ،ްނިޒާމާބެޭހް ްއޮތް ްދެން ްއާެދ، ްދަްނނަވަން. ްވާހަކަ ްނޯންނާނެ  720އެހެން

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމ.އަތޮޅުގެ ްިއބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫާސ ނުކުތާއެއް

ްވ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޢާފްކުރައްވާ.ްް

ް

ްބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާމާ

ް725 

ްދެންމެްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ތިނިންމަވާލެއްވިްނިންެމވުމަކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްރަނގަޅުްިނންމުމެއްްނޫނޭ.ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތެރޭ ްމާނަކުރުމުގެ ްމިޤާނޫނު ްައޅުަގނޑުމެން ްމިދެންނެވިްއިސްލާމީްއެއީ ގައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ. ްހިމަނަން ްސުންނަތް ްޤުރުޢާނާއި ކީރިތި

ްއެމީހުންނަށްް ްޤައުެމއްަގއިޯތ ްއިސްލާމީ ްޮކން ްބޭނުންޭވ  730ސުވާލުކޮށްލަން

ްފާސްކޮށްފައިް ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުހަދާ ްެއތަނުގެ ްޤާނޫނެއް ްހުރިހާ ބޭނުންވާ

ްދިމާވާ ްޙާލަތު ްއެ ްއޮތީ. ްދިމާވެއްޖިްއާޔްމިހާހިސާބަށް ްއެހެން ްއިނގޭތޯ ނެ

ްގޮުތަގިއް ްޤާނޫނެްއގެ ްކޯްއޗަކަށްތޯ. ްރުޖޫޢަވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެން

ްކިހިނެއްތޯް ްދެން ްނުބަލާ ްސުންނަތް ްޤުރުޢާނާއި ްކީރިތި އަޅުަގނޑުމެން

ްފާސްކޮށްފަެއްއް ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނެއް ްއެހެންވީމާ، ްހަދާނީ.  735އަޅުަގނޑުމެން

ްިކާޔފަ ްނެތޭ ްގަާވއިދެްއ ްމައްސަލަތަްއްނެތޭ ްދިާމ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ އި

ްއުފެދޭނެތީް ްމައްަސލަ ްެއއިން ްމުޖުތަމަޢުއެއްަގއި. ްއިސްލާމީ ދޫކޮށްލަންވީތޯ

ްމިއަުކްން ްމައްސަލަެއއް ްއިތުރު ްއެހެން ްމިގެނަީއ ްިމގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ްނާންނާނެްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ްް740 
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ް

ްއޮތްގޮުތެގްއާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިކަންތައްތައް ްދެންނެވިއްޖެ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ދެ،

ްމުޢިއްޒު.ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހއ.ެގ ްއެހެންނޫންތޯ. ްވާހަކަ

ް

 745ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވަރަްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއެދެއްެކވީ ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްްށްއާދެ،

ރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއް.ްއެކަހަަލްކަންތައްތަކުަގއިްކިހިނެއްހޭްހުރިހާްކަމަކަށްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަޢދުލުއިންޞާފުް ްއެބަވޭ ްއެކަން ްއަމަލުކުރާނީ. ްނެތިއްޔާ ްހެދިފައި ޤާނޫނު

ްޞަރީޙަކޮްށްބަޔާންވެފައި.ް ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ްެދވަނަ ްބާރުގެ  750ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްޤާނޫނުތަކަށޭ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ްއަމަލުކުރާީނ ނޑިޔާރުން ފަ

ްކަންކަްން ނޑައަޅާަފިއނުވާ ްކަ ްގޮަތކަށް ްވަކި ްޤާނޫނުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ނަޑެއޅިފައިާވގޮތަްށް ްކަ ްއެކަމެއް ްަޝރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ނިންމުމުގައި

ްޤާނޫނުް ްފުަރތަމަ ްއެހެންވީމާ، ްރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއޭ. ނޑިޔާރުން ފަ

ްމައިަގނުޑްއެކު ްެއއީ ްއެއްގޮތަށް. ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްމިޖެހެނީ  755ަލވާލަން

ްޤާނޫނުގަިއް ްެއޮގތަށް ްއިސްލާމްދީން. ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ މަސްދަރަކީވެސް

ްއޮންނަް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްއޮންަންޤާނޫނެއް ްލިޔެފައި ްނެތި އެކަމެއް

ްއަމަލުކުރަންެޖހޭ ްޝަރީޢާއަށް ްއިސްލާީމ ްނެތިއްޔާ ްމިއޮތީްޤާނޫނެއް ނެއޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވ.އަތޮޅުެގ ްއެހެންވީމާ، ްބަޔާންކޮށްފައި. ްޞަރީޙަކޮށް ވަރަށް

ްނުދެވިއްޖިްއާޔް ްނުދެވިދާނެ. ްޙާލަތަށް ްވިާދޅުވި ްނިޒާރު ްމޫސާ  760މެންބަރު

ްޤާނޫނީް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްލިޔެވިފައި. ްމިަވނީ ްގޮްތވެސް އަމަލުކުރާނެ

ނުޑ..... ްމައްސަލަެއއްްއޮތްކަމަކަށްްއަުޅގަ
ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަްނނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  765އާދެ،

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނާހާނެ ްވޯޓަށް ްެއއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްޙުސައިްން ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޅ.ައތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ނިޒާމާބެހޭ

ްއިބްރާހީމް.ް
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ް

 770ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކު

ް

ްވަރަްށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްދިގުކޮށް ްވަރަށް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު `ްއާެދ،

ްގިނަް

ްގިަންްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްހަވާލާެދއްވާަފއި ްޤާނޫނުއަާސސީއަށް މާއްދާތަކަކާިއ

ްދަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދައްަކަވއިފީމު.  775ނަވާނީްވާހަކަފުޅުތަެކއް

ްއިބްރާހީމްް ްިނޒާުރ ްމޫސާ ްައލްއުސްތާޛް ްމެންބަރު ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ް ްމި ްތިވިދާޅުިވ7ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަނިކުފާނު ްމިއީ ްއިޞްލާޙަކީ ވަަނ

ްހަަމް ްމިއީ ްމީކީެއއް. ްނޫނޭ ްއެްއޗެްއ ްތަޢާުރޟުވާ ްއެްއޗަާކއި އެްއވެސް

ްއަދިް ްޤާނޫނު ްމާނަކުރުމުގައި ްލަފްޒު ްމި ްޤާނޫނު ްކޮންމެހެންވެސް

 780މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްޤާނޫނުްބޭނުންކޮށްފައިްއެވަނީްކީރިތިްޤުރުޢާނާއިްމާތްް

ްއެެދް ްއުޫސލުތަކާއި ްޝަރީޢަތުގެ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްސުންނަތުން ރަސޫލާގެ

ްއޮތުމަކުްން ްމިެހން ްގޮތަށޭ. ްހިމެނޭ ްުއސޫލުތައްވެްސ ްދޭހަކޮށްދޭ އަސްލުން

ްއަ ްނޫފެދޭ. ްމިއަކުން ްތަޢާރުޟެއް ްޙާލެްއގައި ްއެހެްންއެްއވެސް ދި

ްއުނިކަމެްއެވްސް ްމިއަކުން ްމާއްދާތަކަކަށް ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްިމއަށްް ްއެހެްނވީމާ، ްފުރުހަމަކަމެއް. ްިއތުރު ްގެނެސްދެނީ ްމި  785ނުލިބޭ.

ްވީހިނދުް ްމުސްލިމަކަށް ްމަނިކުފާނަކީ ްއައްސަވަންޖެހޭނެ މަނިކުފާނު

ްމިއަށް....
ް

ް

ްއެދެން.ްޢިއްޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން ްމެންބަުރ  790ތެރި

ްތިފާހަގަކުރެްއވިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްެއކުލަވާެލވިފައި.ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވަނީ ްޕޮއިންޓްތައް ހުރިހާ

ްވާހަަކް ްނުދެންނެވޭނެ ްވޯޓަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއަކަށް އެހެންވީމާ،

ްބައިބަޔަށްްދަންނަވާލެވު ްާމއްދާތަަކށް ްއެިކއެކި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދެން ނީ.

ްނުދާީތް ްއުިނވެގެން ްެއއްވެްސކަމެއް ްއޭގެން ްރިާޢޔަތްކުރުމަށްފަހު  795އަޅުަގނޑު

ްދާއިރާެއއްަގިއް ްހަނި ްމާ ްއެއަްށވުރެން ްއަހައިީފވިްއާޔ ްވޯޓަށް މިއަށް
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ްއޭ ްއަދި ްވާތީާއއި ްއަންނަގޮތަށް ްފިކުރު ްވިސްނުމުގެ ެގްއިސްލާމްދީނާމެދު

ްވޯޓަްށް ްމިއަށް ްމިގޮތަށް ްމީގައި ްހަމަ ްގަާވއިދުތަަކކީވެސް ްޤާނޫނާއި އިތުރަށް

ްަގވާއިދަީކެވްސް ްމި ްފާސްވެއްޖިއްޔާ ްމި ްނިމޭހިނދި ްމިކަން އަހަިއގެން

ްއެއްަޗކަްށް ްހިމެނޭ ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނުައސާސީެއއްގެ ްގޮތުގައި  800ޤާނޫނީ

ްއެބަުއޅޭ ްތަޢާރުޟުތަކެއް ްމީަގއި ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑެިތްްވެގެންދަނީ. ވަރަށް

ްނާރުވާނަން.ް ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމަ. އިނގޭތޯ

ްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްއޮތްބައި ްޤާނޫނު ްދެވަނަ ްޑްަްރާފްޓްގެ ްމިހާރު އާދެ،

ްނޫންް ްނޫން ްެދން. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްނާރުވާަނން ނޑު ްއަުޅގަ އެދެން.

ްނި ްދަންނަވައިފިން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ނުޑްދެން ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއް  805ޒާމާބެހޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެްނ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެއްތޯ. ްވާހަަކ ނާރުވާނެ

ްޤާނޫނުކަމުގަިއް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްޯވޓަށް ްއާދެ، ނާރުވާނަން.

ްބުނެފައިވާ.ް

ް

ް810 

ްަރއްޔިުތންގެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއެވަީނ ްބުނެފަ މަޖިލީހުންްްޤާނޫނުކަމުގައި

ްޤާނޫނުތަކާިއް ްތަސްދީްޤކޮށްފަިއާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާސްކޮށް

ްހަާދް ްއިމުގެެތރޭގައި ްއެޤާނޫނުތަކުގެ ްބާރުލިބިގެްނ އެޤާނޫނުތަކުން

ްގަާވއިދުތަކަެށވެ.ް
ް815 

ް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެދެން. ްވޯޓުދެްއވުން ްގޮތަކަްށ (ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްައޅުަގނުޑް ްފާހަގަކުރައްވާ ްމެންބަރުން ްހަމަ ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމީީން ްމަުޑކޮށްލައިގެން ްއަޅުަގނޑު ްލިބެްނދެން ްނަތީޖާެއއް މިވޯޓުގެ

ްނަތީާޖް ްއާދެ، ްީކކޭތޯ، ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބުނީމަ  820އިނގޭތޯ،

ް ްނިޒާާމބެހޭ ްއާދެ، ްވިދާުޅވާނީ. ްފަހުން ްދަންަނވާލީމަ ނުކުތާއެޭކްއަޅުަގނޑު

ްލިބިއްެޖް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިހާތަނަށް ްެއކަމަުކ ނޑު ްއަުޅގަ ވިދާޅުވީމަ

ްމިޯވުޓެގް ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި. މިވޯޓުަގއި

ްނަތީޖާްދަންނަވާލާނަން.ް



 31 

ް825 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް830 

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

19ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް835 

ް

ްއާެދ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްވާގޮްތވެސް ްޑްރާފްޓްަގއި ްާވގޮތުން ްނަތީޖާގައި މިވޯޓުގެ

ދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާދިލް.ް

ްމަ ްޢިއްޒަތްތެިރްނޫން ްއދ.ގެ ްއިބްރާހީމް. ްއިލްޔާްސްޙުސައިން ޢާފްކުރައްވާ

 840ްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނިޑއްޖެ.ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްކެ ްމުޢާލާތް ްމިހާރު ްގޮސްފި. ްަވގުތު ްއެދުނު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމަނިްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްއެގޮަތަކށް ްދެންނެވީ ްތިވިދާޅުވެެދްއވިްއަޅުަގނޑު ްމިތާނގައި  845ްކުފާނު

ްކޮށަކޮށަަަިއގެްންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްދިނީމަ ްލިޔެފައި ްމީހަކު ްކޮންމެވެސް ޢިބާރާތްތަކަކީ

ްޭއަގިއް ްނޫން. ްވާހަކަަތކެްއ ްއޮްތ ްއަސްެލއް ްެއއްވެްސ ްެއއީ ވިދާޅުވެެދްއވީ.

ްމާނަކުރަންޏާް ްޤާނޫުނ ްއިސްލާމްދީނުގައި ްނެތް. ްތަޢާރުޟެއް އެްއވެސް

ްމިދިޔަީއްޤު ްމިހާރު ްހިމެނެންޖެހޭނެ. ްއޭގައި ްސުންނަތް ރުޢާނާއި

ްމީެގް ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްމަތިން ްަރނގަޅަށް. ްވަރަށް  850އިރާދަކުރެްއވީތީ

ްމާތް ްލައްވާނެ. ްރަޙްމަތް ްމިކުރާްهللا ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދެނެވޮޑިގެްނވާނެ
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ްއެްއޗެހިް ްއެނގޭނީކީ ްއެއްޗެހި ްނޫން ްރިާޔސަތަކަށް ްކަންތައްތައް.ްހަމައެކަނި

ްކިޔަން.ް ްހޯދައިެގން ްޢިބާރާތް ްތަންތަނުގެ ްހަދަން. ްގޮްތގޮތް ްއޮޅުވާާލ
ް

ް855 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 860ްހާހެއްނުވޭްއިނގޭތޯ....ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަންްއޭަގއިްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 865ްއާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްުވންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްެއއްްދެއް.....އާދެ،ްެއކަމަކުްައޅުަގނޑުްބޭުނންްވާހަކަްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
 870ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްހދ.ެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދިލް ްއަޙްމަދު ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްުވން އާދެ،

 875ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްުއޅުނީްްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ
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ނޑުމެންނަކަށްްވާނުާވއެއްްޭނނގިފައޭްގިަންްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:  880މިވޯޓުްނަގަމުންްދިޔަގޮތްްއަުޅގަ

ްނަތީޖާް ްިތޮގތަށް ްިތވޯުޓގައި ްއެހެންވެގެންނޭ ްތިއްބެވީ. މެންބަރުން

ްޑް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހުނީ. ްވެއްޖިްއާޔްނިކުންނަން ްއޮްތޮގތް ރާފްޓްަގއި

ްއެކަހަަލް ްއޮްތޮގތޭ. ްޑްރާފްްޓގަިއ ްމިއީ ްވިާދޅުވެެދއްވަްނާވނެ ރިޔާސަތުން

ްއެްއވެސްްެއްއޗެއްްވިދާޅުނުވެްކުއްލިައކަށް...
ް885 

ް

ްއޮތްގޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޑްރާފްްޓަގއި ްއިނގޭތޯ ްދެންނެވިން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްދަންނަވާލަދޭށޭ.ްް

ް

 890ްމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާ

ް

ްނުވާނެްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްެއހެން ްއެހެންވީމާ، ްމިދިމާވީ. ްއެކަމެްއ ްދަންނަވާލީމަ ްމިހެން

ްގޮތަކަށްްޢަަަމަލުކޮށްދެްއވުންްއެދެން.ްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:
ް

ް895 

ްއިށީނެދވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ްރ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްއެދެން. އިގެންދެްއުވން

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް900 

ްއެދުނީމަްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްނުކުާތއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްަހއިރާންވިން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއަޅުަގނުޑ

ލީހުގެްރައީސްްނުދެއްވެީވ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްނެގުމަށްްއޮންނަްއުސޫލުްމަޖިްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޤާޫނނުއަސާސީާއިއް ްެނގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ބައްލަވާަލއްވާ.

ްނޭސެީވް ްއެވޯަޓށް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޚިލާފުވާތީވެ.

ްއަޅުގަް ްވާނަމަ ްއެހެންކަމުަގއި ްވިާދޅުވޭ.  905ނޑުމެްންތަޢާރުޟުވާތީކަމަށް

ްފަހުންް ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނާނަމަ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްދުވަހަކު މިހުރިހާ

ްމިގެންދާް ްއަމަލުކުރަމުްނ ްއެޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް މިހާރު
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މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްހަމަްެއްޢިބާރާތްްއެއޮތީްެއގޮތަށް.ްެއްއވެސްްތަފާތެްއް

ްމިއުޅެ ްތެރޭގައި ްތަޢާރުޟު ްހުސް ްވާނަމަ ްއެހެންކަމަށް ވެނީ.ްނެތް.

ްެއއީ.ް ްޮއޅުމެއް ްނޫން ްތިވިދާޅުީވކީ ްމަނިކުފާނު  910ތަޢާރުޟުވުމަކީ

ްއަެންއް ްއޭތި ްހަމަ ްބުނެފައި ްއެްއގޮތަށް ްެއއްތަނުގައި ްެއކަތި ތަޢާރުޟުވުމަކީ

ްޤާނޫނު.ް ްއެއީ ްޤާނޫނު ްއިލާޙީ ްބައްލަވާ ްބުނުްނ. ްއަެނއްގޮތަށް ތަނުގައި

ްޤާނޫނުްމިކިޔަނީްއިންސާނާްުއޅެންވީގޮތް.....
ް

ް915 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.....ްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 920ްމީހާއަށްްދައްަކވާފަިއވާ......هللاްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބައިތަުކަގއިްއޮްތވާހަަކްްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އިލާޙީްޤާނޫުނގެްވާހަކަ

ްދެންނެވީ.ް ްއަުޅަގނޑު ްވާަހކަ ްާފސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމި ްދެންނެވީ.  925އަޅުަގނޑު

ްއެދެން.ް ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްމިޤާނޫނުއަސާ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްުވން ްމާނަކުރުމުެގްއާދެ، ީސ

ްގޮތެްއެގް ްގެްނދެވޭ ްކަންތައްތައް ްނޫނިއްޔާ ްގޮތަކުްނ ނޑަައޅާ ްކަ މިބާބުގައި

ްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްދަްއަކވައިފި. ްތިބޭފުޅުންެވސް ވާހަކަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔައިރު ްފާސްކުރަމުން ްހަމަްޢަަަމާއްދާތައް  930މަލުކުރިގޮތަށް

ް ްމިޢަަައަޅުަގނުޑވެސް ްތ.އަތޮުޅެގްމަލުކުަރމުން ްއާދެ، ގެންދަނީ.

ްނުކުތާއެްއ.ް ްނިޒާމާބެހޭ ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސަިއން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެަބުއޅޭ ްމައްސަލައެއް ްޓެކްނިަކލް ްކުަޑކުޑަ އާދެ،

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.8ްްހުށަހެޅުންްއާެދ،ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް935 
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ް

ްއިބްރާހީމްްހުވަދުއަތޮްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ޅު

ް ްއިބްރާހީްމްހުށަހަޅުއްވާ ްިނޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ފެލިދެއަތޮުޅގެ

ް ްގަިއވާ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙު. ްޯކޓު''ތައީދުކުރަްއވާފަިއވާ މިލަފްުޒް''

ްއިޞްލާުޙުކރަން ްއަންނަނިވިގޮތަްށ ްުބނެފަ. ްކަމުަގއި  940ެއވަނީ،ްްއި"ކޯޓު"

ްތިބެގެްން ނޑިޔާރުންަތކެއް ްފަ ްނުވަތަ ްއިނދެގެްނ ނޑިޔާރަކު ފަ

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ޝަރީޢަތްކުރުމަށް

ްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންްޤާއިމްޮކށްފައިވާްކޮންމެްތަނަކަެށވެ.
ް

ް945 

ްންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 950ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 61ް955ް:ވޯޓުްދެްއވީ

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  960މިވޯޓުގެ

ް.12ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްއެއީްހުށަހެޅުންް

ް

ް
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ލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްކޮޅުމަޑުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޙަލީމްް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  965ހުވަދުއަތޮޅު

ްއިޞްލާޙު ްޭއެގް.ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްލަފުޒާއި ްއަންނަނިވި ް)ހ(ގެ މިބާބުގެ

ް..މާނަ
ް

ް

 970ްއްްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޓްރައިބިއުނަލްައކީ ްމިމާްއދާއަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްލަފްޒަކަށްްއަްޙމަަަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނެތް ްނުވަތަ ްާވއިރު ްމާއްދާއަކަށް ްވޯަޓްށްްނެތް ްއެއަށް  975ވާއިުރ

ްޤަބޫލުކުރަނީތޯޭއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްފާސްނުެވއްޖެއްޔާ ްއޭތި އަހަިއގެން

ްވޯޓަްށް ްމިއަށް ްެއއްަޗކަށްވާީތ ްތަޢާރުޟުވާ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، އެގޮތަށް.

ނޑުްޤަޫބލެއްްނުކުރަން. ްއެހޭނެކަމަކަށްްއަުޅގަ
ް

ް980 

ްފާހަގަކުރެްއވީްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތި ްެއއްެވްސްްއާދެ، ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްނުކުތާެއއް. ރަނގަޅު

ްޓްރައިބިއުނަްލް ްނެތީމާ، ްބުނެފައި ްވާހަކަ ްޓްރައިިބއުނަލްެގ ތަނެއްަގއި

ކަމުގައިްބުނެފައިްއެވަނީ،ްއެހެންްވިދާޅުވެފައިްލިުޔްއވާފައިްޮއތީމާްމިއަކަްށް

ށްްކަށްވެސްްޯވޓަކަށްްއަހާކ12ްަވޯޓަކަށްްނޭހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހުށަހެޅުންް

 985ނުޖެހޭނެ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަތްތެިރް

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްސިސްޓަމްަގއި ްމައިކް ްއަނިލް. ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްވިދާޅުވޭ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއެބަ ްމިއަުދްމިހާރު ްއުޭޅކަމަށް މައްސަލަެއއް

ްއަނިލް ްމުޙަންމަދު ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް990 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްދެންމެްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްދަންނަވާލަންނިންމެވިްނިންްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއއްެޗއް ްުކޑަ ނޑު ްއަޅުގަ ވެގެން.ްްމެވުމާއިމެދު

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއވިދާުޅވާހެން ްއާދެ،  995ޓްރައިބިއުނަލް،

ްމާއްދާއަް ްއެއްވެސް ްފާސްކުރި ްއަިއއްސަެއއް.ްމިހާތަނަށް ްނެތް ކު

ްއެހެންނަމަވެ ްއޮްތ15ްްސް، ްހުަށހަޅާފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަސް ްބާބު ވަނަ

ްަވކީލެއްގެ ްޑްރާފްްޓގައި ްމާނަޮކށްފަްއިރު ިއުރްއިއޮތްއެހީތެރިކަން

ޓްރައިބިއުނަލްްއެބަްއާދޭ.ްއެަލފްޒުްއެބައާދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއމާއްދާ،ްނުވަަތް

ް ްއެމާއްާދ،ްވަްމަޢާފްކުރަްއވާ.ޓްރައިބިއުނަްލގެ، ްއެހީތެރިކަްނ،  1000ކީލެްއގެ

ނުވަތަްޓްރައިބިއުނަްލގެ،ްމަާޢފްކުރައްާވ،ްަވކީލެްއގެްއެހީތެިރކަން،ްއެމާއްާދް

ްފަހަރެއްަގއިް ްއަނެއްާކވެްސްްފާސްވާގޮަތކުން ްއެލަފްުޒ ޓްރައިބިއުނަލް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްއޭރަށް ްޖެހިދާނެ. ްމާނަކުރަްނ ނޑުމެން ަުގަ އަޅު

ްއެމާނަކުރުން،ް ްޓްރައިިބއުނަލް ްއެހެންވިމާ، ްހިމެނިގެންދާނެ. ޓްރައިބިއުނަލް

 1005ްވޯޓަށްްެއއްެސވުންްފަސްކޮށްެދއްވުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްނ.

ް

ް

ނޑުްޑްރާްފޓަށްވެސްްނާހާްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު އާދެ،ްމިހާރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތްްގޮތުންްއަުޅގަ

ްކަމުގަިއް ްޓްރައިބިުއނަލް ްމިއިންނަނީ ްމީގައި ްއިނގޭތޯ. ްމިދެންނެވީ ވާހަކަ

ްނެތްް ްބުނެފައި ްތަނެއްަގިއ ްެއްއވެސް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެވަނީޭއ،  1010ބުނެފައި

ްބުނެފަ ްކިިހނެއްތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީްއެްއޗަކަށް ްވޯޓަްށ ިއވާކަމަށް

ްދާއިުރް ްަހމައަށް ްމަރުޙަލާއަކާއި ްފަހުގެ ްިތވިދާޅުވިެހން ްދެން އިނގޭތޯ.

ްނެތީކީނޫންް ްވަުގތު ްމުޅިން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއަދި ްވިސްނުން މިގޮތަށް

ްއެހެންނަމަ ްމިހުށަހެޅުންކަންނޭނގެ. ްމިހާރު ްއަދި ްތެޭރގަިއްވެްސ، ތަކުގެ

ްނޫން ްޓްރައިބިއުނަލް ްމިމާއްދާްްއެބަހުރި ްގެނެްއސަ ްގޮތަކަށް  1015އެހެން

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެހެން.ް ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްދިޔައީމާ އެހިސާބަށް

ްމާލޭެގް ްހުށަެހޅިފައި ްކަުމގައި ްްޓރައިބިއުނަލް ްއެހެްނވިމާ، ްދެން އާދެ،

ްޮއްތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއާތިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަކަް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްންހުށަހެޅުމަށްވެސް ްއެއީ ްނުދެންނެވޭނެ. ްވޯޓަކަށް ށް
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ްއޮްތ9ް ްޑްރާފްޓްގައި ްދެން ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ްދެން.. .1020 

ްްޞްަްްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ޞާަާއިޚްތި

ް
ް

ްބަސްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިބާރާތްތައް ްބަހާއި ްމާނަ ް)ހ(ްގެ އިޚްތިޞާްޞ"ް''ކުރުން،ްމިބާބުގެ

ްްކަމުގައިް ްއަާށއިްބުނެފައި ްދާއިރާ ްބާރުހިނާގ ްފަރާތެްއގެ ްއެ  1025އެވަީނ

ްކަންކަމަށެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1030 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 72ް1035ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1040 

ބަސްބަހާއިްޢިބާރާތްތައްްމާނަކުރުން،ްމިބާބުެގްްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެްންއިޚްތިޞާޞް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތް ްމިޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާނަ ެގ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.31ްްހުށަހެޅުންް

ް

ް1045 

ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި

ްޙަލީމްް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު
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ްއިޞްލާޙު.ް ްޭއެގްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްލަފުޒާއި ްއަންނަނިވި ް)ހ(ގެ މިބާބުގެ

ްވަތަްޓެކުހެްއ".ް"ޓެކްސްްނުް؛ްމާނަްއުނިކުރުން
ް1050 

ް

ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްދެްއވުންްއެދެން.އާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1055 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.މެންބަރުްކޮޅުމަޑުލުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްަބރުްއަދްނާންްޙަލީމް.ހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 72ް1060ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1065 

ްމިހުށަހެޅުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެްންްމިވޯޓުެގ ްއާދެ، ފާހެއްނުވި.

ްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.11ްްހުށަހެޅުންް

ް

ް

ްއާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމާލޭެގްޠިަިމާލޭގެ ްހުށަަހޅުއްާވ  1070ފް

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް"ެޓކުހެއް ްުނވަތަ ް"ޓެކްސް" ްދެވޭ ްެއވަނީ ްބުނެފައި ްކަމުަގއި މަތެްއްޚިދު"

ްއަެގއް،ް ްނަގާ ްމަތީން ްެއްއގޮތްާވގޮުތގެ ަަވާއިދާ ްގުިޅގެން،ްގަ ްކަމަކާ ނުވަތަ

ްުނވަ ްއާމްދަނީފީއެއް ްފިަޔވަިއ؛ ްުކއްެޔއް ްބޭނުމުގަިއ،ްތަ ްހޯދުމުެގ ެއއް
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ްފަރާތަކުންް ްއެނޫންވެސް ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތަކުން ްނުވަތަ ްއަތުން  1075ފަރުދެއްގެ

ް.އެހެންފަރާތަކަށް،ްނެގޭްކޮންމެްފައިސާައކަށެވެ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1080 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1085ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 45ް1090ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް.12ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްހުށަހެޅުންް

ް1095 

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި ްއިބްރާީހމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ފެލެދިއަތޮޅުގެ

ްއިބްރާހީމްް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ް ްިއޞްލާޙު. ްމިލަފްުޒްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް"ޓެްކސް" ްގަިއވާ ް)ހ( މިބާބުގެ

ްއިޞްލާ ްޙުކުަރންއަންނަނިވިގޮތަށް ްކަުމަގިއް. ް"ެޓކުހެއް" ްުނވަތަ  1100"ޓެކްސް"

ްގަާވއިާދް ްކަމަކާުގޅިެގން، ްކޮށްދޭ ްނުވަތަ ްޚިދުމަތެއް ްދެވޭ ބުނެފައިއެވަީނ،

ްފިަޔަވއި،ް ްުކްއޔެއް ްނުވަަތ ްފީެއއް ްއަެގއް، ްނަާގ ްގޮުތގެމަތީން އެްއގޮތްާވ
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ްނުވަތަ ްައތުން ްފަރުދެްއގެ ްބޭނުމުގައި، ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީއެއް ްދައުލަތަށް

ްކޮންމެް ްނެގޭ ްޝަޚްޞަކުން ްއެއްެވސް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން

 1105ްއެްއޗަކަެށވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1110ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް1115 

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1120 

ް

ްނަތީޖާއަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުންްމިވޯޓުެގ ްދެްންްބަލާއިުރ ްއާދެ، ފާހެއްނުވި.

ްނުވަތަް ްެޓކްސް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްގޮތް ްއޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ްއް.ްޓެކުހެ

ް1125 

ް

ްމިލަފްުޒްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް'ޓެްކސް' ްމިބާބުގެ ްމާނަކުރުން، ްޢިބާރާތްތައް ބަސްބަހާއި

ްޑްރާްފޓްކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްްޑްރާފްޓްކުރާ ްނުވަަތްގޮތް. "ޓެްކސް"

ް ްކޮށްދެޭވްްކަުމގައި"ޓެކުހެއް" ްނުވަތަ ްޚިދުމަތެއް ްދެވޭ ްއެވަނީ ބުނެފަިއ

ްޤަާވއި ްގުިޅގެން، ްފީެއއްްކަމަކާ ްއަެގއް، ްނަގާ ްމަތީން ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެ  1130ދާ
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ްފިޔަަވއިް ްކުއްެޔއް ްބޭނުމުގައިްް؛ނުވަތަ ްހޯދުމުގެ ްއެއް ްއާމްދަނީ ް،ދައުލަތަށް

ްނުވަތަ ްއަތުން ްއެނޫންވެްސްްފަރުދެއްގެ ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން

ްސަރުކާރަށްްެނގޭްކޮންމެްފައިާސއަކަެށވެ.ްް،ޝަޚްޞަކުން
ް

ް1135 

ްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދއްވުން ްވޯޓު ްގޮަތކަށް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ

ްއާދެ،ް ްިއނގޭތޯ. ްއެަބއުޅޭ ްމައްސަލަެއއް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްމީަގއި އާދެ،

ްބަލާލިއިރުަގއިް ްވިދާޅުވީމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު މިހާހިސާބުން

ްިތް ނޑު ްައޅުގަ ްހުްސަވގުތުކޮުޅ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްޖެހިއްޖެ. ގަިޑވެސް

ްއަުލްން ްމިވޯޓު ްއާދެ، ްޖެހިއްޖެ. ްއަރުވަން ްމެންބަރުންނަށް  1140ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާހަގަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްނަގާނަން. ްމިހާރުްއަޅުަގނޑު ކުރަން

ް ްއެހެންވިމާ، ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްަހމަވެއްޖެ ްވަގުތު ްހަމަެވއްޖެ، 4332ްވަގުތު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްެއދި ްވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ވާއިރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްމިވޯޓުްައލުންްނަގާނެްވާހަކަްދަންނަވާަލން.

ް1145 

ް]ށ16:37ްްނ16:22ްްްއިންޓަވަލްް[

 

ްްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ 58ްްމިހާތަނަށް ްމެންބަރުން، ްމެންބަރުނ59ްްްޢިއްޒަތްތެިރ ޢިްއޒަތްެތރި

ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި.ް ްއެދެން ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.

ްކާޑުކޮޅުަތއްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ،  1150)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއެޢިއްް ްއަދި ްއެދެން. ްނަންފުޅުތޯްޖައްސަވާލަދެްއވުން ްމެންބަރެްއގެ ޒަތްތެރި

ްސްކްރީނުން.ް ްމިހިރަ ްމައިުކގެ ްއެދެން ްެޗކްކޮށްލަދެްއވުންެވސް ބައްލަަވއި

ްޖަްއސަވާލަދެްއވުްން ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްދަންނަވާލުމަށްޓަކައި.ް ްވޯޓަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، އެދެން.

ް ްއާދެ، ްއޮްތޮގްތް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު  1155ދެން

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް
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ް"ްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތް. ްމިލަފްޒް ް"ޓެކުހެއް"ް"ޓެކްސް" ްނުވަަތ "ޓެކްސް"

 1160ބުނެފައިްެއވަނީްދެވޭްޚިދުމަތެއްްނުވަތަްކޮށްދެވޭްކަމަކާްގުިޅގެން،ްްކަމުގައި

ްގަާވއި ްެއއްގޮްތާވގޮތުގެ ްކުްއޔެްއްދާ ްުނވަތަ ްފީެއއް ްއަެގއް، ްނަގާ މަީތން

ފަުރދެއްގެްއަތުންްް،ލުތަށްްއާމްދަނީްއެއްްހޯދުމުގެްބޭނުުމގައިްއުދަް؛ފިޔަވައިް

ްޝަޚްޞަކުން ްއެނޫންވެސް ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތަކުން ް،ނުވަތަ

ްސަރުކާރަށްްނެގޭްކޮންމެްފަިއސާއަކަެށވެ.
ް1165 

ް

ްންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1170 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

62ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 24ް1175ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

29ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ފާހެއްނުިވ.ްއާދެ،ްދެންްްރާފްޓްގައިްއޮްތގޮތްށްބަލާއިރު،ްޑްްމިވޯޓުެގްނަތީޖާއަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްދަްނނަވާލަންއޮތީ،ްޑްރާފްޓްަގއިްެދންްއިންތިޚާބު،ް  1180އަނެއްާކވެްސްއަުޅގަ

ްބުނެަފިއް ްއިންތިޚާުބކަމުގައި ްެއއީ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަެދއްވުްނ ްއޮތްގޮތް މި

ްއެއަ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްޢިބާރާތް ްއޮތް ްއެފެށުމުަގއި ްށްއެވަީނ،

ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާެޙއް ްމެންބަރުންްއެްއވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމަ. ަފއި

ްއެްއވެސްްިއޞްލާޙެއްްހުށަހަުޅއްވާފަަކެއއްްނެތްްއެައކަށް.ް

ް1185 

ް
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ބުނެފަިއްްަކމުގައި"އިންތިޚާބު"ްޑްރާްފޓްގަިއާވގޮތް.ްމިލަފްޒްް،ް"އިންތިޚާބު"ްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ް ްއުޞޫުލން ްލާމަރުކަީޒ ްވަނީ ްދަށުްންއެ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަދާ ހިންގުމަށް

ްހޮވުމަށްް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްވޯޓުލަިއގެން،ްއެިކއެކި ޢާންމުކޮށްްރައްޔިތުން

ްއިންތިޚާބުތަކަާށއިް ްމީހުންް، ބާއްވާ ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ  1190ަރއްޔިތުންގެ

ްކަމުެގް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިްނތިޚާބުތަކަށާއި ްޢާންމު ްބާްއވާ ހޮވުމަށް

ްއިންތިޚާބުެގްމަޤާ ްއިންތިޚާބުތަކަެށވެ. ްރިޔާސީ ްބާއްވާ ްހޮވުމަށް ްމީހަކު މަށް

ްމެންބަރަުކް ްޮގނިޑއަަކށް ްވަިކ ްހުސްވެގެން ްމަޤާމެއް ްމިއިން މާނައިގަިއ

ްއިންތިޚާބުްކުރުމަށްްބާއްވާްަބިއްއިލެކްޝަންތައްްވެސްްހިމެނެއެވެ.
ް1195 

ް

ްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1200 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

64ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

 1205ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ް

ްބަސްބަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށްބަާލއިރު، ްމިޯވޓުގެ ްމާނަކުރުްންވީމާ، ްޢިބާރާތްތައް  1210ހާިއ

ްޑްރާފްޓްގަިއވާޮގްތް ްމިޢިބާރާތް ްމާނަ، ްއިންތިޚާބުެގ ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ްހުށަހެޅުންް ްޮއތް ްއެހީތެރިކަން، ްވަކީެލއްެގ ްދެން ްއާދެ، ފާސްވެއްޖެ.

ްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.14ްނަންބަރުް

ް
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ް1215 

ްޢިއްޒަްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްތިލަދުންމަތީ ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ތްތެރި

ްރަޝީުދް ްޙުަސއިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

"ވަކީެލއްގެްއެހީތެރިަކން"ްކަމުގަިއްޙަސަންްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް

ްުނވަަތް ްތަުޙޤީޤެއްަގއި ްޝަރީޢަތެއްަގއި،ްުނވަތަ ްެއްއވެސް ްެއވަނީ ބުނެފައި

ްއެފަދަ ްނުވަތަްްއެނޫންވެސް ްިލުޔމުން ްކަަމކަށްޓަަކއި، ްނުވަތަ  1220ކަެމއްަގިއ

ްލަފަާޔިއް ްވަކީެލއްގެ ްޤާނޫނީ ްގޮތަކުން ްއެނޫްނެވސް ްނުވަތަ އަނގަބަހުން

ްލިބިގަތުމަށާއި، ްހޯދުމަށާއި، ްތަކާިއްްމަޝްވަރާ ްމަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ

ްމަޖިލިސް ްއިންޞާަާުފކުރާ ްތަްމޞީލުކުރުމާއި،ްްނިޔާކޮށް ްއެމީހެއް ތަކުަގއި

ްއެހެންއޮތްނަމަވެސްއެމީހެ ްއެކަން ްކުރުމަށެވެ. ްވަކާލާުތ ްފަރާތުން ،ްއްގެ

ްމާނައި ްކަމުެގ ްއެހީތެރި ްކަަމާކްވަކީެލއްގެ ްޮކށްފައިވާ ްއެމީހަކު  1225ގަިއ،

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްއެމަޖިލީހުެގ ްނުވަތަ ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ގުޭޅގޮތުން

ްއެމީ ްވަކީަލކު ްޤާނޫނީ ްކަމެއްަގއި ްޖަވާބުދާރީވާންޖެޭހ ހެއްެގްހާަާޒިރުވެ

ްފަރާތުންްވަކާލާތުްކުރުމެއްްުނހިމެނެއެވެ.ްް

ް

ް1230 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1235ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްްރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަ

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 23ްް1240ްްްވޯޓުްދެްއވީ:
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24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

35ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްފާހެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީާޖއަށްބަލާއިރު ްއޮްތްމިވޯޓުގެ ްދެން ްއާެދ،  1245ނުވި.

.ްއާދެ،ްމިއަްށްއަޅުަގނޑަށްްވޯޓަށްްދެންނެޭވަކށެއްްނެތް.ްމ15ްިހުށަހެޅުންް

މިހެންްމީގަްޢިބާރާތްކުރައްވާަފއިވާީތ،ްއަދިްހަމަްއެހެންމެް"ޓްރައިބިއުނަލް"ް

ްވޯޓަްށް ްައޅުަގނޑަށް ްމިއަްށވެސް ްއެީހތެރިކަން، ްވަކީެލްއގެ ޑްރާފްޓްަގއިވާ

ް ްއާދެ،ްދަންނަވާލެވޭކަެށއް ްައންނާތީ. ްމީަގިއވެސް ްްޓރައިބިއުނަލް ނެތް.

 1250ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޢިއްޒު.

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނާއްސަަވިއްއަޅުަގނޑު ްވޯޓަްށ ްތިގޮތަށް ްޭބނުންވަނީ، ްސާފުކޮށްލަން

ްނަތީޖާއަްވުން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްކެް ްމީގެ ްމާނަކުރުން،ްތިނިންމަނީ ްިމ ްދެން ްކޮބައިތޯ.  1255ކީ

ްނޫނިއްޔާފާ ްބައްަލވަނީތޯ. ްޓެްކސްްޓްްސްނުވިކަމަށް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ މި

ްމާނަކުރަން.ްފުރުޞަތުްލިބޭނެތޯްމިއިޞްލާޙުްނިމުނީމަްއަލުންް
ް

ް

ްނިޒާރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމޫސާ ްނުކުތާެއއް، ްިނޒާމާބެހޭ ްވ.އަތޮުޅެގްްއާދެ،  1260އިބްރާހީމް.

 ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްހީާވގޮުތގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1265ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބައިތަކަށް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމިމާނަކުރުމަށް ވޯަޓްށްއަޅުަގނޑުމެން

ްހޯދުމުެގް ްއެހީތެރިކަން ްަވކީލެްއގެ ްއެީއ ްޖެހިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އައްަސވަން

ްޓްަރއިބިނަލުންތަކާއި ްަދއްާކއިރުަގއި، ްވާހަަކވެްސްްވާހަކަ މިތަންތަނުެގ
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ކިްނުދާނެ.ްއެއީްކޮންމެގޮެތއްިވޔަސްްޤާނޫނީްަވކީލުންްޭބނުންކުރަންޖެހޭްނުދެ

ްެއއީ ްއެެހންވީމާ، ްއެއަންނަނީ. ްެއިކްްޙާލަތްތައް ްތެރޭގައި  1270މާނަކުރުމުގެ

ްލަފްޒުަތއް.ް ްޢިބާރާތްތަާކއި ްއެިކ ްބޭުނންކުރާނެ ްމާނަކުރުމުގައި މީހުން

ް ްނޭހޭނެކަމަކަށް ްވޯޓަްށ ްޮއވެގެްނ ްމިތާ ްމިލަފްްޒ އަޅުަގނަޑކަްށްއެހެންވީމާ،

ްއިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްާޔ.ޤަބޫލެއްްނުކުރަންް
ް

ް1275 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

 1280ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްެއިދްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްފުރުޞަތަކަށް ްހަމަ ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެންމެފުރަތަމަ ނޑުމެންނަށްްދަންނަވާލީ، ްައުޅގަ ގައި

ްހުށަހެޅުނުް ްފުރަތަމަ ްނެތްކަމަށް ްއިާޝރާތްކޮށްފައި ްއެބަހަކަށް އެބަހެއްނެތި

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަވެސް ްފަސްކުރެވިަފއި. ްމިއޮތީ ްމިހާރު  1285ހުށަހެޅުން

ް ްމިއޮތީކީ ްހުށަހެޅިފައި ްޓްރައިިބއުނަލްގެ ާވހަކައެއްނޫން.ްފަހަރެއްގަިއވެސް

ް ްއެހީތެިރކަން، ްވާހަކަތަުކެގްވަކީެލއްގެ ްއަންަނ ްތެރޭގައި މިޢިބާރާތުގެ

ް ްއެއީ ްއެްއވާހަކަ ްމައެތެރެއިން ްނިސްބަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލެްއެގްރުޙަލާތަކަށް

އަުޅަގނޑަށްްހީވަީންވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަށްްޯވޓަށްްނޭއްެސވޭނެްގޮތަްށް

 1290ްއޮތުމަށްވުރެްމިއަށްްވޯޓަށްްެއއްސެވުންްމީގެްމަޤްޞަދުްހާސިލްކުރުމުގެްމާް

ްރަނގަޅުވާނެހެން.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް

ްތިވިދާޅުިވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަަލއިގަންނަންޖެހޭ ނޑު އާދެ،ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްއަުޅގަ

ް ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން.ްތިނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން  1295ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްވޯޓަށް ްމިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއެހެންވީމާ، 15ްހެންވީމާ،
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ްއެީހ، ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްނޫްންްވަނަ ޓްރައިިބއުނަލެއް

ްއެގޮތުްން ްއެހެންީވމާ، ްމިދައްކަވަނީ. ްާވހަކަ ްވަކީެލއްގެ މާނަކުރަނީކީ.

ްހއ.ެގް ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްބަލަިއގަންނަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު

 1300ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްރަީއސްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެރި ްއެހުމާމެދު ްވޯޓަށް ްނެތް.ްް. ްއިޢުތިރާޟެއް

ްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޔާކޮށްއެހެންނަމަވެސް  1305ްމިހާރު

ްޚާޞާަާއިން ްރައްޔިތުންެގ ްމަޖިލިސް، ްމަފުކުރާ ްމިހާުރްއްަޞ ޖިލިސްއިން

ްމާއްދާތަުކގައި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްިމްްފާސްކޮށްފައި ހިމެނިފައިވާީތވެ،

ް ްްވާހަަކއިގެްވަކީެލއްގެ ްއަންނައިުރ، ްއެބަިއ ްތެރެއިްނ ނަޑއެިޅގެްންއެއީ ކަ

ްއެ ްެއވާހަކަކަން ްނިާޔކޮށްބުނަނީ ްމި ްއެބަކުެރވޭ. އިންޞާފުކުާރްްޔަޤީން

ްގޮުތގައިޓްރައިބިްމަޖިލިސް  1310އެތަްންއެެހންވީމާ،ްްބޭނުންކުރަން.ްދެންްއުނަލް

ްއެ ްފަހުން ްނޫނިއްޔާމު ްއަންަނިއރު، ްއަްނނަބައިގެތެރެއިްންލަފްޒްތައް ފަހުން

ް ްއަންނާނީތޯ، ްރަނގަޅުކުެރވިގެން ްބާނުވަތަ ްއެހެންކަމުންްމިގޮތަށް އްވާނީތޯ.

ްމި ްކޮންތާކުތޯްމި ްމިޖެހުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބާއްވާކަމަށްވަްނޏާ ގޮތަށް

ްއޭރަށް ްކަންތައް ްއައި ްނުކުރަމުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި އަނެއްާކވެްސް.

ްއެތަންކޮޅު ްމެދަށް ްއެކަމަށްްްދޭތެރެ ްއެހެންވީާމ،  1315ްލެވެނީއޭ.

ްދަންަނވަން.ްްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ
ް

ް

ްބާރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްބުރޫނާރާގޮތަށް ްއަސާސްަތކަށް ްމިޤާނޫނުގެ އާދެ،

ްރައް ްމަޖިލީހަށް ްފައިވާދީޔިތުންގެ ްހިނދު،ްރައްޔިތުްނގެ  1320ޤާނޫނެއްްމަޖިލީހުން

ްެއއީީކް ްއެހެންީވމާ، ްފާސްކުރަން. ްޓްރައިބިއުނަލެްއގޮުތގަިއ ހެދިދާނެ

ޓްރައިބިއުނަލެއްްނޫންްމީގަްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްޮއެވގެންްއެަތރުޖަމާކޮށްދޭންް

ކުތާްްނގެްިނާޒމާބެހޭްނުނުވަތަްމާނަކޮށްދޭންްއުޅެީންނޫންކަމަށްވާތީްއެބޭފުޅު

ްައންނަނީ. ްބަަލއިގެެނވެން ނޑު،ްިމްއާދެ،ްްއަޅުަގނޑަށް އެހެންވީމާ،ްައޅުގަ
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ްއެހީތެރިކަނ15ްްް ްވަކީެލއްެގ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްހުށަހެޅުން  1325ވަނަ

ްގެްމޫސާްނިޒާރުްހުށަހަޅުއްވާފައި.ހޯދުމަށް،ްމިބާބު

ް

ް

ްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ  1330ނަޞީރުްهللا

ްވަކީެލއްެގް ްަގިއވާ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްާލޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްިއޞްލާޙުކުރަް ްައންނަނިވިގޮތަށް ްމިޢިބާރާތް ްވަކީެލއްެގްއެހީތެރިކަން ން.

ްނޫީންްރިކަންކަމުަގއިއެހީތެ ްޝަރީަޢތެއްަގއި ްެއްއވެސް ބުނެފަިއއެވަީނ،

ްނުވަތަް ްލިއުަމކުން ްއެހެންކަމެްއަގއި ްއެނޫްނވެސް ްނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްަގއި

ްލަަފާއިއް ްަވކީލެއްގެ ްޤާނޫނީ ްއެނޫންވެްސގޮތަކުން ްނުވަތަ  1335އަނގަބަހުން

ް ްލިބިގަތުމަށާއި ްހޯދުމަށާއި، މަޖިލިސްތަކާިއްްޝަރީޢަތުގެމަޝްވަރާ

ްފަރާތުްންޓް ްއެމީހެއްގެ ްތަމްސީލުކުރުމާއި ްއެމީހެއް ރައިބިއުނަލްތަުކގައި

ްވަކާލާތުކުރުމަެށވެ.ް
ް

ް1340 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1345ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއިބްރާހީމް.ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 47ް1350ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން،ްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުއްވުން ްބަލާއިުރ  1355ތީޖާއަށް

 ޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ްް

ް

ް

ް"ަވކީލެްއެގްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮްތ. ްލަފްޒު ްމި ްއެހީތެރިކަން" "ވަކީެލއްެގ

ް ްެއްއވެސް ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ްކަމުަގއި  1360ޝަރީޢަތެއްަގިއ،ްއެހީތެރިކަން"

ްކަމެްއގައިް ްއެހެްނ ްއެފަދަ ްއެނޫންެވސް ްނުވަަތ ްތަޙުޤީޤެްއގަިއ ، ނުވަތަ

ްޤާނޫނީް ްގޮަތކުން ްއެނޫންެވސް ްނުވަތަ ްއަނގަބަުހން ްނުވަތަ ލިޔުމަކުން

ްޝަރީޢަތުެގް ްލިބިގަތުމަށާއި، ްހޯދުމަށާއި، ްމަޝްވަާރ ްލަފަާޔއި ވަކީެލއްގެ

ްއެ ްތަކުގައި ްޓްރައިބިުއނަލް ްތަކާއި ްތަމްޞީލުކުރުމާއި،ްމަޖިލިސް މީހެއް

ްވަކީލެްއެގް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްވަކާާލތުކުރުމަށެވެ. ްފަރާތުން  1365އެމީހެއްގެ

ްގޮތުްން ްގުޅޭ ްކަމަާކ ްކޮށްފަިއވާ ްއެމީހަކު ްމާނަިއގަިއ، އެހީތެރިކަމުގެ

ްޙާޒިރުެވް ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ނޫނީްވަކީލަކުްއެމީހެއްގެްަފރާތުންްވަކާލާތުްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭްކަމެއްަގއިްޤާ

ްކުރުމެއްްނުހިމެނެއެވެ.
ް1370 

ް
 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1375 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް1380ްްްްްްްއވާ:ވޯޓުްނުދެ
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25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމާނަކުރުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިބާރާތްތައް ްބަސްބަހާއި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 1385ޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތަށްް"ަވކީލެްއގެްއެހީތެރިކަން"ްމިނެގުނުްޯވޓުްފާހެއްނުވި.ް

ްނުރަ ްސަާލމަތަށް ްަޤއުމީ ްއޮތް ްފެށޭްއާދެ،ްދެން ްިޢބާރާތުން އްކާވެދާނެ،ްއެ

ްނެތްް ްހުށަހަޅުއްވާފަކާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްެއއްވެސް މިބައިގެ

ްެއް ްއެވެސް ްޭބއްވުްނ، ްމަޞްލަޙަތެއް ްއެްއވެސް ްމާލީ ްއަދި އިޞްލާޙެއް.

ްވޯުޓަގއިް ްާހޒިުރވެ ްދެން، ްއިޞްލާޙެއް. ްނެތް ޢިބާރާތަކަަަށްވެސް

ް ްއިޞްލާޙެއް ްެއއަށްވެްސ ްސަރަޙައްުދެގްބައިވެިރވުމުން  1390ނެތް.

ްއިޞްލާެޙްއް ްކަހަލަ ްއެއްެވސް ްނެތް ްމިބަޔަކަށްެވސް ރައްކާތެރިކަްނ،

ނުޑް އެްއވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްހުށަހަޅުއްވާަފއި.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ްމިް ްނުރައްކާެވަެދާނެ، ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްމިދަންނަވާލަނީ ފުރަތަމަ

ްމިބަ ްފެށޭ ްޖުމްލައިން ްމި ްފެށޭ، ްވޯޓަްށްޢިބާރާތުން ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް އި

 1395 ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.ް

ް

ް

ްކުރިމަތިވުން"ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކަމެއް ްފަދަ ްނުރައްާކވެދާނެ ްސަލާމަތަށް "ޤައުމީ

ްކަމެއްް ްފަދަ ްނުރައްކާވެދާނެ ްސަލާމަތަށް ް"ޤައުީމ ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.

ް ްދިވެހިރާއްްކަުމގައިކުރިމަތިވުން" ްެއވަނީ ްއިސްތިޤްލާލަށްްބުެނފައި  1400ޭޖގެ

ްބޮޑެިތް ްމުދަލަށް ްުނވަތަ ްފުރާނައަށް ްޖިސްާމއި ްރަްއޔިތުންގެ ނުވަތަ

ްޓެރަިރސްްޓްޙަމަލާތަކާއި،ް ްތެޭރގައި ްވުމަށެވެ.ްމީގެ ްކުރިމަތި ގެއްލުންތަެކއް

ްހިމެނެއެވެ.ް ްޙަަރކާތްތަްއ ްޢުދުވާނީ ްިހންގާ ްބޭނުންކޮށްގެން ހަތިޔާރު

ންްކޮށްގެްންދޭްޤާނޫނީްޙައްޤުތައްްޭބނުއެހެންނަމަވެސް،ްަރއްޔިތުންަނށްްލިބި

ްތާ ްކަންކަމަށް ްޤާނޫނާްޢީއެކި ްުކރުމަށް ްއިންކާުރ ްނުވަތަ ްުކރުމަށް  1405ދު

ްޚިލާފުނުވެްހިންގާްޞުލްޙަވެިރްޙަރަކާތްތަކެއްްނުހިމެނެއެވެ.
ް

ް
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 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1410 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 66ް1415ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1420 

ްމާނަކުރުން،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިބާރާތްތަްއ ްބަހާއި ްބަސް ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

ްދެންމެއަ ްބައިްމިބާބުގެ ްއޮތް ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްވޯޓު ްނެގުނު ކު

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްާމލީްއެްއވެސްްމަޞްލަޙަތެއްްޭބއްވުން.ް

ް

ް1425 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިްމާލީ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްްޓކުރަްއާވ ްބޭއްވުން. ްމަސްލަޙަެތއް އެަެއްވެސް

ް ްމާނަޢިބާރާތް ްގޮތް. ްކުރައްވާފަިއާވ ްމާލީ މަޞްލަޙަތެއްްއެއްވެްސ

ްމުދާވެރިކަމަށްްްކަުމގައިްބޭއްވުން ްއެމީހެއްެގ ްެއކަމަކުން ްެއވަނީ ބުނެފައި

ްހޯދިދާނެ ްތަނަވަސްކަމެއް ްއިުތރު ްފައިާސވެރިކަމަށް ްެއްް،ނުވަތަ ނުވަތަ

ްގެއްލުމަކުންް ްލިބޭ ްފައިސާވެިރކަމަށް ްނުވަތަ ްމުދާވެރިކަމަށް  1430މީހެއްގެ

ްރައްކާތެިރވެވިދާނެްކަެމއްްކުުރމަށެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް1435 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 62ް1440ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 1445މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްބަސްބަހާއިްޢިބާރާތްްކުރުން،ްމިްބާބުގެްމާލީްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ްޢިބާރާތް،ް ްެފށޭ ްޖުމްލައިން ްމި ްޭބއްވުން. ްމަސްލަޙަތެއް އެްއވެސް

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްން ްއޮތްބައި ްދެން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް

ްއެދެން.ްޙާޒިރުވެްވޯުޓގައިްަބިއވެރިވުން.

ް

ް1450 

ްވޯުޓަގިއްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި ްހާަާޒިރުވެ ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ްބަިއވެިރުވން. ްވޯުޓގައި ހާޒިރުވެ

ްަނާގް ްއެވޯެޓއް ްވަގުތު ްއެވޯެޓއްަނގާ ްެއަވނީ ްބުނެފައި ބައިވެިރވުން

ްކަމަކާިއް ްވޯުޓނެގި ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްހާަާޒިުރވެތިބި ޖަލްސާގައި

ްޯވޓެއް ްދެކޮޅަށް ްނުވަތަ ްަބއިވެިރިވްހާދިނުމަށޭ.ްްއެްއކޮޅަށް ްވޯުޓގައި ޒިރުވެ

ްނުދޭް ްވޯޓު ްކޮަޅކަްށ ްވަކި ްބެލުމުގައި، ްއަޣުލަބިއްޔަތު  1455މީހުންގެ

ްމެންބަރުންނެއްްނުގުނޭނެއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1460 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

65ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި
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 57ް1465ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްބަސްބަހާިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ  1470މިވޯޓުގެ

ްގޮތަ ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ްމާނަކުރުން، ްވޯުޓަގިއްޢިބާރާތްތައް ްޙާިޒރުވެ ށް

ްއެދެްނ.ް ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްޢިބާރާތް ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ބައިވެިރވުން.

ްސަރަޙައްދުގެްރަށްކާތެިރކަން.ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.

ް

ް1475 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ްރަށްކާތެރިަކން. ސަރަޙައްުދެގްސަރަޙައްދުެގ

ްބުނެފަ ްކަމުަގއި ްސަރަޙައްދާިއ،ްރައްކާތެރިކަން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެވަނީ އި

ޚާއްޞަްއިޤްތިޞާދީްޞަރަޙަްއދުގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްއެންމެހައިްމީހުންނާިއް

ްހިމެނޭް ްޞަރަޙަްއދުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްކާތެިރކަމަށާއި، ތަކެތީގެ

ްިދަޔް ްެނއްޓިގެން ްދަށުން ްބާުރގެ ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ްަބއެްއ  1480އެްއވެސް

ްނުދިނުމަށެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

ް1485 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 62ް1490ްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްމާނަކުރުން،ްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްޢިބާރާތްތައް ްބަސްބަހާއި ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް  1495މިވޯޓުގެ

ްއޮތްއޮުތްން ްިމ ްރަްށކާތެރިކަން" ް"ސަރަޙައްދުގެ ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ް ްހުށަހެޅުން ްއޮތީ ްދެން ްއާދެ، ދަންނަވާލަދެއްވުްނ.17ްްފާސްވެއްޖެ.

ންްހުށަހަޅުއްވާްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަް

ްޙަލީމްް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

 1500ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްހުށަހެޅުން.ް

ް

ް

ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްޙަލީމްްްހުވަދުއަތޮޅު ޢަދްނާން

 1505ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްމިބާބުގެް)ހ(ްގެްއަންނަނިިވްލަފްޒާއިްއޭެގް

ްމާނަްއުނިކުރަން.ްޔުނިޓަރީްދަޢުލަތް.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1510 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެން

 1515ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

14ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 32ް1520ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްދެންްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުަުގެ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް1525 

ް

ްގޮތްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްދަޢުލަތް. ްޔުނިޓަރީ .ް ްދަުއލަތް ްކަމުގައިްޔުނިޓަރީ

ްްދަް ްއެވަނީ ްބާރަކީ،ްެއްބުނެފައި ްކޮްނމެ ްތިންބާރުންކުރެ ްހިންގުމުގެ އުލަތް

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްކަންތައްތަްއ ްހިމެނޭ ްގެެތރޭގަިއ ްއިޚްތިޞާޞް ބާރެއްގެ

ްއަދިްް ްއޮންނަ، ްގޮތުަގިއ ްބާރެްއގެ ްއެްއ ްިހންގޭ، ްސަރަޙައްދެްއަގއި  1530ހުރިހައި

ްބާ ްއެ ްަބޔަކަްށ ްއެްއވެސް ްސަރަޙައްދީ ްހިމެނޭ ރުތަްއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްލަަތކަށެެވ.ލެވިފައިްނުވާްދައުހާބަ
ް

ް

 1535ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް1540 

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

56ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނު
ް1545 

ް

ްމާނަކުރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިބާރާތްތައް ްބަސްބަހާ ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްައޅުަގނުޑް ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ްދައުލަތް ްޔުނިަޓރީ ްވާގޮތަށް ޑްރާފްޓްަެަގއި
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ްއެހެންް ްއެއްގޮަތކަްށވެސް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިނގޭތޯ އެދެން

ްއެް ްމިހުންނަނީ.ްނެހެއްދެވުން. ްމައްސަލަތަްއ ްސީރިއަްސ ްވަރަްށ  1550އީ

އޮއްަބވާފައިްއަނެއްކާްއަނެްއޮކޅަށްްބަދަލުކުރެއްވީާމ،ްމިކަހަލަްމައްސަލަތަްއް

ްދިމާވެދާނެ.ްް ްދިމާާވން ްދެރަގޮތް ްވަރަށް ްނުރަްއކާެތރި ްވަރަށް ދިމާވީމާ،

ްނިޒާމާބެހޭް ްވަހީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ އާދެ،

ްއެއް.ްނުކުތާ

ް1555 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިމަޖިލީހުގައިްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްހަމަ ްނުކުތާއެއްނެގީ ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ،

ްދެންމެްްއަލީްވަީހދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބުތަކާހުރެ ްދިމާވި މިގޮތަށް

ްވިދާޅުވެފައި ްޮއތީ ްކުރިން ްބަދަލުްތިވިދާޅުީވގޮަަތަށް ްއަންނަ ްެއގޮަަތަށް .1560 

ްއެީއް ްއަދަދު ްފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ްސްކްރީނުން ްނުކުރައްވާނެކަމާއި ޤަބޫލު

ްބައްލަވާަލއްވާ.ް ްެރކޯޑްަތއް ްބައްލަވާނެކަމަށް. ްއަދަދުކަމަށް ްމަތީ އެންމެ

ްއިންނާނެ.ް
ް

ް1565 

ްދަންނަާވަކށެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއޗެއް ްއިތުރު ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތިންއާދެ، ްއް

ްވެރިކަްންއެާއގުޭޅގޮތުން ްޤާނޫނުގެ ްއޮތީ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްދެން .

ްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.18ްްމާނަކުރުން.ްއާދެ،ްހުށަހެޅުންް

ް

ް1570 

ްއިބްރާހީަިމްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޙުސައިްނ ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ އަރިއަތޮޅު

ްއުތުރުބު ްމާޅޮސްމަޑުުލ ްވަހީދުްހުށަހަޅުއްވާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ރީ

ް ްމާނަކުރުން" ްވެރިކަން ް"ޤާނޫނުގެ ްއިސްލާޙު. ކަމުގަިއްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްކޮންމެ ްއެވަނީ ްމީހަކާްބުނެފައި ްކޮންމެ ްއަދި ްއިސްލާމީކަމެްއގައި ްމެދުެވސް

ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްޝަރީޢަތާއި ްކަންކުރުމަށާިއ  1575މަތީން

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްސަރަޙައްދުަގއިާވްސަރަޙައްދާއި ްއިޤްތިޞާދީ ްޚާއްޞަ ެގ
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ްމީހުން ްޝަޚުޞުއެންމެހާ ްޤާނޫނީ ްއެހެނިހެން ްސަރުކާާރިއްނާއި ތަކާިއ

ްޤާނޫނުް ްޝަރީޢަތާއި ްއިސްލާމީ ްމައްޗަށް ްއެންމެންގެ ޖުމްލަކޮށް

ްްހިންގުމަށެވެ.
ް1580 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް1585 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:އަރިއަޮތުޅްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:މާޅޮްސމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަހީދު.

ް

 64ް1590ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1595 

ްފާހެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެްންމިވޯޓުެގ ްއާދެ، ނުވި.

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޑްރާފްޓްަގއިވާްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްވެރިކަން ްްޤާނޫނުގެ ް"ގޮތް. ްވެރިަކން"  1600ްކަމުަގއިްޤާނޫނުގެ

ްވެްސް ްމީހަކާމެދު ްކޮންމެ ްއަދި ްކަމެއްަގއި، ްކޮންމެ ް ްެއވަނީ ބުނެފައި

ްސަރަޙައްާދިއް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްަކންކުރުމަށާއި، ްގޮުތގެމަތީން ޤާނޫނުގަިއވާ

ްއެންމެހައިް ްސަރަޙައްދުގަިއާވ ްިއޤްތިޞާދީ ްޚާްއޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްޤާ ްއެހެނިހެން ްޖުމުލަކޮށްްމީހުންނާއި، ްސަރުާކރާއި ްޝަޚްޞުތަކާއި، ނޫނީ

 1605ްއެންމެންގެްމައްޗަށްްޤާނޫނުްހިންގުމަށެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

 1610ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 53ް1615ް:ވޯޓުްދެްއވީ

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ބަހާއިްޢިބާރާތްތައްްމާނަކުރުން،ްމިބާބުެގްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްބަސްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން

ްޤާ ްާވގޮތަށް ްދެްންޑްރާފްޓަަގއި ްފާހެއްނުވި. ްމިބައި ްވެރިކަން  1620ނޫނުގެ

ްްއުވންްއެދެން.ދަންނަވާލަދ19ްެހުށަހެޅުންް

ް

ް

ްއިބްރާްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޙުަސއިްނ ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްެދކުނުބުރީ މްްހިަިއަރިއަތޮޅު

ްތާޢީދުް ްއިބްރާިޙމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮުޅ  1625ހުށަހަޅުއްވާ

ްއިސްލާޙު ްބުނެފައިްކުރަްއވާފަިއވާ ްކަމުަގއި ްފަރާތެއް ްނުވަތަ ްމީހެއް .

ްތަކެވެ.ޚުޞުޝަްއެވަނީްއިންސާނުންނާްޤާނޫނީ
ްް

ް

 1630ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް ްމެންބަރު: ްޙުަސއިްންހުށަހެޅުއްވި ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ  1635ައރިއަތޮޅު

ްމް.ހީަިއިބްރާ

ްސައިންްއިބްރާޙިމް.ފާދިއްޮޕޅުްމެންބަރުްޙުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 22ް1640ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްމުޙަންމަދުްްނުކުތާއެއްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1645ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް ްެމންަބރު ްދަށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ްމިހާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް  1650ްޢިްއޒަތްތެރި

ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްައޅުަގނޑުކޯރަމެއްަގއި ްމިގަޮއވެގެން ްވަރަްށްމެންނަށް ްގެްނދެވޭތީ ްޑީަގއި

ްބީެވގެްނދޭ.ހިަިމުް ްއެބަ ްއަތުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބައިތަކެއް ނޫނުގެްޤާްންމު

ްދަ ްނުކުރެވުނު.ްޔުނިަޓރީ ްފާހެއް ނޑުމެންނަކަެށއް ްއަުޅގަ އުަުލަތުގެްވެރިކަން

ް ްމިގޮަަތަށްްމާނަ ްނުކުރެވުނު. ްފާހެއް ނޑުމެންނަކަްށ އަޅުގަ

ްދާންފަށައިކަމަށްވަން ްއަސްލު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަޤީޤީްޏާ ްމިތިބި  1655ްމިތާ

ްއަނބުާރް ްއަނެއްކާ ްމިއެއްޗެހި ްފަހުން ްހާސިލްވޭބާަވއޭ. ްއެބަ މަޤްޞަދު

ްޮއތީކީއެއްނޫން.ް ްމައްސަަލއެއް ްައޅުަގނޑުމެންގެ އަންނަކަމަށްިވއަސް

ް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެރަކަމެްއ ްވަރަށް ްމިދަނީ.ްއެކަމަކު ްެވގެން

ްސާސީްިނންމާްމަރުޙަލާގައި.ްޝުކުރިްއާޔ.ނޫނުއަހާއްޞަކޮށްްޤާ
ް1660 
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްތިއާދެ، ްއެއްެޗއްނެތް.ްްއިތުްދަންނަވާނެއާދޭތެރޭގައި ުރ

ްޤާަާ ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮެވގެން ްކޯރަމް ނޫނީ

ްޢިއްޒަތްތެމަސއްކަ ްމިދަނީ. ްމެންބަރުންނަށްްތްކުރަމުން ރި

ްޖަލްާސްއެިގވަަޑިއގަންނަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަހެއްކުރިން ްއެަތއް  1665ވާނެ

ްހި ްމިކަން ްއެހެންވީމާ،ްނބާއްާވކަމާއި ްއެިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ާގކަން

ްވަަޑއިނުގެންެނވުމަކީޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރުން ްކުރަްންްރި އަުޅަގނޑު

ްއޮތް ްކުރަންއޮތްކަމެއްނޫން. ނޑަްށްދެން ްއަަަުޅގަ ްމިދެންނެވީ ކަމެއްނޫނޭ

ްއެހެންވީމާ،ްްކުރެވޭނެ ްދެންނެވުންނޫން. ްެއބޭފުޅުންނަށް އެހެންކަމެއްނެތޭ

ްއަް ްމިގެންދަނީޅުއެކަން ްކުރަުމން  1670.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްަގނޑުމެން

ް ްނިންމުމަށް ްއިންތިޤާނޫނުއަސާސީ ްޑޭޓްތަކެްއްޚާަާމިހާރު ްބޭްއުވމަށް ބުތަކެއް

ް ނަޑއެޅި ްރިޔާިސްކަ ްއިންތިޚާަާބު، ްމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންެގ

ްއެބަހުރި.ްއިންތިޚާ ްދުވަސްތަެކްއ ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ބުތައްބޭްއވުމަށް

ްމިނިންމަން.ް ްއެބަޖެހޭ ްމަސައްކަތްކުރަން ްައޅުަގނޑުމެްނ އެހެންވީމަ،

ްމަސައްކަްތް ްައޅުަގނުޑ ްއަދާކުރެވޭތޯ ްާވޖިބު ްައޅުަގނުޑގެ  1675އެހެންވީމަ،

ްއާދެ، ްކުރިއަްށްމިގެންަދނީ. ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑު ްދެން ދެްންްމިކުރަނީ.

ްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްއޮްތގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި ްފަރާތެއް. ްުނވަތަ ްމީހެއް ވަކި

ްއެދެން.ް

ް

ް1680 

ްފަރާތް"ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.ްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްނުވަތަ ްކަމުަގިއް"މީހެއް ްފަރާތް ްނުވަތަ މީހެއް

ްބުނެފައިްއެވަނީްޠަބީޢީްޝަްޚޞުތަކާއިްޤާނޫނީްޝަޚްޞުތަަކށެވެ.
ް

ް

 1685ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ވާްރިޔާސަތުން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް1690 

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1695 

ް

ްމިބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަަްކަެދއްެކވުން: ްމާނަުކރުން ްއިބާރާތްަތއް ްބަލާއިުރްބަސްބަހާއި މިވޯޓުެގްނަތީޖާއަށް

ް ްފަރާތެއް ްނުވަތަ ްމީހެއް ްވާގޮތަށް ްޑްރާފްޓްަގއި ްފާހެއްނުވި.ްމިމާނަ މިބައި

ްރައްޔިތެ ްދެން ްއާދެ، ްެއވަނީ، ްބުނެފައި ްކަމުގައި ްބާބުްއް އެ

ްއިސްލާޙެދަ ްއެދެން. ްހުށަހަޅުްއވާފައެއްްންނަވާލަދެއްވުން ްއެއް  1700އްެވްސްނެތް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްއެޢިާބރާތަށް.

ް

ް

ްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް. ްމިްރައްޔިތެއް ްއެވަނީ ްބުނެފައި ްކަމުަގއި ރައްޔިތެއް

ްކަމުަގިއް ްރައްިޔތެއް ްދިވެހި ްމާއްދާގައި ްވަަނ ްނުވަ  1705ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްބުނެފައިވާްކޮންމެްމީހަކަށެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ވާްރިޔާސަތުން

ް1710 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް

 67ް1715ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1720 

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްބަސްބަހާއިްޢިބާރާތްތައްްމާނަކުރުން.ްމިބާބުެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްހުށަހެޅުންްރައްޔިެތއް،ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް ްއާދެ،ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. މިބައި

ްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.22ްް

ް

ް1725 

ްޢަބްދުްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްހުޞީަީނަهللا ށަހަޅުއްާވްރުަު

ް ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ ްއިބްރާޢަހުވަދުއަތޮޅު ްތާޢީދުކުރަްއވާފަިއާވްހީއްބާސް މް

ް ްަގިއވާ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިސްލާޙު. ްައންނަނިވިގޮތަށްް"ދުޝްމަން" މިލަފްޒު

ް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްއިސްލާޙުކުރަން. ްއެވަީނ ްބުނެފައި ްކަމުގައި "ދުޝްމަން"

ްެގއްލުންވާ ްިސޔާދަތަށް ްބިދޭސީންނާިއްމިނިވަންކަމާއި ްކުރާ ްޢަމަލެއް  1730ފަދަ

ްމިކަމުގައިްަބއިވެިރވާްރަްއޔިުތންނަށެވެ.ް
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް1735 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްމެންބަރު ްދެކުނުބުރީ هللاްތިލަދުންމަތީ

 1740ްރުަު.ޞީަީނަ

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއައްބާސްްއިބްރާޙިމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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 12ް1745ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ ްޑްރާފްޓްގަިއްމިބަލާއިރު ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ހުށަހެޅުން

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް1750 

ް

ްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ް"ދުޝްމަން" ްއެވަީންޑްރާފްޓްގަިއވާޮގތް. ްބުނެފައި ްކަމުގައި "ދުޝްމަން"

ްުކާރް ްޢަމަލެއް ްގެއްލުްނވާފަދަ ްސިޔާދަތަށް ްމިނިވަންކަމާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްރައްޔިތުންނެްއްބި ްމާނައިގައި ްގެ ް"ދުޝްމަން" ދޭސީންނަށެވެ.

 1755ްނުހިމެނޭނެއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް

 1760ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 34ް1765ްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 1770މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްބަސްބަހާއިްޢިބާރާތްތައްްމާނަކުރުން،ްމިބާބުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްފާެހއްނުވި. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ް"ދުޝްަމން" ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތަށް

ްއްވުންްއެދެން.ްދަންނަވާލަދ22ްެދެންްހުށަހެޅުންް
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ް

ް

 1775ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަލީމްްޢަަަހުވަދުއަތޮޅު ދްނާން

ްލަފްާޒއިްއީތާ ްއަންަނނިވި ްގެ ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާުޙ، ދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްއުނިކުރުްނ؛ް"ދުްސތޫރީްމައްސަލަ".ްްއޭގެްމާނަ
ް

ް1780 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1785ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތުރުބުރީްމެންަބރުްއަދްނާންްޙަލީމް.ހުވަދުއަތޮޅުްއުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 29ް1790ްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

34ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1795އޮތްްްމިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްމާލޭެގްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްހުށަަހޅުއްާވ ްއާތިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މާލޭގެ

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  1800ޢިއްޒަތްތެރި
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ްބުް ްކަުމގައި ްމައްސަލަ" ް"ދުްސތޫރީ ްމައްސަލަ؛ ްެއވަީންދުސްތޫރީ ނެފައި

ްމާނަކުރާންް ްބަެއްއވިަޔސް ްމާއްދާއެްއގެ ްނުވަތަ ްމާއްާދއެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމައްސަލަތަާކއި،ް ްބެލޭ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ްކަ ްގޮެތްއ ްއެކަމުގައި ޖެހިއްޖެނަމަ

ްނުވަަތް ަަާވއިދެއް ްގަ ްނުވަތަ ްބައެއް ްޤާނޫނެއްގެ ްނުވަތަ ޤާނޫނެއް

 1805އިދާރާައކުންްނެރޭްއަމުރެއްްނުވަަތްގަަަާވއިދެްއގެްބަެއއްްނުވަތަްދައުލަތުގެް

ްނިންމާފައިވާް ްުނވަަތ ްކަމެއް ްކުރާ ްުމވަްއަޒފަކު ްއިދާރާެއއްގެ އެއިން

ްގޮެތްއް ްބަލައި،ްެއކަމުގައި ްޚިލާފުވޭތޯ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްވިޔަސް ނިންމުމެއް

ްނިންމާންޖެހިއްޖެްނަމަްކޮންމެްމައްސަލައަކަެށވެ.
ް

ް1810 

ްގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1815ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 17ް1820ްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

26ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1825މިވޯޓުގެ

ްނުކުތާއެއްްއަޙްމަދުްއާތިފް،ްަމލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ްރިކޯޑަށްޓަަކިއްްަމދުްމާލޭްމެންަބރުްައޙް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1830ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެޅުމުގަިއްްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެންްސޮއިކޮށްފަިއްފޮނުވާފަިއްއޮތް ދަންނަވާލަން،ްއަުޅގަ

ްކޮންމެް ްޖެހިއްޖެ ް''ނިންމަވަން ްއިނގޭތޯ. ްއޮތީ ްރަނގަޅަށް ްޢިބަރާތް އެ

ްމައްސަލައަކަެށވެ''.
ް

ް1835 

ްވިދާޅުީވްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަމީްނޢާންމު ްިއވުނު ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްއެހެންނޫންތޯ.ްް ްޖެހިއްޖެނަމަ'' ް''ނިންމަން ްތިވާހަކަ، މިހާރު

ްވިދާުޅވީ.ްއިޢުތިރާްޟް ްމައްސަލައެްއްއަމީންޢާންމު ްކޮންމެ ނިންމަންޖެހިއްޖެ

ްއަޅުގަ ްއަލުން ްއާދެ،ްކުރަްއވާނަމަ ްާދނަން. ްރީވޯޓަކަށް ނޑު

ްމިދެންނެވިހެންް ްބަަލއިގެންފީން ނޑު ްއަުޅގަ  1840އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ

ްިއތުރުކަމެއްކަމަްށް ްއިން ްލިޔުމުަގއި ްއެއީ ްނެތްކަމަށް. މައްސަލަެއއް

ްރީތިް ްއިނޭގތޯ.ްއެއީ ްމައްސަލައަކަށޭ ްކޮންމެ ްނިންމަންޖެހިއްޖެ ބެލެވިގެަެން

ް ްނިންމަންޖެހިއްޖެނަމަ ްއަިދްގޮތަކީ. ްވެްއޖެއްޔާ ްނަމަ އެއްނޫން.

ްިތް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްވިދާޅުވީ. ްއަމީންޢާންމު ްވާތީ އެހެންކަަަމަކަށް

ނޑުްެއްދަންނަވާލީ.ް  1845ްފާހަގަކުރެްއވީމަްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް
 1850ްއާތިފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ްދުސްތޫރީްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއެެދން ްދަންނަވާލަެދއްވުން ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ްދެން އާދެ،

ްމައްސަލަަަ.

ް1855 

ް
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ދުސްތޫރީްމައްސަލަ،ްޑްރާފްްޓގަިއވާްގޮތް؛ް"ދުސްތޫރީްމަްއސަލަ"ްކަމުަގިއްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް ްއެވަނީ ޤާދޫދުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ދުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބުނެފައި

އްވިޔަސް މާދަކުރާދް ޖެހިއްޖެ ދަމަ އެކަމުގައި ގޮތެއް ބައެ

 1860ޤާދޫދެއް ދުވަތަ ޤާދޫދެއްގެ ، ކަދޑައެޅުމަފްޓަކައި ބެލޭ މައްސަލަތަކާއި

ބައެއް ދުވަތަ ގަވާއިދެއް ދުވަތަ ގަވާއިދަކުދް ބައެއް ދުވަތަ ދައުލަތުގެ 

ކުރާ  އިދާރާއަކުދް ދެރޭ އަމުރެއް ދުވަތަ އެއިދް އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު

ކަމެއް ދުވަތަ ދިދްމާފައިވާ ދިދްމުމެއް ވިޔަސް ޤާދޫދުއަސާސީއާ 

ގޮތެއް ދިދްމާދްޖެހިއްޖެ ކޮދްމެ  އެކަުމގައި، ޚިލާފުވޭތޯ ބަލައި

 1865 މައްސަލައަކަފެވެ.

 

 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1870ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ް:ވޯޓުގެްނަތީޖާ

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 58ް1875ްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމާނަކުރުން،ްމިބާބުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިބާރާތްތައް ްބަސްބަހާ ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް  1880މިވޯޓުގެ

ސްޫތރީްމައްސަލަ''ްފާސްެވއްޖެ.ްާއދެ،ްދެންް)ށ(ްޑްރާފްޓްަގއިވާްގޮތް،ް''ދު

ްއިޞްލާޙެްއް ްއެްއވެްސ ްމިއަށް ްއާދެ، ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްއާެދ،ް ްމަޢާފްުކރައްވާ. ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުށަހަޅުއްވާފަެއއްނެތް.

ށް.ްގޮްއސަްމިހާރުް)ހ(ްގ23ްްެއަޅުަގނޑުްދެންްދާންްޖެހޭނީްހުށަހެޅުންް
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ްއިތު ްދަށަށް ްެއހެންވީމާ، ްއަންނާތީ. ްެއއްޗެހި ްބައިބަޔާއި ްހުރި  23ް1885ރުކުރަން

ްށްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން،ްހުށަހެޅުން.ް

ް

ް

ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ  1890ޙަލީމްްްހުވަދުއަތޮޅު

ްމަޖިލިސް"ް ްއިންޞާުފކުާރ ް"ނިޔާކޮށް ްއިޞްލާުޙ. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްގިނަް ްނުވަތަ ްދެމެދުގައި ްދެފަރާތެއްގެ ްެއވަނީ، ްބުނެފައި ކަމުގައި

ްއުފެދިފަިއާވް ްޚިލާފު ްބެޭހގޮތުން ްަވިކކަމަކާއި ްމެދުގަިއ ފަރާތްތަކެއްެގ

ްދިނު ްަކނަޑއަަޅިއ ްވަިކގޮތެއް ްއެކަމަާކއިމެުދ މަށްއެދިްޙާލަތުގައި،

ްޤާނޫނުންް ްާބރު ްަކނަޑއެޅުމުގެ ްވަިކގޮތެއް ްއެކަމަކާއިމެދު  1895ހުށަހެޅުމުން،

ްކޮންމެް ްުނހިމެނޭ ްކޯެޓއްކަުމގައި ްއުފައްދާފައިވާ ްޤާނޫނުން ްއަދި ލިބިފައިވާ،

ްމުއައްސަާސއަކަެށވެ.
ް

ް

 1900ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1905ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

64ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 21ް1910ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

25ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 1915ް.24ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ރުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަޞީރުްهللا

 1920ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙު.ް

ް

ް

ްއާދެ،ްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީްމ،ްވ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1925ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެްނބަރުްޫމސާްފެލިދެއަޮތޅުް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްާލޙުކަމަށްވަންޏ24ްްާޝުކުރިއްާޔ ްވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފައިްޮއތްްލިޔުމުގައި..ްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން:
ް

ް1930 

ް.24ްއިނގޭތޯ.24ް،24ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްްދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްފެލި 24ްއާދެ، ްެއީއް، ްުނބައިކޮށް. ްއޮތީ ްޢިބާރާތްކުރައްވާަފއި ްއޭަގއި  1935ްއާދެ.

ްހުށަހަޅާފައިްްނިޒާރުްިއބްާރހީމްްާވހަކަެދއްކެުވން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޫން ްއެހެނެއް ްޝަރީޢަތް އިސްލާމްދީނުގެ

ްންއޮންނާނީްއިސްލާމީްޝަރީޢަތް.ްއެހެންވީމަ،ްއެގޮތަށްްރަނގަުޅކޮށްލަދެއްވުް

ްއެދެން.ް
ް

ް1940 
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ްއަމީންޢާންމުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެދެންޖެހޭ. ްމަޢާފަށް ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝަރީޢަތްކަމަށް ްއިސްލާމީ ވިދާޅުވެެދްއވައިފި

ްއާދެ،ް ްެއދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއެގޮތަށް ްއެދެން. ފާހަގަކޮށްލެްއވުން

ްހޭްނުކުތާެއއްްމިހާރު،ްކީކޭތޯ.ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެ

ް1945 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމޫާސްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްސޮިއކުރަްއވާ،ްޢަބްދުްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްހދ.ގެهللاްނިޒާރު ޢިްއޒަތްތެިރްްނަޞީރު

ްލިބުނުް ްފުރަތަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުްއވާފައި ްސޮއިކުރައްވާ  1950މެންބަރު

ްލިޔުމުގަިއވެސްްއޮތީްއިސްލާްމދީނުގެްއަސްލު.ް
ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްމި ްމިހާރު 24ްްއާދެ، ްއާދެ،24ްްއިނގޭތޯ. ްހުށަހެޅުން. ވަނަ

ްއެވިދާ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ،ްއެހެންވީމަ، ްއިްސލާމީ ްއެަބއި  1955ުޅިވގޮތަށް

ްިވދާޅުވެދެްއވުމަްށް ްެއގޮތަށް ްއާދެ، ްޝަރީޢަތް، ްއިސްލާމީ ދީނުގެ

ްދަންނަވާލާނަން.

ްް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1960ފެލިދެއަތޮޅު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްޢަބްދުްތިލަދުންމަތީ ްބަރު ނަޞީރުްهللا

ްބައިް ްައންނަނިވި ްއަށް ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާުޙ. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްކީރިިތް ްބުނެފައިެއވަނީ، ްއޭ ްޝަރީޢަތްަް" ް"ިއސްލާމީ އިތުރުކުރަން.

ްއަލްއަހުވާުލްލް ްމަދަނީ، ްޖިނާއީ، ްސުންނަތުަގއިާވ ޤުރުއާނާއި،

ްމައްސަލަތަާކގުޅިަފއި ްމިނޫންވެސް ްއަދި ްއަހުލުްލްޝަޙްޞިއްޔަާތއި،  1965ވާ

ްސުންނަތިްވަލްްޖަމާޢަތުގެްޢިލްމުވެރިންްބުރަވެަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަށެވެ.
ް

ް
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ްފެނިވަޑަަަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1970 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބްރާހީމް.ފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1975ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްޢަބްދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 28ް1980ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބަލާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްފާސްވެއްޖެ.ްމިވޯޓުގެ ްހުށަހެޅުން ްމި އިރު

ް ްމިހާރު ްއާެދ، ްފެލިދެއަތޮޅުެގ25ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްހުށަހެޅުން ވަނަ

ްެގންދަވާފައިވާީތް ްއަނބުރާ ްއިބްރާހީމް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު  1985ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއޮތީ ްދެން ްއާދެ، ްނުދަންނަވަން. ްވޯަޓކަށް ްހުށަހެޅުން.26ްްއެައކަށް ަވނަ

ްއެދެން.ްްދަންނަވާލަދެއްވުން

ް

ް

ްނަޝީދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ  1990ވަޒީރުްނގެ

ްޢައްބާސްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަުދއަތޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ،

ްއަންނަނިވިް ް)ހ(ްައށް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވްއިޞްލާޙު.ްމިބާބުގެ އިބްރާހީމް

ރަން.ް"އިސްލާްމދީނުގެްއަސްލުތައް"ްކަމަށްްބުނެފައިްއެވަނީ،ްބައިްއިތުރުކު

ްއިސްލާީމް ްުރކުންތަކާއި، ްއިސްލާމްކަމުގެ ްރުކުންަތކާިއ، އީމާންކަމުގެ

ްޤުރުއާާނއި،ްސުންނަާތއި،ްޝަރުޢުެގް ްކަުމގަިއވާ  1995ޝަރީއަތުގެްމަސްދަރުތައް

ނާޑއި،ް ްހަށިގަ ްމީސްތަކުްނެގ ްސާބިތުާވ، ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ދަލީލުތަކުން
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ްރައްކާތެރިކޮްށޭދްފު ްގެދޮރޮ ްމުދަލާއި، ްއަުބރާއި، ްުބއްދިާއއި، ރާނައާއި،

ނޑުްއުސޫލުަތކާއިްހަމަަތކަށެވެ. ްމައިގަ
ް

ް2000 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2005ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުީރގެްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 51ް2010ްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮތްްމިްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަް ްދެން ްާއދެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  2015ވޯޓުގެ

ް.28ހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްސަމީރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޢިއްޒަތްތެ ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްރަޝީުދްހުށަހަޅުއްވާ، ްޙުަސއިން ްމެންބަރު  2020ރި

ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާްިއޞްލާޙު.ް ްބުނެފަިއްޙަސަން ނޑިޔާރުން"ްކަމުގައި "ފަ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްުނވަތަ ްޤާނޫުނއަސާސީން އެވަނީ

ްއެންމެހާް ްޝަރީޢަތްުކރާ ްކޯޓްތަކުަގއި ްގާއިމުކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނަކުން

ްމީހުންނަށެވެ.
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ް2025 

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2030 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ތިލަދުންމަތީްއުތުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 67ް2035ްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް2040 

ްދެންއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްށަހެޅުން.ވަނަްހ29ްުހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  2045ފާދިއްޕޮޅުގެ

ްއިބްރާހީމްް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ްބައިް ްައންނަނިވި ްއަށް ް)ހ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާުޙ. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ނިޑޔާރުން ްހަިއްއިތުރުކުރަން.ްފަ ްކޯޓާއި ްެއވަނީްސްޕްީރމް ްބުނެފައި ކަމުގައި

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވް ްޝަރީއަތްކުރުމަށްޓަަކއި ްކޯޓުތަުކގަިއ ްދަށު ކޯޓާއި

 2050ްގޮތުގެމަތީންްޢައްޔަްނކުރާްމީހުންނަށެވެ.

ް

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2055ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފާދިއްޕޮޅުގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2060 

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

27ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްް
ް2065 

ް

ްދެންއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް.32ހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް2070 

ްހުށަހަޅުއްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވާ،ްފާދިއްޕޮޅުގެ

ްއިބްރާހީމްް ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ް ްއިޞްލާުޙ. ްބައިްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްައންނަނިވި ްއަށް ް)ހ( މިބާބުގެ

ްބުނެފައިއެވަީން ްކަމުަގއި ްދަޢުލަތް ްނުވަތަ ްދަޢުލަްތ ްދިވެހި އިތުރުކުރަން.

ްއެްއގޮްތވާގޮުތގެ ްމިޤާނޫނުައސާސީއާ ްއުފެދިފައިާވްދިވެހިރާއްޖޭަގއި  2075މަީތން

ްބާރާއި ްހެދުމުގެ ްބާރާއިް،ޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްއިންޞާފުްް،ވެރިކަން ޢަުދލު

ް ްކުރުމުެގ ްޤާނޫނަކުންްްބާރާިއ،ޤާއިމް ްނުަވތަ ޤާނޫނުއަސާސީއިްނ

ްމުއައްަސސާތަކާއިް ްއެންމެހާ ްއެންމެާހްް،ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްސަރަޙައްދާް،ރައްޔިތުންނާއިް ްފަރާތެއްްް،އިްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހުރިހާ މި

 2080ްވެ.ޖުމްލަކޮށެ
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2085ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްފެލިދެއަތޮޅުްމެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2090 

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2095 

ް

ްދެންއޮްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްތްމިވޯޓުގެ

ް.37އިސްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް2100 

ްސަމީރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ހުށަހަޅުއްވާ،ްމާޅޮސްމަޑުލުްުއތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންަބރުްއަލީްވަހީދުް

ްކަމުް ް"ަވޒީރުން" ްއިޞްލާޙު. ްެއވަނީ،ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްބުެނފައި ގައި

ްހިންގުމާް ްުވޒާރާަތއް ްއެކި ްރުހުމާއިއެކު، ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 2105ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހަވާލުކުާރްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 2110ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުތިލަދުންމަތީްއުތުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަލީްވަހީދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2115 

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ
ް2120 

ް

ްދެންއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް2125 

ށަހަޅުއްވާ،ްފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްްހުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނަސީުރްهللا

ްގޮތަްށް ްއަްނނަނިވި ް)ށ( ްމިބާބުގެ ްއިޞްާލޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްހިމެނިފައިާވގޮތުންް ްލަފްެޒއް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ް)ށ( އިޞްލާހުކުރުން.

ްމިޤާ ްހިނދަކު ްދޭހަނުވާހާ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ  2130ނޫނުއަސާސީަގިއްއެހެންގޮތަކަށް

ްމާނައިގަިއްްމުފްރަދުކޮށް ްޖަމްޢު ްއެލަފްޒުަތކުގެ ްަލފްޒުތައް ގެނެސްފައިވާ

ް ްއެލަފްޒުަތކުގެ ްލަފްޒުތައް ްގެނެސްަފއިާވ ްޖަމްޢުކޮށް މުފްރަުދްއަދި

ްމާނައިގައިްބޭނުންްކުެރވޭނެެއެވ.
ް

ް2135 

ްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2140ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 49ް2145ްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްދެންއޮތްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް  2150މިވޯޓުގެ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން،ް)ށ(.

ް

ް

ްމާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްޢިބާރާތްތައް ްމިްބަސްބަހާއި ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތް. ް)ށ( ްބާބުގެ ނަކުރުމުގެ

ް ްގެނެސްފައިާވްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމުފްރަދުކޮްށ ްގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ  2155މި

ލަފުޒުތައްްއެްލަފުޒުތަުކގެްޖަމްޢުްމާނައިގައިްއަދިްޖަމްޢުކޮށްްގެނެސްފަިއާވް

ްލަފުޒުތައްްއެްލަފުޒުަތކުގެްމުްފރަދުްމާނައިގައިްބޭނުންކުެރވޭެނއެވެ.
ް

ް

 2160ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ް2165 

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް2170 

ް

ްިމްްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްާމނަކުރުން، ްޢިބާރާތްތައް ްބަސްބަހާއި ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުެގ މި

ްނުކުތާއެްއްއާެދ،ް ް)ށ(ްފާސްެވއްޖެ.ްނިޒާމާބެހޭ ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަށް ބާބުގެ

ްޢަދްނާންްޙަލީމް،ްގއ.ގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް2175 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަނިކުފާނުްޢިްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްނަތީޖާ ްއައްަސވާ ްވޯޓަށް ްދެންެމއަކު ްރައީސް، ްއްޒަތްތެރި

ްދިޔައީ.ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދްނާންްޙަީލމްް ްއަންަނމުން ްބަދަލު ްވޯޓަށް ްގެންދެިވއިުރވެސް އިޢުލާންކުރަމުން

ްނުލިބޭ.ް ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްސިގްނަލެއް ްއެިލބޭ ްނިމިގެން ްނަތީޖާ  2180ވޯޓުގެ

ްސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނުްއަދި ްނުފެޭނ. ްނަތީޖާއެއް ކްީރނަކުންވެސް

ް.56ްފާސްވެއްެޖއޭްވިދާުޅވިއިރުްޯބުޑންްފެންނަންްއިނީް
ް

ް

 2185ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް.56ްރު.ްނިމުނުއިރުްމެދުތެރޭގައިްިއނީްއިނީްވިދާުޅވާންްފެށްޓެިވއ57ްްިްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
 2190ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދްނާންްޙަީލމްް

ް

ް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމެޝިނުން...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 2195ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް.56ްްނިވާލިއިރުްއިނީްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްްެކވުން:ވާހަަކދެއްޢަދްނާންްޙަީލމްް

 

ް2200 

ްައޅުަގނޑުްދެންނެވީ.57ްްނޫން،ްނޫން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް

 2205ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއިނީ.ްސިސްޓަމްގެްަމއްަސލައެއްްއެބައުޅޭ.56ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް
ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދްނާންްޙަީލމްް

 

ް2210 

ްޢަލީްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް2215 

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްބޯޑުން 57ްްމެޝިން ްއ56ްައަރާފައި ްހަމަ ްއަެނއްކާ ްބަދަލުވެފައި 57ްްށް

ްހަމަޔަޤީނުންވެްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްެއީއްއިންދާ ްނިްނމެވުމަކީ ްަރއީްސގެ ްއެހެންވީމާ، ސް.

ްޖަލްސާް ްވީމާ، ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމެވުމެއްކަމަށް ބަރާބަރު

ްގެންދެވީްބަރާބަރަށްކަމަށްްދަންނަވަން.ް
ް2220 

ް
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ްބަލަމުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެްނެވސް ްއަުޅގަ ްާވހަކަފުޅެއް. ްރަނަގޅު ްމިހާރު އާދެ،

ވީމާ،ްއިތުަރށްްމިްވޯާޓއިމެދުްުސވާލެއްްުނކުރެވޭނެކަމަްށްގެންދިޔައީ.ްއެހެންް

ދަންނަވަމުންްއޭގެްފައިނަލްްނަތީޖާކަމަށްްދަންނަވާލަންްއެވޯޓު.ްއާދެ،ްދެންް

ްޢިއްޒަތްތެރިްް...އަޙްމަދު. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހެންަކމަށްވުމާއެުކގަިއ،  2225އާދެ،

މާނަކުރުން،ްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަންްއޮތީްމިްބަސްބަހާއިްޢިބާރާތްތައްް

ްސުޕްރީްމް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއެއީ ްނިމުނީ. ްމިހާހިސާބުން ްމަސައްކަތް މިބާބުގެ

ްކޯޓަށްްޤާނޫނުއަސާސީްމާނަކުުރމުގެްބާރުްލިބިފައިވާތީ.ް

ް

ް2230 

ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމުން. -3

ް

ްދަންނަވަމުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިންމީކަމަްށ ްމަސައްކަތް ްމިާބބުގެ ްއެހިސާބުން  2235އެހެންވީމާ،

ނޑުްނިންމާލަން.ްމި ްއަދުގެްޖަލްސާްއަުޅގަ

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ް

_____________ް2240 


