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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ރާފްޓްކުރާްމައްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑް

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ބާބަށް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަކުގައި  10ނުރަސްމީ

ްގަވާއިދުގެް ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެ

ްންދެވުން.ކުރިއަށްްގެްގޮތުގެމަތިންް
ް

ްރައްޔިްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ238ްްތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްިމހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  66ް15ހުރިހާ

ްޚާއްަޞް ްަރއްޔިުތންގެ ްަވޑަިއގެންދެްއވައިފި. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަާވއި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެމަތިްނ25ްްދުގެ ްގަިއާވ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެކުލަވާލަްއވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުާރ ދިރާސާކޮށް

ްހުށަހަޅުއްވާަފިއާވް ްމެންބަރުން ްިމބާބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،

ްޚިޔާލުފާުޅުކރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްނުރަސްމީ  20އިޞްލާޙުތަކަށް

ް ްގަވާއިުދގެ 25ްްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްގޮުތގެމަތިނ1ްްްަވނަ ގަިއވާ

ްމިވަނީް ްމިހާރު ްމިގޮތުން ްއާދެ، ްނިންމުން. ްގެންަދވާގޮެތއް ކުރިއަށް

ްނިމިގެްން ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިޞްލާޙުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަެއްއ ްއަދި ްމިހާރު ްމަރުޙަލާަގއި. ބަޙުސްކުރުމުގެ

ްއަރުވަ ްވަގުތު ްފުރުޞަތުްމެންބަރުންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ  25ންޖެހިފައިވާތީ

ްއޮތީ،ް ްދަްއކަވަން ްވާހަކަފުޅު ްމިހާރު ްެދން ްމިގޮތުން ްއަދި އަރުވަން.

ްޢަލީ.هللاްޢަލީ.ްޢަބްދުهللاްފާދިއްޕޮޅުގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ް

ނޑުެވސްްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

 30ްފުރުޞަތަކަށްް

ްފެންނަްްެކވުން:ޢަލީްވާހަކަދެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބާބަށް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްދަންނަވާލީ އެދި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއޮްތގޮތުްނ ްޑްރާފްޓްގައި ްއެޮގތުން ްދަންނަވާލަން. ޚިޔާލެއް

ް ްބާުބގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޚިޔާލަކީ، ްމާއްދާަގިއ4ްްފެންނަ ވަަނ

ް 35ްްއުމުރުން ްމީހަކުކަމުަގިއވުން. ްފުރިފައިވާ ްސަލާމަތުންްއަހަރު ބުއްދި

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްމިަބއި ްމީހަކުކަމުގައިވުން،  35ހުރި

ނޑުްދަންނަވާލަންްފުރުޞަތަށްްއެދުނުްވާހަކަތަކުެގް އަދިްހަމައެއާެއކުްއަުޅގަ

ތެރެއިންްބަެއއްްވާހަކަތައްްރ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝަހީދުްޒަީކް

ްއަދި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްްވިދާޅުވެެދްއވައިފި. ްމެންބަރުން ަހމައެއާެއކު،

ްައއްުޑއަތޮުޅެގް ްތާއީުދކުރެޭވ ްވަރަްށ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްހުށަހެޅުން.ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމެންބަރު  40ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްމެދުވެރިކޮށް ްޢިލްމްވެރިން ްދީނީ ްވަނީ، އެހުށަހެޅުމުގައި

ްޙިމާޔަތްކުރުން.ްއެ ްިއސްލާމްދީން ްފާޅުކޮށް، ްޝިޢާރުތައް ންމެހާ

ްހަމައެއާއެުކ،ް ްއަިދ ްތާއީދުކުެރވޭ. ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ މިހުށަހެޅުމަށް

ްވިދާޅުޭވް ްއެބަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް މިމަޖިލީހުގެ

ް ްުކރިމަތިލެވޭނީ 35ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްއަދި  76ް45އަހަރުވެަފިއވާ

ްއަޅުަގނޑުމެްންްއަހަރު ްހިތަށްއަރާ ްއަޅުަގނޑު ްމީހުންނަށޭ. ފުރިހަމަވެފައިވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނެގ ްމެންބަރުންނަށްވެސް، މިމަޖިލީހުގެ

ް ްއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއުމުރެއް 76ްމެންބަރުންނަށްވެސް

ްހިތަށްއަާރް ްއަުޅަގނޑު ްމިއީ ްނުވާނެއޭ. ްކުރިމަތިލެިވގެން އަހަރުވީމަ

ްއެހެްންސުވާ ްނުދަްއކައި، ްވާހަކަ ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަެއކަނި  50ލެއް.

ްކަންނޭނގެ.ް ްުނވާެނ ްރަނގަޅުކަމަކަށް ްވާހަކަެދއްކުމަީކެވސް ބޭފުޅުންގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމިްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅިގެން ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއުޭޅް`.
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ްއަދިްްަނޞީރުްވާހަކަެދއްކެުވން:هللاްޢަބްދު ްާތއީދުކުރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަކީ ްަބެއއް ްތެރެއިން  55އިޞްލާޙުތަުކގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްއޭގެތެެރއިްނ ްއާދެ، ްއިްޞލާޙު. ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ް ްދެކޭގޮތް. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއިޞްލާޙުަތކާމެދު ވަަނ26ްްމިދަންނަވާލަނީ،

ް ްމިއޮތް ްއ31ްިޞަފްޙާގައި ްބާުބްވަނަ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޞްލާޙުގައި

ްެއީއ،4ް ްނުވުން. ްމީހަކުކަމުގައި ްއިނދެެގންހުރި ްބިދޭސީައކާ .

 60ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްްިއންތިޚާބުކުރާްމީހެއްގައިްހުންަނންވާްސިފަތައް.ް

ްވަރަށް،ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނުވުން. ްމީހެއްކަމުަގއި ްއިނދެގެންހުރި ބިދޭސީއަކާ

ްދެޭކގޮތުް ްިމްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނާފައި ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ގައި

ްއެދެން،ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެބަ ްމިވަނީ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކޮށްފައި

ްބޭުރް ްލިޔަން ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްިދވެހިރައްޔިަތަކށްވުން. ްލިޔަން އެބަ

ްއެަބްލިޔަން،ްބައެއްފަހަުރް ނޑުމެން ްުނވުްނ.ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތަކަށް  65ޤައުމެްއގެ

ް ްތެރޭަގއި، ްމީގެ ްހުށަހެޅިފައި ްއެބަހުރި މަތިފުށ4ްްުއިޞްލާޙު

ްދިވެހިް ްިމޮއތީ، ްލިެޔވިފައި ްމީގައި ްދެްނ ދިވެއްެސއްކަުމގަިއވުން.

ްމިހެންް ްދިވެހިރައްޔިަތަކށްވުން. ްއުފަން ްބައްަޕައކަށް ްދިވެހި މަންމައަކާއި

ްމިސާލަކަްށް ްބިދޭސީއަކަށް، ްމިވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލިޔެފައި

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްރައީސުލްޖުމް ްފިރިހެނެއް. ްހުންނެވީ  70ހޫރިއްޔާައކަށް

ް ްއޭނަގެ ްހުރިކަމަށްަވންޏާ ްއަންބަކު ްފަރާތަށ2/1ްްްބިދޭސީ ްިބދޭސީ އެއޮތީ

ްނިމެނީކީް ްއަދި ްމިހިސާބުން ްދޫކޮށްެލވިފައި.ްއަެނއްކާ ްއެއޮތީ ދެވިފައި.ްބާރު

ޔަހޫދީން.ްްނޫން.ްދުނިޔޭގެްއެންމެބޮޑަށްްފިތުނަފަސާދަްއުފައްދާްއުޅޭްީމހުން

ްކަިއވެނިް ްނަޞާރާއިންާނ ްބައްަލވަިއގެންެނވިދާނެ. ކަިއވެނި

ްއަިދް ްދެން ްެވއްޖެްއޔާ ްއަންހެނަކަށް ްއަދި ްދެން  75ބައްލަަވއިގެންެނވިދާނެ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުންނާނީ. ްބާރުގެދަށުަގއި ްފިިރމީހާގެ ްނުރައްކާ. ްމާ އެއަްށވުރެ

ްވާހަކަް ްހުށަހެޅި ްމިގޮތަށް ްައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން.ްްމިސަބަބަށްޓަކައި

ް ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްޞަފްޙާގަިއ88ްްއެއަށްފަހު ވަަނ

ް ްމަޤާމުގަިއ164ްްމިއޮތް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު. ވަނަ

ްނުވަަތް ްރަސްމީގޮތުން ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގައި ްނާއިބުރައީްސކަމުގެ  80ނުވަތަ

ްނުކޮށް ްނުވަތަ ްކުރިކަަމކާމެދު، ްއޭެގްްއަމިއްލަގޮތުން ދޫކޮށްލިކަމަކާމެދު،
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ްހުރިހާހިނދަކުް ްއެމަޤާމުގައި ްއޭނާ ްަކމަކާމެދު. ްއިހްމާލުވި ްއެނާ މާނައަކީ

ްއެހެންް ްޝަރުޢީ ްުނވަތަ ްގެެއްއގައި ްަފނޑިޔާރު ްއެްއވެސް ްމަްއޗަށް އޭނާގެ

ްމިގޮތުްން ްއަިދ ްުނކުރެވޭނެ. ްދަޢުާވއެއް މަޖިލީހެއްގަިއވެސް

ްނުވަ ްމަޤާުމގައި ްމަޤާމުގައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނާާާއިބުަރއީްސަކމުގެ  85ތަ

ްނުވަތަް ްކުރިކަމަާކމެދު، ްއަމިއްަލގޮތުން ްނުވަތަ ްރަސްމީގޮތުން ްމީހަކު ހުރި

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާް ްދަޢުވާކުރެވޭނީ ްދޫކޮށްލިކަމަކާމެދު، ނުކޮށް

ްވަިކވުމުންނޭ.ް ްނުވަަތ ްވަކިކުރުމަށްފަހުަގއޭ. ްމަޤާމުން ްއޭނާ ގޮތުގެމަތިން

ނޑުްވަރަށްްވިސްނާފައިްައޅުަގނޑުްހުށަާަހެިޅްއާދެ،ްމިީއވެސްްހަމަް އަުޅގަ

ްުކޅޭުކޭޅް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ްމިޖެހެނީ، ްހުށަހަޅަން ްމިހެން  90އެްއޗެއް.

ނޑުމެްނެގްޤައުމުގެްއެންމެްއިްސވެރިޔާްއެއީ.ްއޭަނއާިއް މީހެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ް ްޤާނޫނީގޮތުން ްޒިންމާތަެކއް. ްބައިވަރު ްވަރަށް ްއެހެރީ އޭާންޙަވާލުކޮށްފައި

އަދާކުރަންޖެހޭްވަރަށްގިނަްކަްނތައްތަކެއްްއެބަހުރި.ްމިސާލަކަށްްއަޅުަގނުޑ،ް

ްދަމަނީ.ް ްޯކޓަށް ްއަުޅަގނޑު ްމީހަކު ްހަސަދަވެރިވާ ްދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑާ

ް ްދަމަމުންގޮސް ްދަމާފަިއ3ްްދަމަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ  95މަސްދުވަްސވަންދެން

ްމިހެ ްދާށޭ. ްނެތޭ ްކުށެއް ްކިހިނެއްތޯ. ްމިނިންމީ ންތޯްކޯޓުން

ްުނވާެން ްމިހެންވެގެން ްވާންވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްޒިންމާތަކެްއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް.

ްކުރެވޭެން ްެދވެންާވނެ. ްބާރުތަކެްއވެސް ްއޭަނއަށް ްކަމަްށވަންޏާ ޙަވާލުކުރާ

ްއޭނާއަްށް ްއޭނާ، ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭނެ.  100ގޮތްތަެކއްވެސް

ްޤައުމުަގއިްއިޙްތި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ. ްއަުޅަގނޑުެމން ރާމްކުރަން

ނޑުމެންްެއއްގޮަތކަށްވެްސް މިހާރުްމިފެންނަނީްއެްއިޙްތިރާމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްް ްނުލިބޭ. ްއިޙްތިރާމެއް ްބޭނުންވާ ދޭން

ްއިޙްިތރާމް ްދަރިވަރުން ްީޓޗަރުންނަށް ްުނވޭ. ކޮށްގެނެްއްއިޙްތިރާމްކޮށްގެެނއް

ްނުޭވ.ް ްއިޙްތިރާމްކޮށްގެނެއް ްދަރިން ްމައިންބަފައިންނަށް  105ނުވޭ.

ްވާންވީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހެންތޯ ްއަެގއްނެތް. ްއެްއވެސް މުޢައްސަސާތަކުގެ

ްއެބަދަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްގޮތެްއވެސް ްޤައުމުތަުކގެ މިހުޅަނގުގެ

ްެއކަމަ ްއިނގޭތޯ ްނޫން ްާރބޯކަށް ްަބއެއްފަހަރު، ްައޅުަގނުޑްރިޒޯޓްތަކަށް ކު.
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ްހަދާފައިް ްބުފޭ ްއެބަޖެހެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްިކއުަގިއ ްގޮސްފަިއ މިދަނީ،

ްވަަޑއިގެްނ،ް ްބޭކަލަކު ްއެްއވެސް ްއެއިން ްއެބަޖެހެން. ްކިއުަގއި  110ހުންނައިރު

ްމީހަކުް ްފަހަތުގަިއ، ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނޭގތޯ، ްނުޖައްސަަވއޭ ބޭފުޅަކު

އޮީތްެއހެންތޯ.ްޕިކަޕެްއްްބުނަންވެސްްނުޖެހޭނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްމުޖުތަމަޢު

ްފަހަތުންް ްއުޅުނަްސެވސް ްއަރުވަން ްެއއްެޗއް ްމަޑުކޮށްލާފައި ތަނެއްަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތި. ްގޮތެއްފޮެތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަަޅިއގަންނާނެ. ބަރުގޮނު

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްއޮންނަންވީ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ  115މިގޮތްތޯ

ްވި ްހަމަ ްބޭނުންވޭ. ްމިހެންނޭްއިޙްތިރާމްކުރަން ްޤައުެމްއގައި ްމިވެނި ދާޅުވަނީ

ްތަނެއްގަިއް ްމިެވނި ްމިކުރަްއވަނީ. ްކަންތައް ްއެްއގޮތަށޭ ްޤައުަމކާ އެވެނި

ްތަނެއްަގއިވެްސް ްހުރިހާ ްއެގޮތަްށ، ްތަނެްއގައި އެވެނި

ްހުރޭ.ް ނުޑވަެރއް ްރިޔާީސގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްހުންނަންޖެް ްިރޔާސީަގނުޑވަރު ްކޮންމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  120ހޭނެ

ްއެވިދާުޅވަީން ްއެކަމަުކ ްއޭނާ، ްކަަމށްވިޔަސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކުެރވިދާނެއޭ. ްގޮޅިެއްއގަިއވެސް ްމާރުކޭޓް ްވިދާުޅވަނީ ކީކޭތޯ.

ްދެކޭގޮުތގައިް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީާމ، ްެއީއކީ. ްނޫން ްޤަބޫލުކުރާގޮތެްއ

ްަދޢުވާކުެރވެންޖެހޭ ްވަކިކުެރވޭނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއޭނަ ނެ

ްއޭނަް ްޔަޤީނުްނވެސް ްހަމަ ްއޮތިްއޔާ ްސަބަެބްއ ްބޮޑު  125ސަބަބުތައް.

ްހުންނާނެ.ް ްސަބަބުަތއް ްބަިއވަރު ްވަިކކުރެވޭނެ ްއޭނަ އިންޕީޗްކުެރވޭނެ.

ްއޮްތް ްއެޅިފައި ްބޮލުަގއި ްއޭނަ ްެގންދަންވީ. ްޯކޓަށް ްއޭނަ އެއަށްފަހު

ްކޯޓަ ްއޭނަ ްދެން ްނަގާފައި ްޒިންމާ ްޮބޑު ްގެންދަންވީ.ްރައްޔިތުންގެ ްށ

ްދޮގުހެިކް ްައނެކަކު ްހަސަދަވެރިވެ ްދަމަނީ ްއެކަކު ްދަމާދަމާ. ްއޭނަ ޒިންމާއަކީ

ްއުުޅއްަވްން ްފަީކރު ްއޭނަ ްކޯުޓގައެންާްނު ްއަބަދު ްދަމަނީ.  130ދައްކަިއގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާނީ. ްއެހެންނޫންތޯ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ.

ް..18ްމިހުށަހެޅީ.ްއެއީް

ް
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ްޝުކުރިއްާޔްްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް ްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީ ްއަިރއަތޮޅު ްމެންބަރު.  135ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުޙަންމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް.

ްް

ްދޮންއައްޔާޭބގެްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް

ްޢަބްދުްދީްއިްބރާީހމްްމުޙަްނމަދުްމަޖުް ްޙަސަނުެގ ްފުރަގަހުގޭ ްމޫސާފުޅުގެާެ ްެގްهللاކުރަފަތްޖަހާ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖުދީ. ްމާޅޮހު ްއިބްރާހީމް. ްމަޖުދީ ްމުޙަންމަދު  140އިބްރާހީމްގެ

ނޑުްމިމޭރުމުންްމިްފާހަގަކުރީްިދވެހިރާއްޭޖގެްރައީސްކަމަްށް ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްހަތަރުމަތިފުށްްދިވެހިރާއްޖޭ ްހުންނަންޖެހޭނީ ްވެރިކަމަށް ްރަްއޔިތުންެގ ގެ

ްމިބާބުެގް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާތީ. ނޑު ްއަުޅގަ ދިވެއްަސކަށް

ްޒަީކެގް ްޝަހީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ މަފްޙޫމްގައި

ްއިންސަ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޝްވަާރ ްދެްއވި  145އްަތއިްންފާޅުކުރުމާއި

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްޤާނޫނުއަާސސީެގ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ބަލައިގަންނާނެ.

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްހުރި ްލާބައަށް ްހެވާއި ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހި ބާބުގައި

ްއަރިްސކުަރން.ްލޮބުވެތިް ްވާހަކަ ްފަޚުާުރުވެިރެވްތާއީދުކުރާ ދިވެއްަސކަށްވީތީ

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުޚުާުތުން. ްތެޔޮހަްންއަޚުާުންނާއި ްމިއެޖެންާޑގަިއ ްސ،

ްެއް ްހިތްވަރުދީ ްޢަމަލުތަކަށް ްމުޖުރިމް ްއެއަްށވުރެ ްދެން ްވާހަަކާއއި،  150ދިޔަ

ްއެްއވެްސްދިެވްއސަކުްދިވެހިްނެގް އުފުލިްައޑުތަްއްދިވެހިްަޤއުމަށްްހެޔޮއެދޭ

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަކަ ްބަލައިނުގަންނާނޭ ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްގުޅުމުގެ އުޅުމާިއ،

ްމިއަ ްމުސްތަޤްބަލުްފާހަގަކުރަން. ްމާދަމާގެ ްމަންފާތަކުން ދުެގ

ްމިދަންނަވަނީް ްމިހެން ްނޫން. ްކަމެއް ްހެޔޮވާވަުރގެ ްކުރަން ކިލަނބުކޮށްލުމަކީ

ްއަތްތިލަޖެހިް ްމިވަގުތު ްމިހިނދަށް ްއަސަރާިއއެުކަގއި.  155ވަރަށް

ްދާދިފަހުންް ްއެީއ ްއެބައާދޭ. ްހަނދާނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ނުޑގެމަތިން ފޮތިގަ

ްއަންހެންވެ ްމިކަްންމިދާކަށްދުވަހު ްކުިރކަމެއް. ްއިސްނަަގއިގެން ރިން

ްބޮޑުކަމުން.ް ްލޯތްބެއްެގ ްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންހެނުންދެކެ މިފާހަގަކޮށްލަނީ،

ްއިންސާނަކަްށް ްއެްއވެްސ ްދުލަކުން ްމިައތުން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްދުކޮށްދެއްވުަމްށް ްމެސެޖު ްއިމުގެ ްމި ްނުކުރާނަން.  160އަނިޔާެއއް
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ްއަ ްއެންމެހާ ްއުންމަތަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއުޚުާުތުންނަށް ުޚާުންނާއި،

ގޮވާލަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްރައީސްކަުމގައިްހުރިްމީހާްރައީސްކަުމގަިއް

ްމީހާ،ް ްހުރި ްކެޮޔޅަކަްށ ްމީހާ، ްހުރި ްކަތީބުކަމުަގއި ްމީހާ، ކުރިމަތިލާ

ްބަޔަކަްށް ްމަސައްކަްތކުރާ ްނައްތާލަން ްޒަޚަމްކޮށްލާ ްމީހާ ްހުރި މުދިންކަމަށް

 165ޑުމެްނގެްދަރިފަސްކޮުޅްބައްޓަންކުރަންްގޮެތއްްފޮތެްއްނެތްްބަޔަަކްށްއަޅުަގނ

ްރައްޔިތުންް ްނޫން. ްކަެމއް ްހެޔޮވާވަރުގެ ްކުރަން ްހިތްވަރުދިނުމަކީ ހެދުމަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްިދވެހި ްފިކުރާއިއެކު ްމި ްޫނން. ްކަމެއްވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ

ްއިސްލާޙު ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއުޖާލާވެގެންދާނޭ ްދިވެހިްއުންމީދުތައް ުކރުމަށް

ްނޫން.ް ްމިއީެއއް ްމެސެޖަކީ ްދޭންވީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް

ްމިތަނުަގިއް ްމިއަދުަގއި، ްއަރިސްކުރީ ްމި ްމިވާހަކަ ްރައީްސ،  170ޢިއްޒަތްތެރި

ްހެާވިއް ްޤައުމުގެ ްޖީލަށްޓަަކއި ްއަންނަނިވި ްވާހަކަތަުކގަިއ ދެކެވެމުންދިޔަ

ްސުލްޙަ ްމަސްލަޙަތާއި ްޤައުމުގެ ްނެތިކޮށްލުމަށްްލާބައަށްޓަކަިއ، އާއި

ްތަކުރާރުކޮްށް ްހުރެ ްދިވެއްަސކަށްެވ ްބަސްތަކެްއ ހިތްވަރުދޭފަދަ

ްދެކޮޅުހަދަމުން.ް ްއެކަމާ ްހިތާމަކުރަމުން ްެއކަމަްށ އިވެދުންދިަޔއީތީ

ްބަހުންް ްމުސްކުޅި ްމިދައްކަނީ ްމިވާހަކަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،  175ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮޭވްތިމާްހިނގަންްއެޭދްމަގުމަ ްއަިލފާންްނުޖަހާށޭ،ްބުނާްބަހެއްަގއި ތީަގއި

ްރައީސްކަމަްށް ްޖެހޭނެއޭ. ްއިޙްސާސްކުރަން ްހޫނުކަން ްެއއިން ތިމާއަށްވެސް

ްމީހާް ްބޭނުންވާ ްއަންނަން ްރައީސްކަމަށް ްމީހާ، އަންނަ

ްދުއްވާލުމަީކް ްތެޔޮަހން ްއެގޮތަށް ްހަމަ މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާއިރު،

ް ްއެކަމުން ްނޫން. ްގޮތެއް ްއެދެްނވާެނ  180ސަލާމަތްކުރުމަށްްދިވެއްަސކަށްވީތީ

ްޢިާިބާރާތުންް ްމިދެންނެވިފަދަ ްދައްކައިދޭންޖެހޭނީ ްދަރިފަސްކޮޅަށް ދިވެހި

ްއަތަކުްން ްބިނާކުުރމަށް. ްދަރިފަސްޮކޅު ްޮގތުގައި ްބަެއއްެގ ތަމްރީނުވެގެންދާ

ްތިމަންނަެގް ްމީހަކަށް ްއަނިާޔކުރާ ްިއންސާނަކަށް ްެއއްެވސް ްދުލަކުން އަދި

ްއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ދަރިއަކުްނުހަދާނަމޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢި

ް185 

ްއަވަހަްށްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްަވރަށް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.
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ްކުރުކޮށްލަްންްވާހަަކދެއްެކވުން:ސުލައިާމންް ްވާހަަކ ްައޅުަގނުޑގެ ްމަޤްޞަދުގައި ްދިއުމުގެ ވޯޓަށް

ްޖިން ްރައީސް،ްވަކި ްކުރުްންޤަސްާްދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވރިކަން ަސކުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހުށަހެޅުމަށް ްދެކޭތީ، ްއުސޫުލކަމަށް ްއިސްލާމީ އެއީ

ްހަމައެކަިން ްބާރުތަކެްއ ްހުރިހާ ްވެރިކަމުެގ ްހަމައެގޮތަށް  190ތާއީދުކުރަން.

ްހުށަހެޅުމެއް.ް ްތާއީދުކުާރ ްއަޅުަގނޑު ްއޮުތމަކީ ްއަތްމަތީަގއި ދޭސީންގެ

ނަށްްވެރިކަމަްށްކުރިމަތިލުމުގެްއަހަރުްންމަތީގެްމީހުނ76ްްއެހެންނަމަވެސް،ް

ްތާއީެދއްް ްވިދާުޅވުަމކަށް ްވިދާޅުވާ ްުނދިނުމަށް ްމަރުވެދާނެތީ ފުރުޞަތު،

ްކޮންމެް ްމަުރެވދާނެ ްގޮުތގައި ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭ.

ްނޫން.ް ްއޮންނަަކމެއް ްއުާުމުރަކުން ްވަކި ްމަރަކީ  195އުމުރެްއގަިއވެސް.

މާނީްނިޒާމަކަށްްާތއީދުކުރެވުީންމިްނިންމާލުމުގެްކުރިންްދަންނަާވނީ،ްބަރުލަ

ްއެގޮތަްށް ްއެަކން ްއެހެންނަމަވެސް، ްޖެހިދާނެތީ. ސަކަރާތްގަންނަން

ނުވެިވގެންްމިއަދުްމިސަކަރާތްަގންނަންްޖެހުނީ.ްބަރުލަމާނީްނިޒާމުްއައިނަަމް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްާޔ ްފަރުޖެހުނީސް. ްނުކޮްށ ްމިގޮތަށް މިކަންތައް

 200 ރައީސް.ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްްައވަްސކޮށްލުމުގެްގޮތުންްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލީ.ްްކުުނބުރީްެމންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެ
ްވާހަަކދެއްެކވުން:ލަޠީފްްهللاްޢަބްދު

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް205 

ްމަަސއްްމޫސާްަރމީޒްްާވހަކަެދއްކެުވން: ްބާބުަގިއްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްމިއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ކަުތގައި

ްބޭނުންވީ.ްއާދެ،ްދެތިްން ްފާޅުކޮށްލަން ްޚިޔާލު ނޑުެގ ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްމިް ްނުކުތާއަީކ، ްެއއް ްާފހަގަކުރާހިތްވަނީ. ްައޅުަގނޑު ނުކުތާއެއް

ްަކނޑަެއޅުންތައް،ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޙުކުމްަތއް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދިވެހި ްމީހަކަށްވެްސްްނިންމުންތައް ްކޮންެމ ްހަމަ ްތެރެއިން  210ރައްޔިުތންގެ

ްއެީއް ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްެއވާަހކަ ތަންފީޒުކުރެވެްނވާނެއޭ.

ްިވޔަސް.ް ްފަރާތެއްކަމުގައި ްއެހެން ްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއވިަޔސް

ްނުކުރެވޭެނ، ްތަންފީުޒ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްދަށުން ްއުސޫެލއްެގ ނަޑއެޅޭ ްކަ

ްވާހަަކް ްނުވާނެ ްހުރެގެން ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްސަލާމަތްވެވޭނެ މިއިން
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ްުހށަހެޅުންތަކުގެް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއަދި ްބޭނުްނވޭ. ްދަންނަވަން  215އަޅުަގނުޑ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވުމަީކެވސް ްދިވެއްސަކަށް ްފުށް ްހަތަރުމަތި ްމިއޮތް ތެރޭގައި

ްއެވާ ްތާއީދުކުރުމެްއކަމަށްވާީތ ްތާއީުދުކރާ ްބާރުލާފައި ހަަކވެްސްވަރަށް

ްމިއޮްތް ްދެލިކޮޕީގައި ްމި ްކަމުދޭ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ހާމަކޮށްލަން

ްބެފުޅަުކް ްވާަދުކރައްވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއާދެ، ްރައީސް، ނާއިބު

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑަށް ްއޮތުން. ްއިުޢލާންކުރާގޮތަށް ްރައީސް ްނާއިބު  220އޭނާގެ

ްއިން ްރައީސްެގ ްއަދި ްގޮތެާެއް. ްމީަގިއްޤަބޫލުކުރެވޭ ްބެޭހގޮުތންވެސް ތިޚާބާ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްމިއޮްތގޮްތ ްދެލިކޮީޕަގއި ްިމޮއތްގޮތް، ްޑްރާފްްޓގައި މިއޮތްގޮތް،

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްހުށަހެޅުންތަކުގެ ްރަނގަޅު. ވަރަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ްވާހަކަެއއް، ޤަބޫލުކުރާ

ްހުށަހެޅުއްވި ްައކުރެްއްއިތުރުކުރުން.16ްްްޙުސްނުއްސުޢޫދު ްމާއްދާއަށް  225ވަނަ

ްތެރޭަގިއް ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ްބާރުތަކާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އާދެ،

ްޝިޢާރުް ްެއންމެ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމެރުވެރިކޮށް ްޢިލްމުވެރިން ދީނީ

ްމިހުށަހެޅުމަކީް ްޙިމާޔަތްކުރައްވަްނ ްއިްސލާމްދީން ްފާޅުކޮށް ފާޅުކުރުން.

ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްްއަޅުަގނޑު ްމި ްއާދެ، ްތާއީދުކުރާކަެމއް. ބޮޑަށް

ްމިހާރުް ްބަިއތަކެއް ްހުރިހާ ނޑު ްމައިގަ ްބޮުޑ ްބަެއއް، ްގިނަ  230ވަރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްވާއިރުަގިއ، ްނިންމަވާފައި ްފާސްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްތަފާތުކުރުމެްއް ްޖިންސުގެ ްތަފާތުކުރުމެއް، ްޖިންސީ ދަންނަވާލާހިތްވޭ،

ްފާސްކޮ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްނެތްކަމަށްވަންޏާ ށްފައި

ްދަންނަވާހިތްވޭ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްޖެހޭނެއޭ. ްދަމަހައްޓަން ޙާލަތުގަިއވެސް

ްއުސޫލުތަކެކޭ.ް ްގޮތްތަަކކާ ްޝަރުޢުތަކަކާ ނޑަައަޅނީ ްކަ ްމި  235އަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްން ްިދވެހި ްއިންތިޚާބްކުރުމަކީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އާދެ،

ްުޒވާނަކަްށވިަޔްސްކުރާނެކަ ްމުސްކުޅިައކަށްިވޔަސް، ްެއއީ މެއް.

ްދިވެިހް ްެއކަންކުރާނީ ްނުޖެހޭ. ްވިސްނާކަށް ްެއކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްމައިދާނުަގިއް ްސިާޔސީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނުޑ ްއަދި ރައްޔިތުން.

ްއޮންނާކަެށްއް ްކޮންމެހެން ްއުމުރެްއ ްވަކި ްބޭފުޅުންނަށް  240މަސައްކަތްކުަރއްާވ

ނުޑްނުޖެހޭ ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްއުސޫލަކީ. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ .
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ްމިް ނޑު ްައޅުގަ ްހާމަކޮށްލުމަށްޓަކައި ްއުސޫލުަތއް ްމި ޤަބޫލުކުރަން،

ްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކުރީ.ްޝުުކރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

ްއަޅުގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްދެން، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  245ނުޑްޝުކުރިއްޔާ

ް ްނެތް ްަވޑަިއެގން ްއެރުވިއިރު 3ްްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެރި 3ްމެންބަރަކަށް،

ްފުރަތަމަް ްެއގޮުތން، ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ މެންބަރަާަކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަސްލަމަށް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް250 

ްބާބެއްެގްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްރަީއސް. ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް

ްިއޞްލާޙުތަކަކަްށްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގިނަ ްއަދި ްމިނިންމާލަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަޙުސް

ްހަމަް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމިލަނީ.ްދެން،ްމި ްކުރިަމތި ްވޯޓުލާން އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްކުީރގައި ްދިއުމުގެ ްބަެއްއްްވޯޓަށް ކަންބޮޑުވާ

ްގުޅޭގޮތުްން ްބާބާ ްމި ްއަދި ްހިމެނިފައިވުމާ، ްމީގެތެޭރގައި  255އިޞްލާޙުތައް

ްގުޭޅގޮތުންވެްސް ްބާބާ ްމިވާ ްފޮނުއްވާފައި ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓިންގ ޖުމްލަކޮށް

ްބޭނުންކުރާނީ.ް ްފުރުޞަތުގެ ްދަންނަވާލަން ްއެއްެޗްއ ްފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ް ްފާހަގަޮކށްލަން ނޑު ްފުރަތަމަްއެގޮތުން،ްއަުޅގަ ްބާބުގަިއްހަމަ ބޭނުންވޭ،ްމި

ް ްޤާނޫނުގަިއާވ1ްްމާއްދާ. ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްލިބިގެންވަީން ްބާރުތައް ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަްނ  260ގޮތުގެމަތީން

ްމާއްދާއާިއް ްމިއޮތް ްމަޖިލީހަށޭ، ްަވޒީރުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި

ްއެއްެޗއް ްފެންނަ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުަގނުޑްްދޭތެރޭ ދަންނަވާަލން.

ްއެހެންނަމަެވސް،ްދަޢުލަާތް ްިމއީ. ްގޮތަކީ ްމިކަްންއޮންނަންާވނެ ދެކޭގޮުތގައި

ް ްބާބުެގ ްމި ްވެރިކަން، ްފާސްވެަފިއ6ްްއަމިއްލަ ްމިހާރު ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ްއޮތީ.ްިމް ްފާސްެވފައި ްމިހާރު ްމާއްދާ ްއެެދން.ްއެ ްަބއްލަވާެލއްވުން  265އޮތްގޮތް

ްބަޔާްނވެް ްބާރުްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ްގޮުތގެމަތީން ެގންވާ

ްވެިރކަންް ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔއަށޭ.ްއަރިމަތީްސުރުޚީައީކވެސް ލިބިގެންވަނީ

ހިންގުމުގެްބާރު.ްހަމަްމިްމާއްދާގެވެސްްއަރިމަތީްސުރުޚީއަީކވެސްްވެިރކަންް
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ްިމް ްރައްޔިތުން، ްވެރިކަްނ، ްއަމިއްލަ ްދަުޢލަތާ ްއާދެ، ްބާރު. ހިންގުމުގެ

ްބާ ްެއީއ6ްްބަށް، ްހުށަހެޅިން. ްއިޞްލާޙެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަްށ  270ވަަނ

ްމީހެއްެގް ްެއންމެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤަބޫލުކުރެވެީނ އަޅުަގނޑަްށ

ްއޮންނަންވާނީ.ް ްބާރު ްހިްނގުމުގެ ްވެރިކަން ްނޫޭނ ްއަތްމަތީގަެއއް އަތްމަތީގެ

ްވަކާލާތުކޮް ްއެކަަމށް ްޝާމިލުވާގޮތަށޭ. ްމަޖިލިސްވެްސ ްށްވަޒީރުްނގެ

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާހަކަދެްއކީ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި އަޅުަގނުޑ

ްޑްރާފްޓިންގް ްއޭުރ ްގޮަތކީ ްފާސްވެފަިއވާ ްމިާހރު ްނުދިއުމުން  275ފާސްވެގެން

ްގެންނެވިއިުރް ްމިހާރު ްހަމަ ްބާބު ްމި ްއަދި ްގެންނެވިގޮތް. ްހަމަ ކޮމިޓީން

ަގނުޑގެްުސވާލަީކ،ްއެހެންްބަދަލެއްްމިްާމއްދާއަށްްމިވަނީްައއިސްފައި.ްައޅު

ްމިހާުރްމިއޮތްގޮތަްށް ްރަނގަޅީ ނޑަްށްހަމަ ްތަޢާރުޟުވުމެއްޯތއޭ.ްއަުޅގަ މިއީ

ްުއވާާލް ްފާސްވުން ްފާސްކުަރްއވާ ްކުރީގެ ްއަިދ ްދިަޔިއއްޔާ. ފާސްވެގެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްެއގޮތަށްކުރުން ްއެކަން ްބަދަލުކުރެެވންޏާ ްނުވަތަ  280ބާޠިލްކޮށް

ްެއހެންވީ ްބޭނުންވާގޮތަީކވެސް. ްރިާޔީސްހަމަ ްދަންނަވާލީ. ްެއއްވާހަަކ މާ،

ްބަޙުސްތަކެްއް ްިދުގ ްއަދި ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙުަތކެްއވެސް ްގުޅޭގޮތުން ދަޢުރާ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި،ް ްދަޢުރަށޭ ްދެ ްދަންނަވާނީ ނޑު 5ްވެިވްހިނގައްޖެ.ްއަުޅގަ

ްމީހަކުް ްއެްއެވސް ްދެން ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްަދއުރަށޭ ްދެ އަހަރުގެ

ްސަބަ ްރައްޔިތުންެވްސްވެރިކަާަންކުރަްނވާނީ. ްމިވާހަކަ ްއޮެވގެން  285ބެއް

ްލިޔެިވގެްން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިގޮތަށް ްހުރެެގން ްސަބަބުތަކެއް ދައްކަނީ.

ްއެންމެންް ްުހރިހާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބާރުއަޅާ ްމިކަމަށް ްއަދި މިދިޔައީ.

ްެވރިކަންކުރަމުންދާް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާެދ، ްމިކުރީ. މަސައްކަތް

ްހިސާބުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމާ ްމައުމޫން ްއަލްުއސްތާޛް ޔާ

ްމިކަްން ްތެރޭަގއިވެްސ ްިއޞްލާޙުތަކުެގ ްބޭނުންފުޅުވާ ްއެމަނިކުފާނު  290ފެށިގެން

ް ްދަޢުރޭ، ްދެ ްގިަނެވގެން ްއާދެ، ްދަޢުރ5ްްޭހިމެނިގެންދަނީ. ްދެ އަހަުރގެ

ްެދް ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީ. ްވިދާުޅވެފަިއ އެމަނިކުފާނުވެސް

އަހަރުްދުަވހަށްވުރެްގިނަްދުވަހުްވެރިކަންްކުރުމަކީްއެީއ16ްްރަށްވުރެ،ްދަޢު

ްނޫން.ް ްޮއެވގެންވާެނކަމެއް ްކުރެވޭގޮތަށް ްއެކަްނ ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްޑްރާފްޓާް ްމި ްބާބުަގއި، ްމި ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު  295އެހެންކަމުން،
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ްފުރިހަ ްއެންމެ ްހަމަ ްމިކަން ްދިއުުމން ްފާސްެވގެން ްއެއީ.ްއެްއގޮތަށް މަގޮތް

ް ްކޮށްފައިާވ16ްްއާދެ،ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްވެރިަކން ްދުވަހު ްގިނަ ައހަރަށްވުރެ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމެްއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެން ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްބޭނުންވަނީ،ްހުށަހެޅިފައިވާް ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއިތުރަށް ނުކުރެވޭނެ.

 300ފްޓްގަިއވެސްްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެރެއިންްއަދިްމިްޑްރާ

ްފުރިހަމައެއްް ްމުިޅން ްމީހެއްގެްސިފަތައް،ްައޅުަގނޑަކަށް ސިފަތައް،ްހުންނަ

ްހުށަހެޅިފައިވާ،ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްޑްރާފްޓްވެސް. ްމި ނޫން

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްމައްދާއަށް. ްހުށަހެޅިން،ްމި ްއިޞްލާެޙއް ްދެ އަޅުަގނުޑވެސް

ްތެރެ ްިމްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްއިނގޭތޯ ްފުރިހަމަކަމަށް ްއެންމެ އިންވެްސ

ްދަންނަވާލަންް ްވާހަަކ ްނުދިޔަ ްފެނިގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއައިތަން  305ސިފަތަކަށް

ްއެބަވޭ.ް ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙުތައް ްބަެއއް ްއިތުރަށް، ބޭނުންވޭ.

ްބަެއއްް ްުގޭޅގޮތުން ްދިނުމާ ްބާރުތައް ްަބެއްއްކަހަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަަކްށްްއިޞްލާޙުތައް ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ހުށަހެޅުްއވި

ްުކޑަކުރުމެްއވެްސް ްވާަހކަ.ްއާެދ،ްޤަދަރު ްޢިއްަޒތުގެ ްޤަދަރާ ްމީހެއްގެ ހުންނަ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށް ްނޫން. ްބުރުއެުރުވމެއްވެސް ްޢިއްޒަތަށް  310ނޫން.

ނޑުތަެކއްގަް ްމިންގަ ްަވކި ްބާރުތަކެއް ްވަިކކަހަލަ ްހުރުމަށްްބާރުތަކެއް، އި

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދިޔަ. ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙުތައް މިތަނަށް

ްޢަބްދު ްބޭނުންވޭ، ްކުށްވެރިންނަށްްهللا ްއިޞްލާޙަށް. ްހުށަހެޅުއްިވ ނަޞީުރ

ްދެކޭގޮތުަގއިް ނުޑ ްއަޅުގަ ްލުއިކޮށްދިނުން. ްއަދަބު ްކުށްވެރިންނަށް ޢަފޫކުރުމާ

ްއެ ްއަދި ްއޮްނނަންޖެހެނީ. ްބޯޑެއް ްޕެރޯލް ްލާފެމަތީންްްހަމަ  315ބޯުޑގެ

ްެއކަްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނެތް ްމައްސަަލއެްއ އަޅުަގނޑަށް

ްމިވާގޮތަީކް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތަްސވެސް. ކުރަްއވާގޮތަށް

ްޭއގެް ްދިނީމާ ްބާރުތައް ްމިކަހަލަ ްމީހަކަށް ްުހންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

ްއިންސާފު ްއާދެ، ްނެިގގެންަދނީ. ްފައިދާ ްަޢދުލުއިންސާފުންްނާޖާއިޒް ން،

ްޕާީޓއަކަްށް ްވަކި ްނިންމާފައިވިޔަްސްެއއީ ްކޮންމެގޮަތކަށް  320ބޭރުވެްޝަރީޢަތުން

ްވަކިްިސޔާސީްަވކިްފިކުރެްއގެްމީހެއްކަމުގައިްވަނީނަމަ...

ް
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ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިކަހަލަގޮތަކަްށްއިތުްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްދެން، ްދޫކޮށްލަނީ. ްހަމަ ްނެތި ްމަޝްވަާރއެްއ  325ްރު

ްތާއީދުްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދޭން ްބާރުތައް ްމިފަދަ ްއޮންނާތީ މިކަންކަން

ްކުިރއަށްް ްއޮްތގޮތާ ްހިނގާފައި ްކަން ްމިވީހިސާބަްށެވސް ނުކުރެވެނީ.

ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްމިކަންކަން ްބާރުތައްްްއޮތްތާނަގއި ްމިަކހަލަ ބޭނުންވާތީވެ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަްށް ްޙާލަތެއްަގއި ްއެްއެވސް ްބޭނުންނުވަނީ. ދޭން

ްމަޤްޞަދުގައެްއް ްއެރުވުމުގެ ްބުރުލެއް ްޢިއްޒަތަށް ްޤަދަރާ ްމީހެއްގެ  330ހުންނަ

ްނޫން.ްއަދިްއަޅުަގނޑުްސާުފޮކށްލަންްބޭނުންވަނީ...

ް

ްރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއޮތީާމްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ  335ްޑްރާފްޓިންގ

ްކީްއވެގެންޯތއޭ.ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަނއީ ްހިމެނިގެން ްްޑރާފްޓްގައި ްއަސްލު ްއިޞްލާޙުަތއް އެ

ންްއައިަނމަްވަރަށްްފާސްވުމުގެްފުރުަޞތުްބޮޑުވެގެްންޑްރާފްޓްަގއިްހިމެނިގެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއިޞްލާޙުތަކަްށ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއެމަނިކުފާނު ދިޔައީހޭ.

ްއެކަްން ްކީްއެވތޯއޭ ްބޭނުންވީ، ްސާފުކޮްށލަންވެސް ްއެ ތާއީދުކުރެވޭތީ

 340ްހިމެނިގެންްނުދިޔައީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްކުރިންވެްސްއާދެ، ްފަށަިއގަތުމުެގ ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ

ްހެނދުުންްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރައީްސްމިއަދު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

ް ްމިމަހުގެ ްފަދައިްނ، ްފާހަގަކުެރއްވި ްފެށުމުގައި ްދުވަހ8ްްުޖަލްސާ ވަނަ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަތިޔާރަކުންްރާއްޖޭގެ ްތޫނު  345ޔާއަށް

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގް ްހަމައެާއއެކު، ްއަދި ްކުށްވެރިކުރުން. ްހަމަލާދިނުން ހަމަލާދިން

ްވަށްޓާިލް ްކޮއްޕާ ްމޫދަށް ްޝަރީފް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްައްއޑުއަތޮޅުްަރއްޔިެތއްެގްޙައިިސްއޔަތުންްވަރަްށް މައްސަލަވެސްްއަުޅގަ

އަދިްހަމައެކަނި،ްރާއްޭޖގައިްހިންގާަފއިްނާއިންސާީފްްބޮދަށްްކުށްވެރިކުރަން.
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ްހުރިހާކަމެއްެވްސް ްއެބާވަުތގެ ްހިނގާފައިވާ ްނެތި ްލަމައެއް  350ހަމައެއް

ްރައީސް،ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްކުށްވެރިކުރަން. ްމިމޭރުމުން ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްނުކުތާއެްއް ްދެތިން ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްއެދި ފުރުޞަތަކަށް

ްމީގެތެ ްފާހަގަކޮށްލާނީ،ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ރެއިން

ްދެންމެއަކުް ްމުޙަންމަދުްއަސްލަމްްދާދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމި ްކުރިމަްއޗަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފާހަގަކުރެްއވި  355އެ

ް ްބާުބެގ ްއަޅުަގނޑުމެްނ1ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، ނަންބަރު.

ްވާނަމަ،ްއެއްފަހަ ްދިމާނުވާކަމަށް ްޢަމަލާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެއްަޗކާ ްބުނާ ރު

ްަރއްޔިތުންނަކަްށް ްލޮބުވެތި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއިން

ްޢަމަލާް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއްޗަކާ ްބުނާ ްއެއްފަހަރު ްނުކުރާނެ. މަންފާއެއް

ްައޅު ްމިދެންނެވިގޮތަށް ނޑު ްައޅުގަ ްވާނަމަވެސް ނޑުމެްނެގްދިމާނުވާކަމަށް  360ގަ

ްނުކުރާނެ.ްއާދެ،ްމިް ްމަންފާއެއް ްކަާަހަލަ ްެއްއެވސް ްއެއިން ރައްޔިތުންނަށް

ްމިބުނަނީް ްީމަގއި ްމަޢާފްކުރައްވާ. ްާއދެ، ްމިބުނަނީ، މާއްދާގަިއ

ްބާުރް ްިހންގުމުގެ ްވެރިކަން ްގޮުތގެމަތީން ްޤާނޫނުގަިއވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްވަޒީރުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ްމަޖިލީހަށޭ.ްއަޅުަގނުޑްލިބިގެންވަނީ ގެ

ްއަދިް ްނުޖެހޭ. ްހުށަހެޅޭކަށްވެސް ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި  365ދެކޭގޮުތގައި

ްތަޢާރުޟެއްކަމުަގިއވެްސް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްިވޔަސް ހުށަހެޅުނުކަމުގައި

ްމުޙަންމަދުް ްހަމަ ްމީގެ ްމިދެންނެވީ، ްމިހެން ްއާދެ، ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްދަ ްމީގެ ްފަދައިން ްެއވިދާުޅވި ްިމްއަސްލަމްވެސް ްވެރިކަމާ، ްއަމިއްލަ ޢުލަތާ

ް ްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.6ްްބާބުގެ ްތަފްޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ްހިންގުމުގެް ްެއްމާއްދާްފާސްކޮށްފައި،ްވެިރަކން ްއެގޮތަށް  370އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީުރންގެ ްޭއަގއި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށޭ. ްލިބިގެންވަނީ ބާރު

ްނެތް. ްއެބަހުރިްްވާހަކަެއްއވެސް ްހަނދާން ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް އަުޅަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބެހޭގޮތުން ްމިކަމާ ްމެންަބރުން ްބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަޒީރުންެގް ްހަމަ ްހުށަހެޅުއްވުމުގައި ްއަިދްހުށަހެޅި ްދެއްކުުމގައި ވާހަކަދެްއކި

 375ްމަޖިލީހުގެްވާހަަކވެސްްހުށަހެުޅއްވި.ްއެހެންކަމަުކ،ްމިްމަޖިލީހަކުންްއެކަމަށްް

ްމާއްދާް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބުނު. ތާއީދެއް
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ްާފސްކުާުރުމަީކް ްމާއްާދއެއް ްދެވަނަ ްއެއާޚިލާަފށް ފާސްކޮށްފައިާވއިރު

ްނަގާލުން.ް ްަވގުތުެވސް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ްދެ ްއާދެ، ްނުކުެރވޭ. ްތާއީދެއް ްއެައކަށް ްައޅުަގނޑަކަށް ން،ްއެހެންވީމާ،

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދިގުކުާރަކށް ްވާހަކަ ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން  380އަޅުަގނޑު

ްޙުސްނުއްސުޢޫުދް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައްުޑއަތޮުޅގެ ނެތިން.

ވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ްއަށ7ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުއްވުަމށް.ްއާދެ،ްއެއީް

ް ްހުށަހެުޅއްވުމަށް ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ނޑަށްެވސްްޙުސްނުއްސުޢޫދު ައޅުގަ

ްދިވެިހް ްެތރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްލޮބުވެތި ްއާދެ،ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ތާއީދުކުރެވޭ.

ްއެކަމެްއް ްކަމެއްކޮށްފިނަމަ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްމީހަކުވެސް  385ކޮންމެ

ްއެންމެމަީތް ްވެިރކަމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްއުސޫލުން ްބެލެވޭ ްހަމަ ޝަރީޢަތުގައި

އެފަދަްޢަމަލެއްްކޮށްފިނަމަ،ްއެކަްނވެްސްްވެރިައކަށްްހުންނަވާްބޭފުޅަކުެވސް

ްޤާނޫނީް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްހަމަޖެހިފައި ްެތރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ބެލޭނޭގޮތް

ްޤާނޫނާް ްގަާވއިދާ ްހެދިފައިވާ ްއެކަމަށް ްެއީއ ްތެރޭގައި. ނުޑގެ އޮނިގަ

ްިއސްތިސްނާެވގެންް ްމީހަކަށް ްަވކި ްއެއީ ްގޮުތގެމަތީން.  390އެްއގޮތްާވ

ްއެއްެޗއް ްހަމައެހެންމެ،ްއޮންނަންޖެހޭ ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ކަމަކަްށ

ވަނަްމާއްދާއަްށ16ްްއަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުްޙުސްނުއްސުޢޫދުް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތާއީދުކުރަްނ. ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމުަގއިް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްަވރަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްރައީސް،

 2ް395ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްާއއިްެބހޭގޮތުންނާއ2ްްިވަރަށްްގިަންވާހަކަަތއްްމިް

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާހަކަދަްއކައިފި. ްެބހޭގޮތުންވެސް ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބޭނުންވޭ.ް ްދަންނަވާލަްށ ްެއއްެޗއް ނޑު ްއަުޅގަ އެއާބެހޭގޮތުްނވެސް

ްޙައްޤުތަކާ ްއަސާީސ ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ބެޭހްއަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންމެް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްބަޔާންކޮށްފައިޭވ، ްތަފްޞީލުކޮްށ ްވަރަށް ބާބުގައި

ްމިް ްެއހެންވީމާ، ްލިބިދޭކަން. ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހަމަހަމަ  400ރައްޔިތަކަށް

ްެއް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަށުންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއޭގަ ްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ްހަމަހަމަގޮތެއްގަިއ ްަވކިްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑުމެން އި

ްވާހަކައަީކ،ް ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްނުޖެހޭނެ. ްއިސްތިސްނާކުރާކަށް މީހަކު
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ްމިހާުރް ްދޭހަވާގޮުތގައި ްވާހަކަަތކުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ްމައުމޫންް ްއަލްއުސްާތޛް ްހުންނެވި ްޒަޢާމަުތގަިއ  405ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްށްްކުރިމަތިލުމުގެ....ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްރިޔާސީްއިުތރުްދަޢުރަކަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނޑުްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުޖެހޭ. ްއޮންނާކަށް  410ްފުރުޞަތު

ްކުީރގެްޠާހިރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަދި ްއެމަނިކުފާނަށްވެސް ްއިބްރާހީްމްްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ރައީްސ

ނާސިރަށްވެސްްއެފުރުޞަުތެވސްްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެިރް

ްރައީސް.ް

ް

ްފަހަތަށްްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާް ްމިހާ ްލިސްުޓެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް415 

ްވާހަކަތަްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނިޒާރު ްމާދިގު ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުރަްނ.ްއައުމާެއކު ްޤަސްދެއް ްދަްއކާކަްށ ެކއް

އެހެންނަމަވެސް،ްމިވާަހކަދެކެޭވްމަޢުޟޫޢުގެްމުހިންމުކަމުންްއަޅުަގނުޑެވްސް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން. ްނުކުތާއެއް ްދެތިން ްފާހަގަކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަައކީ، ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ފުރަތަމަވެސް

ް ްމިއުޅެީންމިވާހަކަދައްާކ ްއަަހން ްވޯޓަްށ ްއަދި ްނިންމާ  420ބަޙުސްކޮށް

ްވެރިކަްން ްއެއީ ްބެހޭގޮތުންނޭ. ްބާބަކާ ްމުހިންމު ްވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ހިންގުމުގެްބާރު.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރަްން

ްތެރޭަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަގުުތަގއި ްފަށަިއގަްތ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެްއގޮތަްށްޚިޔާލުފާޅުކޮށް ްޚިޔާލުތަކާ ްމުހިންމު ވާހަކަދެެކުވނު

 425އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤާނޫނުއަާސސީްނިމިގެންދާއިުރގައިްަރއިުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް

ްގިަން ްވަރަށް ްފާޅުކުރަމުންދިޔަ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ބާބުންވެސް

ްއެހެންް ްއާދެ، ްއެަބއޮތް. ްައއިސްފައި ްަޙއްލު ްޝުޢޫރުތަކަށް ޚިޔާލުތަކާ

ްއުސޫލުތައްްމިދަންނަ ްިގނަ ްވަރަށް ްނެތް ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްކުރީގެ ވަނީ،

ްއޭގެތެރެއިްން ްހިމަނާފައި. ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްަވކިް ނަޑެއޅިގެން ްކަ ްމީހަކަށް ްެވރިކަންކުރާ ްފާހަަގކޮށްލަން  430އަޅުަގނޑު
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ްއަޅުަގނޑު ްހުރެވޭނެކަމަށް ްމިންވަަރކަްށްވެރިކަމުަގއި ްވަކި މެްންދަޢުރެއްގައި

ްހަމައެގޮތަްށ،ް ްޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާކަން. ްއެގޮަތށް ްޤަބޫލުކޮށް އެއުސޫުލ

ްސީދާް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ްހޮވުމުގައި ްމީހާ ްކުރިމަތިލާ ވެރިކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހޮވަންޖެހޭނެ ްވެރިމީހާ ްވޯޓަުކން ްިސއްރު ރައްޔިތުންގެ

ްއޮ ްޑްރާފްޓްކޮށްަފިއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއޮތުމަީކްހޮވަންޖެހޭނެކަމަށް  435ތް

ްރަނގަުޅް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެންމެންނަށްވެސް ްއަޅުަގނޑުެމން މިދެންނެވިގޮތުން

ްބާބުންް ްމި ްޑްރާފްޓްކުރުމެްއ. ްޑްރާްފޓްކުރެވިަފއިވާ ްބަލާ އުސޫލުތަްއކަމަށް

ްަޙއްުލް ްއުިނވާކަެމއްގެ ްނުވަތަ ްމަދުވާ ްއަޅުަގނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް،

ް ްިއޞްލާޙެއްަގއި ްަބިއވެރިވި ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނުޑވެސް ހުށަހެޅިން.

ްއޮތްޮގްތް ްޢިބާރާތްކުރެިވފައި ނޑަށްެވސް ްައޅުގަ ްބޮޑަށް ްއިޞްލާޙަްށވުރެ  440އެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްސ.އަތޮޅުގެ ްފެންނަނީ ރަނގަޅުކަމަށް

ވަނަްސަފްޙާަގއިްމިއޮތްްއިޞްލާޙު.46ްްޙުސްނުއްސުޢޫދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް ްއެންމެާހްހުްއާދެ، ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމީހަކަށް ންނަ

ްއޮތުން.ް ްވާހަކަ ްދޭންޖެހޭނެ ްެއމަސްޢޫލިއްޔަތު ްފާޅުކުރުމުގެ ޝިޢާރުތައް

ްހަނދާންކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތް. ްއެަބިއ ްޑްރާފްޓްަގއި  445މިހާރުގެ

ނޑަައޅަިއގެން.ް ްކަ ްނިޒާމެއް ްރިޔާސީ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަކީ

ްދަ ްއިސްލާމީ ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންވީމަ، ްތެރޭަގއި ޢުލަތެއްގެ

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުް ްމި ްނުވަާަތަ ްމިބާރު ްދާއިރުަގިއ ވާހަކަދަްއކަމުން

ްޤަބޫލުކުާރް ނުޑ ްއަޅުގަ ްޮއންނަންޖެހޭނެކަމީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްއަިދް ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްއެހެްނވީމަ،  450އުސޫލެއް.

ްއިޞްލާޙެްއކަމަ ްމުހިންމު ްދެްންވަރަށް ްއާދެ، ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ށް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްނުކުތާައކީ، ްޭބނުންވާ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްހުރިހާ ްޮބެޑތި ްިމގެނައި އަޅުަގނޑުމެން

ްިއޞްލާޙުތަކެއް.ް ްތިބި ްއެިދގެން ްވަރަްށްގިނަބަަޔކު ރައްޔިތުންެގްތެރެާެއިން

ްވާހަް ްވަިކކުރާ ްފާސްކޮްށްބާރުތައް ްަވނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަން  455ކަދެއްީކ.

ްނުތިބެވޭނެކަމަްށް ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްވަޒީރުންނަށް ނިންމާފައި.

ްފާސްކޮށްް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވަނީ ްއެކަން ާެއްކީ. ްވާހަކަދެ އަޅުަގނޑުމެން
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ްމާއްދާތަްއް ްިގނަ ްޑްރާފްްޓކުރެވި ްެއއްގޮތަށް ްެއއިޞްލާޙުތަކާ ނުވަތަ

ްއަް ްއަޅުަގނޑުމެްންފާސްކޮށްފައި. ްވާަހކަތަކެްއ ްގިނަ ްޙަްއޤުތަކުގެ ސާސީ

ްބަިއގަިއް ްޙައްޤުަތކުގެ ނޑުމެންްއަސާސީ ްައޅުގަ ްވަނީ  460ދެއްކީ.ްއެކަންަތއްތައް

ްކުރިްން ްމީގެ ްރައްޔިތުން ްއެހެންވީމަ، ްނިންމާފައި. ފާސްކޮށް

ފާޅުކުރަމުންދިޔަ،ްގޮވަމުންދިަޔ،ްއެދެމުންދިޔަ.ްވަރަށްްގިނަްަކންތައްތަކަކަްށް

ްއަޅުަގނުޑްއަޅު ްހޯދައިދީފައިވާަކން ްޙައްލު ްމިޤާނޫނުއަސާސީން ަގނޑުމެްނގެ

ްއަިދް ްމަސައްކަތްކުެރއްިވ،ްޚިޔާލުފާުޅކުރެްއވި ްމިކަމަާަށްޓަކަިއ ފާހަގަކުރަން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްމަސަްއކަތްކުަރމުންދިޔަ  465މިކަމަށްޓަކައި

ްނިންމާލާނީ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަްށް،ްޝުކުރު އަުޅގަ

ްމަންާފް ްލާބަާއއި، ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްމަަސއްކަުތގައި މިކުރެވޭ

ްއުންމީދުތަކާިއް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްލިބިގެންާދނެއޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްކުރެވެޭއ.ް ްެއބަ ްއިޞްލާޙު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ އެްއގޮތަށް

ްއަޅު ްރައްޔިުތންނަށް ްގެރެންޓީ ްއެ ްޝުކުރިއްާޔްއެކަން ްއަުރވަން. ނޑު  470ގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްބަޙުސްގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ްހުރިާހް ްއެދިވަަޑިއގެންނެވި ްފުރުޞަތަށް ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން

ްނިލަން ްނިމުނީ. ްއަރުވާ ްފުރުޞަތު ްއުތުރުބުރީެގްބޭފުޅުންނަށް  475ދެއަތޮޅު

ްނެތް.ް ްއެދިަވޑަިއެގންފައި ްަވގުތަކަށް ްޢަީލ ްއަންވަރު މެންބަރު

ްއެކަްން ްޮއތީމަ، ްލިެޔވިފައި ްއެނަންފުޅު ްލިސްްޓަގިއ އެހެންނަމަވެސް،

ްހިސާބުންް ްިމހާ ްދެން، ްދަންނަވާލީ. ްެއާވހަކަ ްއެނގުނީމަ އަޅުަގނޑަށް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްނިންމާ، ްކުރެއްިވްމިބަޙުސް ބަރުން

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއެުރވުމަށް ްޖަވާެބއް  480ސުވާލުތަކަށް

ްނުކުތާެއއް،ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްަދންނަވާލަން. ްއެދި ނޑު ްއަުޅގަ އަރިހުން

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް485 
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ްޢިއްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްސުވާލުެވވިަފިއްޝުކުރިއްާޔ ްމިމަޖިލީހުގައި ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާުޙްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބަެއއް ްތެރެއިން ްމީގެ ްއަރިހުން. ްމަނިކުފާނުގެ އެބަވޭ

ްފަހުންް ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވެފަިއވަނީ ްމަނިކުފާނު ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ހުށަހެޅޭނެތޯ

ްއެހެ ްދެއްވާނަމޭ. ްޖަވާެބްއ ްޖަވާެބއްްބައްލަވާަލއްވާަފއި ްއެ ްނވީމަ،

ނޑަށްްީހވަނީްކުރިއަށްްގެންދެވުންްރަނގަުޅވާނެހެން.ް  490ްދެއްވުމަށްފަހުްއަުޅގަ

ް

ް

ްމިހާރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްދަންނަވާނަން ްއެހިސާބުން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއަޅުަގނުޑް ްސުވާލަްށ ްތިކުރެއްވި ްަދށުން ްނުކުތާއެްއގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްފާސްވާްދެންނެވި ްއަހަމުންދާއިރު ްނަގަމުން، ްޯވަޓށް ްއޭރުވެސް  495ން

ްއެނގިދާެނއޭް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްފާްސެވގެންދިަޔއިމަ މާއްދާތަކެއް

ްނެންގެީވް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން، ްދަންނަވާލަން. އެހިސާބުން

ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 500ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްެމންަބރުްމޫސާްހައްުދންމަތީް ްނިާޒމީ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ނުޑްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނެގީްމިމާއްދާގައިްބަޙުސްކުރުަމށްްފުރުޞަތުްނުލިބިގެންްއެކަމާްއަޅުގަ

ްއޮތްގޮތަކަްށް ްގަވާއިދުަގިއ ްމިގެންދަނީ. ްދައްަކމުން ްއެވާހަކަ ފެށުނިއްސުރެ

ްހު ްހިނގާފަިއްނޫން ްކަންަކން ްއިްއޔެަގއި ްދިޔައީކީ. ްހިނގަމުން  505ރިހާކަމެއް

ްވަކިެވގެންދާންޖެހުނުް ްޖަލްސާއިން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ދިޔަގޮތް

ްދެންނެވިން.ް ްޢަދަބުވެރިކަާމއެީކގަިއ ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ސަބަބުވެސް

ްަވގުުތް ްވޯޓުގެ ްގޮތާއި، ްފުރަމުންދާ ނޑިތައް ްގޮ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް،

ްއެަކްންކައި ްެއގޮތަށް ްފަހަރެއްގައި ްމަނިކުފާނު ްވިސްނާފަިއ ިރވަމުންދާވަރު

ްއާދޭހާއެީކގަިއް ްވަރަްށ ްއެހެންނަމަވެސް، ްީހވޭ.  510ނުކުރައްވާފާނެކަްނވެސް

ްރައްޔިތަަކްށް ްދިވެހި ްދަންނަވަނީ ްޢަދަބުވެރިކަމާެއކީަގއި ވަރަށް

ްާވއިރުަގއިް ްމީހުންެވސް ްއަތޮޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްއަޅުަގނުޑވެހުރެ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދޭތެރޭަގއި ްމީހަކާއި ްހުންނަ ްަރއީސްައކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަޅުަގނުޑމެންނަށްވެްސް ްލިޔާއިުރގައި ްެއއްެޗއް ްލިޔަންވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއާދޭހާއިއެުކް ްއަދިވެްސ ްޖެހޭނެތީވެ ްއޮންނަން ްފުރުޞަތު ްބުނެލުމުގެ  515ބަހެއް

ްއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދަންނަވަމޭ،ްފުރުޞަތެއްްދެްއާވށޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިް

ް

ް

ްގެންދެވޭޯތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތުގެމަތިްނ ްއެއްގޮްތވާ ްމިަގވާިއދާ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްބަލާއިުރް ްެއއުސޫަލށް ްއެހެންވީމަ، ްިމގެންދަނީ.  520މަސައްކަތްކުރަމުން

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނޭރުވޭނެ ްފުުރޞަތެއް ްއިތުރަށް އަޅުަގނޑަށް

ް ްއިސްމާޢީލްެގްމުޤައްރިރު، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި މާލޭގެ

ްއަރިހުން.

ް

ްވާހަކަފުުޅްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  525ްޝުކުރިއްޔާ

ރުވޭޯތްދެއްކެވުުމގެްތެރޭަގއިްކުަރްއާވފައިވާްަބއެއްްުސވާލުތަކަށްްަޖވާބެއްްއެްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ްބަލާނަން. އަޅުަގނޑު

ްމަޤާމުަގިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްސުވާލެްއ، ްކޮށްލެއްވި ްއާޠިފް އަޙްމަދު

ހުންނަްމީހެއްގައިްހުންނަންޖެހޭްޝަރުތެއްްއުނިެވއްޖަީއިވއްާޔްދެންްހަދާނެް

ްއެކަން ްނެތޭ. ްލިޔެވިަފިއ ްބާބުަގއި ްތެދުފުޅެއް.ްްވަިކގޮތެއް ްކިހިނެއްތޯ.  530އޮތީ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނެތް. ްލިޔެފައެއް ްއެެހން ްަކނަޑއެިޅގެން ވަކިން

ްހުންނަންޖެހޭް ްމީހެއްަގިއ ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއުިނވެއްަޖއީިވއްާޔް ްޝަރުތެއް ްެއއިން ްއޮތީމަ ްބަޔާްނކޮށްފައި ޝަރުތުތަކެއް

ްޮއން ްދެތަެނއް ްގެނެވޭނެ ްމަޖިލިސް.ްއެކަން ްަރއްޔިުތންގެ ްއެއްކަަމކީ، ނާނެ.

ްއެކަމަްށް ްދެމަގުން ްއެ ްކޯޓު. ްސުޕްރީމް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްކަމަކީ،  535އަނެއް

ްފުވައްމުލަުކެގް ްދެން، ްމިއޮތީ. ްވިސްނިފައި ްހޯދޭނެކަމަށް ޙައްލެއް

މަސީޙްްސުވާލުކުރެްއވީ،ްާނއިބުްރައީްސގެްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢަ ްމީހަކު ްދެން،ްމަޤާމަށް ްނެތޭ. ްބަޔާންކުެރވިފަެއއް ްގޮތެްއ އްޔަނުކުާރ

ނަޑއެިޅގެްން ްކަ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްޖަވާުބަގއިވެްސ ްޭއގެ އަނެއްާކވެްސ
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ްފުރަތަމަް ްނެތްކަމުަގިއވިަޔސް ްބަޔާންކޮށްފައި ްޢައްޔަނުކުރާނީ  540މިވެނިހެންނޭ

ްމީހުން ްކުރިމަތިލާ ްއެމަޤާމަާަށް ްިއންތިޚާބުގައި ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްހުންނާނެް ްމަޤާމުގައި ްރައީސްއެްއގެ ްނާއިބު ްވެއްޖެނަމަ ްއިންތިޚާބު އެމީހަކު

ްމިދަނީ.ް ްހަމައަށް ްވޯޓާއި ްދެން ްފަހުން ްޭއެގ ްއިޢުލާނުކޮށްފައި މީހަކު

ްހުވަެއްއް ްމީހަކު ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ްރައީެސއްގެ ްނާއިބު އަނެއްޮކޅުން

ް ްއެީއ ްއެާެމަޤާމަށް، ްޙަޤީަޤތުގައި ްއެބަޮއވޭ.  545ޢައްޔަނުކުާރްކުރަންވެސް

ްހަމަް ްއެޕޮއިންޓްކުރާނީ. ްނޫން ްމީހަކު ްވަކި ްނޫން. މަޤާމެއް

ްރައީސްވެްސް ްނާއިުބ ްއެއްގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއޭކ

ްއެ.ް ްަޙވާލުެވވުނީ ްއޭނާއަށް ްހުވާކުރީާމްއޭނާެގްމަޤާމާއި އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު

ވިސްނިފަިއްްވަކިންްމީހަކުްއޭނާްއެތަނަށްްއެޕޮއިންޓްކުާރކަށްްނުޖެހޭ.ްދެން،

ްއެކުލެިވގެްން ްއަދި ްޤާނޫނުތަކެއް ްމިކަމާބެހޭ ްހިނގާނީ ްމިކަންކަން  550މިއޮތީ

ް ްހިނގާނެގޮތާއި ްޒަރީޢާއިްންއިންތިޚާބު ްޤާނޫނުތަުކގެ ްކަމެއްވެސް ެއހުރިހާ

ްެއޤާނޫނުތަކުގަިއް ްއެހެންވީމަ، ްފެށޭނީ. ްހިްނަގން ްއެކަން ބަޔާންެވގެން

ްލަ ްގޮތެއް. ްގެންދާނެ ްއެކަްނކަން ްރިޔާސީްލިޔެވޭނެ ްހަމަ ްގޮުތަގިއ ފާކުރެވޭ

ްމިވެނިް ްއޮްނނާނެ ްކަރުދާސްކޮުޅގަިއވެސް ްވޯޓު ްއެ އިންތިޚާބުގެ

ްއެހެންވީމަ،ް ްކާކުކަންވެްސ. ްހުންނާނީ ްރައީްސއަކަށް ްނާއިބު  555މީހަކާއެުކގައި

ްދެން،ް ްމިއޮތީ. ްބެލިފައި ްނިމިގެންދާނެކަމަށް ްއެކަްނ ްވޯޓުދެިވގެން އެގޮތަށް

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްމިބާބުގަިއްވަރަށް ްސުވާެލއް ްކުރެއްވި ންބަރުން

ްކީއްެވޯތް ްނެތީ ްިލޔެވިަފއި ްވާހަކަ ްފާޅުކުރުމުގެ ްޝިޢާރު އިސްލާމްދީނުގެ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްޙަޤީޤަުތަގއި ްހަާވލުކުރެވިފައި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްކަމެްއްނޫން.ްއެއީ،ް ްފަރާތެްއގެ ްވަކި ްފާުޅކުރުްންއެއީ ްރާއްޖޭގައި  560ޝިޢާރު

ްހުރި ްހުރިހާްދިވެހި ްދީނީ ްތިިބ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައްޔިތުންާނއި، ހާ

ްކަމެއް.ް ްމަސަްއކަތްކުރަންެޖހޭނެ ްގަދައަޅާ ްއަބަދުވެސް ޢިލްމުވެރިން

ްުގގުމާފަިއް ްއަޑު ްފާޅުކުރުމާއި ްޝިޢާރު ްއިސްލާމްދީނުެގ މިރާއްޖޭގައި

ްހަވާލުކުރުމުަގއިް ްއެކަްނ ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއ ްަވކިން ބެހެއްޓުން.

ްމީހަކީ،ްދިމާވެދާ ްކުރާ ްއެކަްނ ްއެީއ، ްއެބަހުރި. ްމައްސަލަތަކެްއެވސް  565ނެ

ްފަސޭހައިްން ްވަރަށް ްލިޔެފީިވއްާޔ ްަކނަޑއެޅިގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ
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ްނޫްން ްފެންނަގޮތް ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްމަޤާމުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްިއސްލާމްދީނުގަ ްމީހަކަށް ްއެއްވެސް ްެއހެން ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް ިއްއެހެން

ްހިނގައިދާނެ.ް ްެވގެން ްކަމަކަށް ްއުނދަގޫ ްއެއީ ްބަޔާންކުރުން ކަމެއް

ްހުށަހެޅިގެންދިަޔް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނާނެ  570ހަނދުމަފުޅު

އިސްލާމްދީނުގެްޝިޢާރުްފާޅުުކރުމާއިބެހޭްވަކިްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަނެާެއްް

ްބާއްް ްބަޔާންކޮށްަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކައުންސިެލއްެވސް ވަން.ްނުވަތަ

ްމިީއް ްެއހެންވީމަ، ްމަޖިލީހަކުން. ްފާހެއްނުވޭ ްއެކަްނވެްސ އެހެންނަމަވެސް،

ްދަޢުލަތުގެް ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްޙަޤީޤަތުގައި. ްޙަރަކާެތއް ްސޮސަިއޓީގެ ސިވިލް

ްދޫކޮށްލެވިފަިއް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމީހަކު  575ވަކި

ްރައީސުލްޖުމް ްޚާއްަޞކޮްށ ްަވކިން ްކުރުންްއެއޮތީ. ްއެކަން ހޫރިއްާޔއާިއ

ްބަާޔންކުރަންޖެހޭނެް ްދެން ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކަމަްށވާނަމަ ހަވާލުކުރާ

ްނުިލޔެް ްެއގޮތެއް ްގޮެތއްެވސް. ްކުރާނެ ްއެކަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްލިޔެފީވިްއާޔް ްއެހެން ްކުރާނީ ްއެކަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއޭ ހަމައެކަނި

ްރަ ްއެަވގުަތުކ ްފަސޭހައިން ްހުންނަްވަރަށް ްމަާޤމުގައި  580އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

މީހަކަށްްފެންނަގޮތަކަށްްއެކަްންކުރަމުންްދީނުގެްނަމުގައިްަދޢުލަތުގެްވަރަްށް

ްތަނަާަވަސްެވގެްން ްފުރުޞަތު ްދިއުމުގެ ްމަގުަތކުން ްއެހެން ްކަންކަން ގިނަ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަްއުޑއަތޮޅުެގ ްދެން، ހިނގައިދާނެ.

ްކޮ ްއިޞްލާުޙްއަސްލަމް ްބަެއއް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްސުވާެލއް ށްލެްއވި

ްޖަލްސާގަިއް ްއިއްޔެެގ ްހަމައެހެންމެ ްއެވާހަކަ. ްހުރީމަ  585ހުށަހަޅާފައި

ްއަޙްމަދުވެްސްސުވާލުކޮށްެލއްިވް ްއަނީސާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ވެްސ.ްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްޑްރާފްްޓަގާައިްއޮންނަްެއއްަޗކަށްްވޯޓުުނދޭްވާހަކަ

ްދެންނެވުމުެގް ްެއއްެޗްއ ްމުޤައްރިރަށް ްކޮމިޓީގެ ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ދެން،

ްއަޅުަގނުޑް ްޖަވާުބ ްދެުސވާުލގެ ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްމިލިބުނީ. ފުރުޞަތެއް

 590ދަންނަވާލާނަން.ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަކީ،ްެއކޮމިީޓްހިންގާްމީހާ.ް

ކީްއަދިްމުޤައްރިރުްެއއަްށްއެްކޮންމެހެންނަކުންްކޮމިޓީންްނިންމާްހުރިހާކަމަ

ްއެކަމެްއް ްއަޣްލަބިްއަޔތުން ްކޮމިޓީެގ ްނޫން. ްކަންތައްތަެކްއވެްސ އެއްބަްސވާ

ނިންމެވީމަްކޮމިޓީެގްމުޤައްރިަރކަށްްއިންނަްމީހަުކވެސްްއެިނންމަވާްގޮަތކާިއް
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ްދެން،ް ްއެހެން. ްއޮންނާނީ ްނިންމުން ްއެކޮިމޓީގެ ްތަފާތުވިޔަސް ޚިޔާލު

ނީޑގަިއްމިއިންނަނީ  595ކޮިމޓީގެްމުޤައްރިެރއްްނޫން.ްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިުރް،ްމިގޮ

ނީޑގަިއްމިއިންނަނީްމާލޭްމެންބަރު.ްއެހެންވީާމ،ް އިންނަނީްކޮމިޓީަގއި.ްިމގޮ

ްިނންމެވުންތަކާިއް ްބައެއް ްނިންމަވާ ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްމެންބަރު މާލޭ

ްފެންނަގޮތަ ްއެމެންބަރަށް ްއޮންނަގޮތަކީ، ްހަދަން ްދެން ްތަފާތުވީމާ ކަށްްޚިޔާލު

ް ްހުށަހަޅާ، ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއގޮތަށް ްމެންބަރުންނެކޭވެސް މަޖިލީހުގެްއެހެން

ްވޯޓުލުން.ް ްދެން، ްމަސައްކަތްކުރުން. ްހޯދޭތޯ ްތާއީދު ްމެންބަރުންގެ  600އެހެން

ްމެންބަރަކަށްވެްސް ްއެހެން ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްމުޤައްރިރަްށވެސް ކޮމިޓީގެ

ް ްއޮންނަގޮތަްށ ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ކޮންމެހެންްލާޒިމެއްނުކުރޭ

ްމުޤައްރިުރް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްއެހެންނަަމވެސް، ވޯޓުދޭކަެށއްވެސް.

ްަހނދާނެާެއްނުޭވް ްނޫީނވިްއޔާ ްޖަދުވަލެއްަގއި ްބާބެއްގެ ްއެންމެ މިހާތަނަށް

ްއޮންނާނެއެކޭ.ް ްލާފަިއ ްމިތާނގައި ްވޯޓު ްޚިާލފަށް ްނިންމެވިގޮތާއި  605ކޮމިޓީން

ްވޯޓެއް ްއިދިކޮޅަށް ްޑްރާފްޓަކާ ްނޯންނާނެ.ްްހަމަގައިމުވެސް ދީަފއެްއ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްމާލޭ ްެއވޯަޓކީ ްޖަވާބަކީ ްކުރު ްއޭގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްހަވާލުކޮށްފަިއް ްރައްޔިތުން ްމާލޭގެ ްދިނުމަށް ްފެންނަގޮތަކަށް އިސްމާޢީލަށް

ްޝުކުިރްއާޔް ްގެންދަނީއޭ ްވޯޓުލަމުން ްއެގޮތަށް ްއެހެާެންވީމާ، ްޯވޓެކޭ. އޮތް

 610ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްޑްރާފްޓްގެ ްމި ްއަދި ްވާހަކަފުޅ1ްްުއާދެ، ްމުޤައްިރރު ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިނަ ްވަރަށް ްއުޅޭކަމަށް ްތަޢާރަޟެްއ ްމި ދައްކަވަމުން

ްިވދާޅުވެދެްއވުްން ްެއއްެޗއް ްބެޭހގޮތުން ްެއއާއި ްފާހަގަކުރެއްވި. މެންބަރުން

ްކަމެ ްބޭނުންތެރި ްީހވަނީ ްއަިމއްަލްއަޅުަގނޑަށް ްދަޢުަލތާއި ްެއއީ،  615އްހެން.

ް ްމިބާުބެގ ްަރއްޔިތުން، ްމިހާރ6ްްުވެރިކަމާ ްއެހެްނވީމާ، ްމާއްާދގައި. ވަނަ

ްވަނަްމާއްާދއަށް.1ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގެް

ް

ްހަަމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފާާާހަގަކުރައްވަނީ ްއެ ްމެންބަރުން ްރައީްސ،ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްގޮތުަގިއްްްޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:އިްސމާ ްަފރާތުގެ ްހިންގާ ްވެރިކަްނ ްބާބުގައި ްފުރަތަމަ ްއޮތްގޮތަށް.  620އެކަން

ްދެން،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްއޮންނާނީ ބަޔާންކުރެވިަފއި

ްވަޒީރުންެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ، ްބާުބަގއި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ

ްސަ ްވަކި ްމީގެ ްމިކަން، ްމިހެން ްދަންނަވާކަްށްމަޖިލީހޭ. ބަެބްއ

ްއެުސވާުލް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޭނގެ. އަޅުަގނަޑކަށްވެސް

ްބާުބް ްއެއް ްދަންނަވާލަފާނަން. ްދިމާވިގޮތް ްއެކަްނ ްކުރައްވާތީ  625މެންބަރުން

ްފަހުެގް ްއެންމެ ްދިޔައިުރގައި ްޑްރާފްޓްކުރަމުން ްފަހުގެ ްމި ނިމުމަށްފަހު

ްވަ ްޮކމިޓީގައި ްބަލަމުންދިޔައިރު ްތަފާތުވެފަިއްބެލުންތައް ްޚިޔާުލ ްބޮޑަށް ރަށް

ފުރަތަމަްބާބަށްްއެއިޞްލާޙުްގެނެވުނީ.ްދެން،ްއެހެންނަމަވެްސްއެްއެގޮތަްށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާުބގަިއްލިޔާކަށްްކޮމިޓީއަކަށްްފެނިަވޑަެއއްްނުގަތް.ް

ްހަމަް ްނުކެރޭނެ. ްައޅުަގނޑަކަްށ ްދަންނަވާކަށް ްތަޢާރުޟެކޭ ްމިއީެއއް  630ދެން،

ްއެއްކަ ްވަޒީރުްނެގްމިއީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްސަބަބަކީ، ެމއް.

ނޑަައޅުއްވަީނެވްސް ްކަ ްސިާޔސަތު ްޢައްޔަުނކުރަްއވަނީ. މަޖިލިސްވެސް

ވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމަޝްވަރާގެމަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއިތުުރް ްދެން، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތްގޮތް ލިޔެވިފައި

ް ްެއކަްންއެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް ްދަންނަާވކަށެއް. ްނޭނގެ ނޑަކަށްެވސް  635އަުޅގަ

ްގޮތުްން ްމަްފޙޫމްގެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއޮްތގޮތް. ްނިންމަވާފައި ކޮމިޓީން

ބަލާއިރުްއެައކުްތަޢާރުޟުތަކެްއްއުޅޭްމަފްޙޫމެއްހެނެއްްހިއެއްނުވޭްއެީއއެްއ.ް

ްބައެްއް ްހުރި ްމިހެން ްފަދައިން ްގެންދިޔަ ްދަންނަަވމުން ދެން،ްކުރީަގއިެވސް

ްނިންމެވީމާް ްފާސްކުރަްއވާ ްމާއްދާތައް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުން ކަންތައްތައް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްބަލައިެލވޭނެ ްރިވީލްކުާރއިރުަގއި ްއަލުން  640ކޮމިޓީން

ްކޮމިޓީްން ްކަންަތއްތަަކށް ްފާހަގަކުރަްއވާފައިހުރި ްއެހެން މެންބަރުން

ްއެކަން ްގެންނަވާއިުރގަިއ ްމަޖިލީހަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ކަމަްށްބައްލަވާފައި

ްހުށަހަޅަމުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙައްލެއް ްފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ކޮމިޓީއަށް

ްވާހަކަް ްެއއް ނޑަށްެވްސ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ގެންދާނަން.

ް ްމިބާބުގެ ްމާޭލ4ްްދަންނަވާނުލެވުނީ. ްއެީއވެސް ް)ހ(، ްމާއްާދގެ  645ވަނަ

ްިޚލާފު ްނިންެމވުމާއި ްކޮމިޓީގެ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްކަމެްއ.ްމެންބަރު ވާ
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ް ްވޯޓުދެމުންދާއިރު. ްފެިނވަަޑއިގަންަނާވނެ ްއަްށ4ްްއެހެންވީމާ، ް)ހ( ެގ

ްމިހާރުް ްސަަބބަކީ، ްނުދޭނެ. ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ ްއޮްތގޮތަށް ޑްރާފްޓްަގއި

ްނެތްް ްސާބިުތޮކށްދެވެން ްބައްޕައެއް ްޝަުރޢީގޮތުން ްއޮތްގޮތުން ލިޔެވިފައި

ްކަމެ ްކުޑައިމީސް ްކުރެޭވ ްރައްޔިތުންނަށް ްލިޔެވިަފިއްދިވެހި ްއޮތްގޮަތކަށް  650އް

އޮތްްޑްރާފްޓަކަްށވާތީ.ްދެން،ްމިކަންކަމަކީްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްކޮމިީޓގަިއް

ްކޮމިީޓގަިއް ްކަންަތްއތައް ްއޮންނަ ްއެހެން ްޮގތަކީ ްޢަމަލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޯޓްކުރައްވާ.ްއެހެންވީމަ،ްެއގޮތަްށް ްމެންބަރުން ްގޮތުަގއި ރިޒަރވޭޝަެނއްގެ

ްގޮ ްިމްރިޒަރވޭޝަން ްކަންތައްތައް. ް ްހުރި ްނޯޓްކުރެވިަފއި ުތަގއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ްދަންނަވާލީ. ްއަތުވެާދނެތީ ްފަހުން  655ސުވާލުެވސް

ްރައީސް.

ް

ްސާފުކޮށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަަރށް ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްރައީސު ްާޚއްޞަކޮށް ްމިބާބުެގްއޮޅުންފިލުަވއިދެްއވައިފި. ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވެރިކަްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްގޮތުން ްގަިއާވ ް)ހ( ްމާއްދާގެ  660އެްއވަނަ

ްމަޖިލިސްވެްސް ްަވޒީރުންގެ ްއެމަނިކުފާނޭ ްަހމަ ްލިބިދޭއިރު ްބާރު ހިންގުމުގެ

ްހޮއްަވާވް ްނުވަތަ ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްދެްނ ޢަާައްޔަނުކުަރއްވަނީ.

ްފޮނުއް ްމަޖިލީހަށް ްތަޢާރަފަށްްރައްޔިތުންގެ ްތިދެްއވި ްއެގޮތުން ްދެން، ވަނީ.

ްޖަވާބަްށް ްމިހާތަނަށްްދެއްވި ްކުރެއްވިްސުވާލުތަކަށް ްމެންބަރުން އަދިްނުވަތަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްނ.އަތޮޅުގެ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު  665ވަރަށް

ްމުޙަންމަދުްޠާރިޤް،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 670ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއްްދެކުުނބުރީްްމިލަދުްނމަޑުލު

ްތަކުރާރުކޮްށްްމެންަބރުްުމޙަންަމދުްޠާިރޤްް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްމިނެގީ

ްގަާވއިދުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންނަމަވެސް، ްވަޑައިގަންަނވަނީ. ްއެދެމުން ްފުރުޞަތަށް

ްނުވެފަިއް ްމަނިކުފާނަށް ްގޮތް ްއެރުވޭ ްއެފުުރޞަތު ްއޮެވގެން ވަިކގޮތަކަށް
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ްބޭނުންވަނީ،ް ްއަރުވަްނ ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްމަނިކުފާނަށް ނޑު ްއަުޅގަ މިއޮތީ.

ނޑަް ްކަ ްަގާވއިދުަގިއ ްޖަލްއެޅިްއަޅުަގނޑުމެން ްިދގުމިންްގެން  675ސާެއއްގެ

ްނިންމާލާފަ ްޖަލްސާ ްއެބަދަމޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއޮްއވާ ްޖަލްސާްލިޔެފައި އި

ް ްއޮތްަވރަށްވުރެ ްގަވާއިުދގައި 26ްްނިންމެން ްކުރިނ15ްްްމިނެޓް މިނެޓް

ްނުވެއޭ.ް ްޚިލާފުވުަމަކށް ްގަާވއިދާއި ްއެވެސް ްނިންމާލާފައި. ޖަލްސާ

ްފުރުޞަތުް ްއިތުރަށް ްހަމަ ްކަމަށްވަންޏާ ްބޭނުންފުޅު ްމަނިކުފާނު އެހެންވީމާ،

 680ްދެއްވުމަކީްހަމަްކުރެްއވިދާނެްަކމެކޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

ްއެހެންނޫންތޯ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލެިވއްޖެ ްެބާެހޭގޮތުން ްއެކަމާ ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްފުރުޞަތުް ްތިއްެބީވކީ ްމިތާނގައި ްނޫން ްމެންބަރެއް ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްހަމަް ްއެެހންވީމާ، ްދަްއކަވަން. ްވާހަކަފުޅު ްއަުރވާކަމަށްވަންާޏ  685އަޅުަގނޑު

ްކު ނުޑ ްއަުޅގަ ނުޑްއެގޮތަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާެލވުނީމަ. ީރގަިއވެސް

ްނޫން.ް ްނުދޭކަށެއް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްއެިޢއްޒަތްެތރި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްދިމާވާނެް ްއެެހން ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިިހރީ. ްދޭގޮތަށް އަޅުަގނުޑ

ްއެވާހަަކްއެހެންްދެންނެވީ.ްއާެދ،ްއެހެންވީާމ،ް މައްސަލަތަކާހުރެްައޅުަގނޑު

ްިޢއްޒަތް ްއަިދްއަޅުަގނޑު ްމިދަންނަވާލެވުނީ ްމެންބަރުންނަށް  690ތެރި

ްދެްއިވް ްުސާވލުތަކަށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްމިައދު ްއެދެްއވީ މުޤައްރިރުވެސް

ްމެންބަރުންނަށްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާތަުނން ްއާދެ، ޖަވާބުވެސް.

ދަންނަވާލަންްވޯޓުލެްއވުމަށްޓަަކއިްކާާާުޑކޮޅުަތއްްޖައްަސވާލަދެއްވުމަށް.ްއަިދް

ްމިމައިކްަގިއް ްނަންފުޅުޯތވެްސ ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ

ްެއް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ްސްކްރީނުން ްއެ ްއެދެން  695ބައްލަވާލަދެްއވުން

ްއަދިް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(. ްނަންފުޅުތޯވެސް. ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެންބަރުން، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކާޑ4ްްުބައެއް ްމެންބަރަކު ޮކުޅްޢިްއޒަތްތެރި

ްކާޑުޮކުޅް ްއެެދން. ްބައްަލވާލަދެްއވުން ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ނުޖެއްސެވި

ްއޮތްް ްފުރަތަމަ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮޅަށްފަހު(. ްއެދެން. ޖައްސަވާލަދެްއވުން
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްވޯޓަށް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ  700އިޞްލާޙު

ާަޑަިއެގންްދެއްވައިފި.ް ްމެންބަރުންްތައްޔާރުވެވަ
ް

ް

ްޙަލީމްްްރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިދާް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުެގ  705ހުށަހަޅުއްވާ،

ްސަރުކާުރް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްމިބާބުގައި ްއިޞްލާުޙ. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްވެރި ްއެންމެމަތީ ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި ްނަމަކީްހިންގާ ްމަޤާމުގެ ޔާގެ

ްނަމަކަށްވާީކް ްނާއިުބެގ ްއެމަޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއވާީތ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނާއިބޭ.ްވީމާ،ްމިބާބުެގްމާއްދާތަުކގަިއްނާއިބުްރައީްސް

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއެއީ ްތަންތަން ްއެްނމެހާ ްބޭނުންކޮށްފައިވާ  710މިހެން

ްން.ްނާއިބުްމިނަމަށްްބަދަލުކުރު

ް

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް715 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 720 ބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްމުލަކަތޮޅުްމެން

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 12ް725ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
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ްމިދެންނެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވިްމިވޯޓުގެ

ް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްެދން، ްފާސްވެއްޖެ. 1ްހުށަހެޅުއްވުން

ްވަނަްމާއްދާގެ.ް

ް

ް730 

هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޢަބް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު هللاްދުހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ހ(1ްްލަޠީފް ްމާއްދާގެ ވަަނ

ް ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ްއިޞްލާޙުުކރުން. ވަަނ1ްްއަންނަނިވިގޮތަށް

ް ް)ހ(. ްވެރިކަްންމާއްދާގެ ްގޮތުެގމަތީން ްޤާނޫުނގަިއވާ  735ޤާނޫނުއަާސސީއާއި

ްހިންގުމުގެްބާރުތައްްލިބިގެްނަވނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަެށވެ.

ް

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް740 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللا.ހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 745ްލަޠީފް.هللاްބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަ

ް

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 27ް750ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް
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ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއާދެ،ްހު ްދެއްތޯ. ްއެނިމުނީ ްއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ ށަހެޅުން

 755ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްޑްރާފްޓްގަިއވާްގޮތްްދަްނނަވާލަދެއްވުްނ1ްްއެހެންވީމަ،ް

ް)ހ(ް ްއާދެ، ްނެތް. ްހުށަހެޅުމެއް ްއިތުރު ްދެން ްއަށް ް)ހ( އެދެން.

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތް.ް

ް

ް

ްރައީސުލްޖުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިބާުބެގ ްޑްރާފްޓްަގއިާވ1ްްމްހޫރިއްޔާ، ް)ހ( ްާމއްދާގެ  760ވަނަ

ް ްބާރު، ްހިންގުުމެގ ްވެރިކަން ް)ހ(.1ްްގޮތް. ްާމއްދާގެ ވަނަ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއިްޤާނޫނުގަިއވާްގޮުތގެމަތީންްވެރިކަންްހިންގުމުގެްބާރުަތްއް

ްލިބިގެންވަނީްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާްާޔއަށާިއ،ްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހަށެވެ.ް

ް

ް765 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 770ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

94ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 63ް775ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްާބބު، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ަވަނ1ްްމި

ްއޮްތް ްދެން ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްްޓަގއިާވ ް)ހ( މާއްދާގެ

 780ްގެް)ށ(ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.1ްްހުށަހެޅުންް
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ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާ،ްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު އަނީސާ

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްهللا ޢަލީ

ްހިންގުމުެގްބާރު،ް ް)ށ(.ްދަޢުލަތުގ1ްްެއިޞްލާޙު.ްވެިރކަން ްމާއްާދގެ  785ވަނަ

ްއަިދް ްވެރިޔަކީ ްއެންމެމަތީ ްސަރުކާރުގެ ްއަިދ ްވެރިޔަކީ އެންމެމަތީ

ްީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.ްސިފައިންގެްއެންމެމަތީްވެރިޔަ

ް

ް

 790 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 795ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީ.ްهللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްފާދިްއޕޮޅުްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

72ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 17ް800ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

68ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްނަންބަ ްކަރުދާސް 5ްރު ްފުރަތަަމ1ްް.ްއެއީ ްއޮތް ް)ނ(ްއަށް ްާމއްދާގެ  805ވަނާ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުން.

ް
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ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ފާދިއްޕޮޅުގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު  810ލަޠީްފްهللا

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްތިރީގައިްމިާވގޮތަްށ1ްްފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްތާއީދުކުރަްއވާ

ް ްބާރު ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ް)ނ(.1ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއެންމެހާދަޢުލަތް ނަޑއަޅަީންލުތަސޫއުްހިންގުމުގެ ްކަ ްއ

ްމި ްީވހިނދު، ްދަމަހައްޓައި،ްމިޤާނޫނުއަސާސީންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހިތުންމަތީްދިފާޢުކޮށް، ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް  815އަށް

ްނާންވާނެއެެވ.ހުންދެމިޔާްރައީސުލްޖުމްހުރިއް

ް

ް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް820 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 825ްލަޠީފް.ްهللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

67ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 56ް830ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތްްމިވޯޓުގެ ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ އަށް

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް
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ްސަމީރުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  835ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ،

ވަނަްމާއްާދެގ1ްްރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްވެރިކަންްހިްނގުމުގެްބާރުްތާއީދުކު

ް ްއުޢުދަ)ނ(. ްއެންމެހައި ްހިންގުމުގެ ްސޫލަތް ނޑަައޅަީންލުތަްއ ކަ

ްމި ްވީހިނދު، ްއެޤާނޫނުއަސާސީމިޤާނޫނުއަސާސީންކަމަށް ލުަތްއްސޫއެން

ްހިތުންމަމިދަމަހައްޓައި،ްދިފާޢުކޮށް،ް ްޙުރުމަތްތެރިޮކށް  840ތީްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދަ ްހުންނާންވާނެެއވެ.ްއަދި ްެއްއބައިވަންޢުރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ތަކަްންލަތުގެ

ްްނވާނެެއވެ.ކުރާދަމަހައްޓާންްމަސައްކަތް

ް

ް

 845ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 850ްލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ތިްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްކޮޅުަމޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 62ް855ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

76ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަާަށް 1ްމިވޯޓުގެ

 860ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްޑްރާފްްޓަގއިވާްގޮތްްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.

ް
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ް

1ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްަގއިވާ ް)ނ( ްާމއްދާގެ ްހިންގުމުެގްޢުދަވަނަ ަލތް

ްއު ްވީހިނދު،ްލުތަސޫއެންމެހައި ްމިޤާނޫނުއަސާސީންކަަމށް ްަކނަޑއަޅަނީ އް

ްޤާނޫނުއަސާމި ްދިފާޢުކޮށް، ްދަމަހައްޓަިއ، ްއަސާސީ  865ސީއަްށްޤާނޫނު

ްހިތުން ްއަިދްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްހުންނާންާވނެއެވެ. ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ މަތީ

ްްނވާނެެއވެ.ްކުރާކަންްދަމަހައްޓާންްމަސައްކަތްލަތުގެްއެއްަބއިވަންތަްޢުދަ

ް

ްް

 870ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް875 

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

95ްްވޯޓުްދެްއވީ:

61ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް880 

ް

ްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ވަަނ1ްްމިވޯޓުގެ

ް ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ް)ނ( ްމާއްދާެގ1ްްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެްއވެްސް ްއެދެާެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްގޮްތ ްޑްރާފްޓްަގއިވާ )ރ(

 885ްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުްއވާފަެއއްްނެތް.

ް

ް
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ކަްންަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެރިވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ްޑްރާްފޓްގަިއވާްގޮތް.1ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމަތީންެނވެ.ްގެާއއިްޤާނޫނުގަިއވާްގޮތުހިންގާންވާނީްޤާނޫނުއަސާސީް

ް890 

ްް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެާެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[

ް895 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

95ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 61ް900ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

61ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަާަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްވަނ1ްްަމިވޯޓުގެ

 905މާއްދާގެް)ރ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާްގޮތްްފާސްެވއްޖެ.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(.ްއާދެ،ް

ްޙަލީމްް ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ދެން

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅުެގ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްމިހާރުް ްދެން ްހުށަހެޅުން ްމިއޮތް ނޑުމެންނަްށްްތާއީދުކުރަްއވާފައި އަޅުގަ

ް ްމިދިޔައީ ްފާސްވެގެން ްމިހާުރ ްއެއީ ްނޭހޭނެ. ްމާއްދާެގ1ްްވޯޓަކަށް ވަނަ

 910ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށ2ްްް)ހ(،ް)ށ(،ް)ނ(،ް)ރ(.ްެއހެންވީމަ،ްދެންް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްގއ.ގެ ްއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަެދއްވުން ްއިޞްލާޙު އޮތް

ްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަލީމް.

ް

ްތާ()ނިޒާމާބެހޭްނުކުް

ް915 
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ްމިހުށަހެޅުންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ާެރިްރައީސް.ްވޯޓަށްްނާއްަސަވއި ްޢިއްޒަތްތެ ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދް ްތަރުތީބުން ްއޮތް ްލިބިފައި ްމިހުށަހެޅުން ްއައީމަޯތ7ްްދޫކޮށްލައްވަނީ ްވަނަ

ްމު ްވަރަށް ްަމއްސަލަައކީ ްސުވާަލކީ. ްއުފެދޭ ްމައްސަލަެއއްްއެއީ ހިންުމ

ްބެހޭގޮތުްންމަނިކުފާނަށްް ްމިއާއި ނޑު ްއޮންނަ.ްއަޅުގަ ްފޮނުވާަފއި އަޅުަގނޑު

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްފެށުނުތަނާހެން ްޖަލްސާ ްހެނދުނު ްދަންނަވާލިން  920ސުވާލު

ް ްމަޖިލީހުެގ ްާޚއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއީ ްެދއްވާށޭ. ވަަނ214ްްޖަވާބެއް

ް 19ްްޖަލްސާ، 2667ްްނޮވެމްބަރު 2ްްަގއި ްވަނަ ަވަނ3ްްމާއްދާާއއި،

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްބެހޭގޮތުން ްގޮާތިއްމިކަންތައްތަކާއި ްބަދަލުގެނެވޭނެ މާއްދާގެ

ްގޮތްތަކެްއް ްެއހި ްވޯޓަށް ްވާހަކަދެެކވި ްބާބުަގިއ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ

ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ނަޑއެޅިފަިއވާީތވެ. ްމާއްދާެއްއ2ްްކަ ްގޮތުަގއި ްމާއްދާގެ  925ވަނަ

ް ްބަދަލުކުރ3ްަލެވިދާނެތޯ ްމާއްދާ ްމިކަންްވަނަ ްމިއޮތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ން.

ހުށަހެޅިފައި.ްއެހެންވީމަ،ްއޮްތްހިސާބަކުންނެއްްނޫން.ްއަދިްމީގައިްއެބަޮއްތް

7ްް ްވާހަަކއެާެްއވެސް. ްމާއްާދގެ 16ްްވަނަ ްއަެނއްކާ ްމާއްދާ. ވަަނ7ްްވަނަ

ްއެެހން.ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮންނާނީ ްވިދާުޅވާން ްއަނެއްާކެވސް މާއްދާްނިންމާފައި

ްމި ްނޫން ްމަނިކުފާނުްއެީއއެާެއް ްގޮތަކީ. ްގެންދަންޖެހޭނެ  930ކަްނ

ް 2ްްވިދާޅުވެެދްއވަންޖެހޭނެ ްމާއްދާއާއި ްވަރަްށ3ްްވަނަ ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްއެކަންް ްިމތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮއވެގެން ްކޮންސެޕްޓެއް މުހިންމު

ްވާހަކަދެްއކިިއުރް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ބަލައިގަެނގެން

ްގޮަތކަށްްވޯް ްއެހެން ްދީްނިންމައިގެންނޭ.ްެއހެންވީމަ،ްކޮންމެވެސް 2ްޓުވެސް

 2ް935ވަނަްމާްއދާްއެހެންްތާކަށްްޖައްސާކަށްްނުވަތަްއ3ްްެވަނަްމާއްދާާއއި،ް

ްމާއްދާއާިއ،ް ްބަދަލުކުރުާުމަށ3ްްްވަނަ ްވާހަކަ ްދައްކާަފއިވާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްވާހަކަެއްއް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްބަާަދަލުުކރުމަކަށް ްކޮންސެޕްޓް އެ

ްެއއީ ްއެްއޗަީކ.ްްނުދެއްކެނޭ. ްވިދާޅުވާންޖެހޭނެ ްމަނިކުފާނު ކަންނޭނެގ

އެހެންވީމަ،ްވަރަށްްޮބޑުްމަްއސަލައެްއްމިމައްސަލަައކީ.ްިތޮގތަށްްތަރުތީބުެގް

ްޔަޤީނުންވެްސް ްހަމަ ާެވޭނެ. ްނުކުރެ ްުދލެއް ްމައްސަލަެއއް  940ސަބަބުން

ްއަޅުަގނޑުްދުލެއްުނކުރާނަން.ް

ް

ް
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ްޢިްއޒަތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަްށްއާދެ، ްވިދާޅުވުްނވެްސ ްތިވިދާޅުވި ްމެންބަރު ތެރި

ް ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްމާއްދާެއްއ2ްްއެނގޭ. ްގޮތުަގއި ްމާއްާދގެ  945ވަނަ

ް ްމާއްދާ ްމިހާރު ްމިމާއްދާއަްށް)ްގ1ްެއިތުރުކޮށް ް)ރ( ްއަދި ް)ނ( ށ(،

ްއޮތީމަް ްހުށަހެޅުން ްމި ްމިގޮތަށް ްެއހެންވީމަ، ްއެހެންނޫންތޯ. ގެނައުން.

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެދިޔައީ ްމިހާރު ްއަހާނީ. ްވޯޓަށް ްކިހިނެއްޯތ ވަަނ1ްްއަށް

ްއެހެންވީމަ،ް ްވެްސ. ް)ރ( ްއަދި ްފާސްވެގެން. ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، މާއްދާގެ

ްނޫންތޯ.ް ްނޭހޭނެ ްމިހާރަކު ްބަަދލުގެންނާކަށް ްައޅުަގނޑަށް  950މިއަކަށް

ނުޑް ނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ްއާދެ،ްދެންްއަޅުގަ އެހެންވީމަ،ްދެންްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނުޑްނާރުވާނަ ްނާރުވާަނން. ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު ްއާދެ، ްނޭުރވޭނެޭއ. ދަންނަވައިލައިފިން

ްދެންނެވިފައިް ްކުރީގަިއވެްސ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލާަގިއ ތަރުތީބުކުރުމުގެ

ްފާސްކޮްށް ްފަހުން ްއަދި ްެއކަންތައްތައް ްދިމާެވއްޖިްއޔާ ްކަމެއް  955އޮންނާނެ

ްއޮތްކަމަށްވަންާޏްނިމުނީ ްމައްސަލަެއއް ްތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ްއެ މާ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެްނ އެކަންތައްަތއް

ްއެދެީން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްކުރެވޭނެ އެކަންތައްަތއް

ނޑުްމިހާރުް އްދާެގްވަނަްމ2ްާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވަން.ްއާދެ،ްދެންްއަޅުގަ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެާެެދން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއިޞްލާުޙ ްފުރަތަމަ  960)ހ(

ްނުކުތާއަށްްލ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް

ް

 965ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއިްޞލާޙަށް ްމި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްުގޅިގެްންްްެކވުން:މަނިކުްވާހަަކދެއް ްމިކަމާއި ްމިނެގީ ްުނކުތާ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު އެއްެސވުމުެގްކުީރގައި

ްމިހާރުް ްޮއންނާނެ ްދަންނަވާފައި ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާގައި ްބަޙުސްގެ މި

 970އަޅުަގނޑުމެންްމިއިޞްލާޙަށްްވޯޓަށްްއަހާއިުރގައިްމިޤާނޫނުައސާސީއޭްމީގަިއް
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ްއިޞް ްކޮންގޮތަކަށްތޯ. ްއޮންނަނީ ްބުނެފައި ްާޤނޫނުއަސާސީތޯ،ްމި ލާޙުކުރެވޭ

ްމަނިކުފާނަށްް ްޤާނޫނުއަާސސީެއއްތޯ. ްއެުކލަވާލެވޭ ްއަލަށް ނޫންކަމަށްވާނަމަ

ްއިޞްލާޙުކުެރވޭް ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްދެންެނވުމުން ނޑު ްއަުޅގަ އެސުވާލު

ްއޮްތް ްލިޔެފައި ްަގވާއިުދގަިއވެސް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް

ްއިް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްމިތަންކޮުޅްވާހަކަ. ްއައްަސވާިއރުގައި ްވޯޓަށް  975ޞްލާޙަށް

ްއަހާއިރުަގއިް ްޯވަޓށް ްމިއޮތްގޮތަށް ްނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙުކޮށްލަްއވާނަންތޯއޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީެއްއް ްއަލަށް ްކޯޗެއްޯތއޭ. ްމިހެދެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހެދެނީއެއްްނޫންކަމަށްްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެއްޖެ.ްއެހެްނވީމަ،ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް

ްމަޤާމަށްްޤާނޫނު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްދަށުން އަސާސީގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވަނީިވްއޔާ ްނެތްކަމަށް ްމީހަކަށް ްެއއްވެްސ  980އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްމިީއް ްމިހުށަހެޅުމަކީ ްވަީނވިްއޔާ ްނެތްކަމަށް ްލިޔެފަިއ ްއެގޮތަްށ މިދެންނެވީ

ްގަާވއިދު ްަވރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވާންޖެހޭނެ. ްހުށަހެޅުމަކަށް ެގްބާޠލް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްދަުށން ްގަާވއިދެްއގެ ްމިއަދުވެސް ްމަނިކުފާނު ވާހަކަދަްއކާ،

ްަގާވއިދަށްް ްއެހެންވީަމ، ްނުދެްއވީ. ްފުރުޞަުތވެސް ވާހަާަކަދެްއކުމުގެ

ްހަމަް ްގެްނގުުޅއްަވންޖެހޭނީ ްމަނިކުފާނުވެސް  985އިޙްތިރާމްކުރެްއވުމުަގއި

ްއިޙްާް ްގަވާއިދަށް ްމީހުން ްެއްއގޮތަށް ްއުސޫލުތަާކއި ތިރާމްކުރާްއިންސާނީ

ްހައްދުންމަތީް ްައޅުަގނުޑ ްގޮތެްއ، ްމަނިުކފާނަށް ްަވކި ްއެީއ އުސޫލު.

ްއެްއޗެްއް ްއޮތް ްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްލިޔެފައި ްގޮތެއް.ްއެގޮެތއް މެންބަރަށް

ްބައްލަވާަފިއްްްމިްދިވެހިބަހުންްރީތިކޮށް ްރަނގަޅަށް ްމި ްމިއޮތީ. ލިޔެފައި

ްއަ ްމިއަށް ްއޮީތ ްމަނިކުފާނު ްޙުކުމެްއްވިދާޅުވަްނވީ. ްމިއަށް  990ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭފުޅުން.ް ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްމިތަނުަގއި ްެހކިވާނެ ްމިކަމަށް ްއޮތީ. ދެއްވާފަިއ

ްއެހޭނެކަމަކަށް.ް ްވޯޓަށް ްމިއިޞްލާހަށް ްނުދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް995 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަގވާއިދު ްދެންނެވިން ްައޅުަގނޑު ްމިީއ ްއެަބއޮޭތްއާދެ، ފޮުތގަިއ

ޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުެރެވނީކަމަށްްއެހެންނޫންތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް
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ްނުވަތަް ްޤާނޫނުއަސާސީއެއްތޯ ްހަދާ ްއަަލށް ްމިއީ ސުވާލުކުެރއްވީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއިޞްލާޙުކުރަީނކަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަނީތޯ.

ްަގވާއި ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ްމިމަޖިލީހުންްމެންބަރަށްވެސް ްފޮުތގަިއ  1000ދު

ްއިްޞލާޙުކުރަނީކަމަށް.ް ްމިއޮންނަނީ ްނިންމުމުގަިއވެސް ްއޮތް ނިންމަވާފައި

ްދިޔަޔަްސް ްައއިްސެގން ްބަދަލެއް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްއަދި އެހެންވީމަ،

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއަދި ްމިއޮތީ. ްަގާވއިުދްފޮތުގައި މިއިޞްލާޙުކުރަނީކަން

ް ްމަޖިލިސް ްާޚއްޞަ ްވަީނވެްސްޤާނޫނުއަސާސީްރައްޔިތުންގެ އެއްކުަރްއވާފައި

ްއޮތްް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ،  1005އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދެންނެވީމާ ްދަންނަވަން. ްޯވޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމި ހުށަހެޅުން

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑައިަގންނަވާ މެންބަރުންނަށް

ްެއކަން ްއެދެން.ްްވޯޓުދެްއވީމަ ްދަންަނވާލަދެއްވުން ްވޯޓަށް ްއާދެ، އެނިމުނީ.

ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް1010 

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް

ްނުކުތާއެްއްްރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންބަް ްނިޒާމާބެހޭ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްއަޅުގަްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިެނގީ 19ްްނޑު 2667ްްނޮވެްމބަރު ްމިމަޖިލީހުގެ ްުދވަހު 214ްްވަނަ

ް ްބާބުގެ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްޖަލްސާގައި ް)ހ(،2ްްވަނަ ްމާއްދާގެ  1015ވަނަ

ް)ހ(ް ްވާހަަކދެއްކޭނީ ްމިަވގުތު ްމިބުނީ ްމިވަގުތު ްއޭ ް)ހ( ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްވޯޓެ ްމިމަޖިލީހުން ްވަނީ ްކަންތައްތަްއވެސް ްއެހެން ްކަމަށްވާތީވެ. ްއްއަށް

ްރައީްސެގް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްފާސްކޮށްފައި. ނަގާފައި

ްއަމީންޢާންމުް ްއެންެގވުމަކަްށ ްރައީސްގެ ްކިޔާލަދޭނަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ްގޮތަށް.ް ްވިާދޅުިވްޢިބާރާތް.ްވިދާޅުީވ،ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްެއއްެސވުމުަގއި  1020ވޯޓަށް

ް ްދެްއވާށޭ. ްގޮތަާަކަްށ ްވޯުޓދެއްވާނެ ްވިދާުޅވީ ްރައީްސ ްކޮްންދެން، އެީއ

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަަކ ްއެްއޗެްއގެ ްއޮތް ްަޔއުމިއްާޔަގިއ ޑްރާފްޓެއްތޯ.

ްހަމަް ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމަ،ްޢިއްޒަތްތެރި މިދަންނަވަނީ.

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ ްބޭނުންކަމެއް ްގޮތަކަށް ބޭނުންހާ
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ްދަ ްކަންަތކާ ްދަތިފުޅު ްރައީަސށްވެސް ްއެނޭގ ްނޫންްއަޅުަގނޑަށް  1025ތިފުޅު

ްމިއުޭޅް ްދަންަނވަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަހުރިކަން. ކަންތައްެވސް

ްޤައުމުަގިއް ްމުޅި ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރިެވގެންވާ ްމި ވާހަކަައކީ،ްކިހިނެއްތޯ

ްނަގާަފިއް ްޯވޓެއް ްގޮތަކަށް ްކުޅޭކުޅޭ ްމަޖިލީހުން ްމަތިވެިރ ްއެންމެ އޮތް

ް ްދެން ްކޮންކަމެއްޯތ ްވޯުޓން ްނެިގ ްއެ އަޅުަގނޑުމެްންނިންމާނީ.

ްޯވޓެއްޯތ.ް ްެނގި ްމަޤްޞަދެްއގައި ްކޮން ްވޯަޓކީ ްެނގި ްއެ  1030ޙާސިލްކުރަނީ.

ްވޯުޓް ްނެގި ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ،ްއެދުވަހުާު ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށް.2ްްއެއޮތީްަނގާްނިމިފައިްމިމާއްާދގެ،ްމިދެންނެވީް

ްފިއްޔެއްް ްމަފުޙޫމަކަށް ްނުކުރެވޭނެ ްއަތުަގިއްތަފާތެއް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ވެސް.

ްރަީއްސް ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅގެން ްސުވާލުތަކާ ްއުފެދުނު ްއޮްއވާ ްޑްރާފްޓް އެ

ްފޮނުއްވާަފޭއް ްއުސޫުލގެމަތީން ްފޮނުއްވާ ްަގވާިއދުން ްވާނީ  1035ވިދާޅުިވްތިމަންނަ

ްގަާވއިާދް ްޤާޫނނާއި ްވިދާޅުވީ. ްތެދުފުޅެއް ްބާބު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްގޮުތގެމަ ްލިބިފައިވަނީ.ްއެްއގޮތްވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުއްވެވީ.ްއޭރު ތީން

ްބަލާފައިް ްއެ ްއޮތް. ްމޭޒުމަތީގަިއވެސް ްއަުޅަގނޑު ްގެަނއިން. އަޅުަގނޑު

ް ްޙަވާލާދެްއވާފައި ްެއއާިއ ްާވގޮތަށޭ، ް)ހ(2ްްޑްރާފްޓްަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްެއހެންނޫންނަމަ،ް ްދިނީ. ްވޯޓު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙަވާލާދީފައި ްެއއަށް  1040އަށް،

ނުޑްއަޅު ަގނޑުްއެައކަށްްޯވޓެއްްުނދޭނެ.ްއެއީްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްކޮބައިޯތއޭ.ް ްނިޒާެމއް ްބޮޑު ްަވކި ްމިއަށްވުރެ ްވާހަަކއަކީ ްއުޅޭ ދަންނަވަން

ްހަމަޔަޤީނުންވެްސް ްއަލަކުންނެްއ ްިމއީކީ ްޙާެލްއގައި ްއެްއވެސް އެހެންވީމަ،

ްމިހާ ްއަދި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭހޭނެ. ްޑްރާފްޓްަގިއްޢިބާރާތަކަށް ރު

ްނުކުރެވޭނެް ްފާސްވެްސ ްޢިބާރާތެއް ްނޫން ްޢިބާރާތް ްއޮތް  1045ލިޔެފައި

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެނެްއްނޫން،ްމެންބަރުންްމިތާްތިބުމާއިްނުތިބުން.ް

ްއަދަާަދަްށް ްވޯުޓގެ ްފަހަރެްއގައި ްނެތީވިއްޔާ ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި އެދުވަހު

ްނެ ްހަމަވާވަރަށް ްކޯަރމް ްއަުތވެދާނެ. ްފާސްުނެވްބަދަލެއް ީތވިްއޔާ

ް ްނެގި ްއެްއވެްސ65ްްހިނގައިދާނެ.ްއެކަމަުކ،ްއެުދަވހު ްބާޠިލްކުެރވޭނެ ވޯޓު

ްކުރަްއާވް ްކަންތައް ްމިގޮތަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ.  1050ގޮތެއް

ްހިތްހަމަނުޖެހޭް ްމިދަންނަވަނީ ްތެދުތެދަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގަިއވާނަާަމަ
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ނުޑ1ްްގެްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްކުރުމުެގްބާބު ވަނަްމާއްދާއަްށެވސް.ްއަުޅގަ

ނޑުްދިވެހިްރައްޔިތުންނަްށް ބޭނުންްއެމާއްދާްއަލުންްއިްޞލާޙުކުރަން.ްއަުޅގަ

ްމައްސަލައެކޭ.ް ްވިސްނަންވެއްެޖ ްމިއީ ްކެިރގެން ްވަރަށް ްގޮވާލަން އަދު

 1055ްރައްޔިތުންގެްުނކުމެގެންްޤާނޫނުއަސާސީ...

ް

ް

ްއާެދ،ްްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސާފުވެއްޖެ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެާެދެން، ްދެއްވުްނ އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެދެން، ްދެްއވުން  1060އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެދެން، ްދެްއވުން އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްއެދެން ްދެްއވުްނ ްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއގެން ްޢިްއޒަްތތެރި ްމިހާރު .

ްނޫން،ް ްޫނން، ްއެުރވޭނީ. ްޖަވާބު ްނޫންތޯ އިށީނދެވަަޑިއގަތީމާ

ްަގވާއިދަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްވާ. އިށީނދެވަަޑިއގެން

ްހިއް ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްތެވުން ްއާދެއެދެން. ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  1065މިހާރުް،

ްމެ ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ންބަރަށް

ްދެްއަވފާނަންތޯ ްމެންބަރަށްްް.އިށީނދެވަަޑިއގެން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުވަަތް ްޢިބާރާތެއް ްމި ްފާސްނުކުރާ ްމިމަޖިލީހުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްފެށިގެްން ްމިަވނީ ްބާބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބާެބއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްމިހާ ްއެގޮތަްށްމިދަނީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓުނެގެމުން.  1070ރު

ްވޯޓަާަްށް ްމިއަދު ްއޮތްކަމަށްވަންޏާ ްފާސްުކރެއްވުެމއް ްއޮތް ފާސްކުރަްއވާފައި

ް ްިމ66ްްއެހީމަ ްލިބިވަަޑިއެގންފީވިއްޔާ ްގޮަތކަށް ްިތވިދާޅުާވ ްވޯެޓއް އެަތއް

ްނުދެްއވައި ްނޫންތޯ ްއެހިސާބުންފާހެއްނުވާނެ ްނޫންތޯ ްއެނިމުނީ .ްިފއްޔާ.

ްނޫ ްއެކްސްޕްލެޭނޝަނެއް ްއޮތް ްފަސޭހައިން ްވަރަްށ ްިމއީ ންޯތްއެހެންވީމާ،

ް ްޢިއްޒަތްތެރި 69ްްއެހެންނޫންތޯ. ްނޫނީ ްވޯޓުދެްއވާަފއި  66ް1075މެންބަރުން

މެންބަރުންްވޯޓުދެއްވަިއގެންްޮގތަކަށްްފާސްކުރަްއވާފައިްއޮތްަކމަށްވަންޏާްެއް

ްމި ްވޯޓުެދއްވީމާ ްމިއަދުވެސް ްހަމައެގޮތަށް ްހުށަހެޅޭްމެންބަރުން ްމި އަުދ

ްހުށަހެޅިގެންް ްއަިދ ްމިބާބު ްއަެނއްކާ ްޫނންތޯއޭ. ްފާހެއްނުވާނެ ހުށަހެޅުމެއް



 41 

ވާހަކަެއްއވެސްްނުދެއްޭކކަންްައދިްވާހަކަެއއްެވސްްނުދެއްކޭކަްންމިއެނގެނީ.ް

ްއާެދ،ް ްޖަވާބަކީ. ްއޮތް ްއަރުވަން ްދަންނަވަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ  1080އެހެންވީމާ،

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ބަރުްލ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްއަާދކުރަންޖެހޭ ްމިމަޖިލީހުގައި ނޑު ްއަުޅގަ  1085ްތެްއކަމަްށްމަސްޢޫލިއްޔައާދެ،

ނަޑީކްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމިނެގީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ދެކިގެން

ްކޮމިޓީ ްއިންަންއިދާރީ ްމުޤައްރިރަކަށް ްއިންނަ ްބަލަހައްޓަން ްއިދާރީމޭޒު ގެ

ްބޮޑުްމައްސަލަތަކެއް.ްދެންމެްރ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިއޮތީ މީހާ.ްމިހާރު

ްއަތުަގިއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްއެފާހަގަކުރެްއވީ މެންބަރު

 1090ހެންވީމާ،ްށްްެއއްެސީވ.ްއެށްްރިފަރކޮށްފައިްވޯޓަޑްރާފްޓްްއޮެވގެންްޑްރާފްޓަ

ްމަނިކުފާުން ްމަސްލަޙަތައް ްމިމަޖިލީހުގެ ްިމއަދު ްއެދެން އަޅުަގނުޑ

ްޭއެގް ްޙިމާޔަތްކޮށްެދއްވުމަށް. ްޙައްޤުތައް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ،

ްއަދިް ްނިންމަވާ ްގޮެތއް ްމެދުގައި ްމިމާއްދާާއއި ްައޅުަގނޑުމެން ތެރޭގައި

ންްޤާނޫނީްމަޝްވަރާތަކެްއްސްްއަދިްއެހެއަށްްރިފަރކުރެްއވިޔައިދާރީްކޮމިޓީ

ްރައްޔިތުްން ްމިތިބީ ްމިމަޖިލީހުގައި ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ  1095ހޯއްދެއްިވޔަސް

ހޮވަިއގެންްމިތަނަށްްފޮނުވާފަިއާިްތިއްބެިވްބޭފުޅުން.ްމަނިކުާފނަކީވެސްްިތަޔް

ްވެއްިޖއްާޔް ްއެހެންކަމަށް ްބޭފުޅެއް. ްހޮވި ްއަޅުަގނޑުމެން ނިޑއަށް ގޮ

ްޙައްޤުތަކަްށވެ ްގޮތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގެއްިލެގންދާ ްމިތަނުަގއި ސް

ްއެޭޅގޮތަަކްށް ްއިްލޒާމްތަކެްއ ްކަމަކާނުލާ ްއިސްތަށިފުުޅގަިއ މަނިކުފާނުގެ

ްބަލާއިުރް ްއަެނއްކޮޅުްނ ްޮގސްެގންނުވާނެ.  1100ނިމިގެންނެއްވެްސ

ްއެީއް ްހުށަހެޅުންތަްއވެސް ްހުރި ްހުށަހަޅުްއވާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިމެނިވަޑަިއގަން ްމި ްފާހަގަކޮށްލަްންމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުންތަކެއް ނަވާ

ްތިބިާިް ްޢައްޔަނުކުަރއްވާަފއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑައެިޅގެން ްކަ އެބަޖެހޭ

ްއެއީެވސް.ް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްނެތަސް ްހޮވިފައި ްވޯޓުން މަޖިލީހުގެ

ްހުށަ ްއެކަހަލަ ްއެބޭފުޅުންެގ ްފެއިލްކޮށްއެހެންނަމަވެސް،  1105ލާކަށްެވްސްހެޅުމެއް
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ްކުރަ ްހޯއްދައްވަންޖެހޭނެ.ްއެއީ ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްކަމެއްްނޫްނ.ްއެކަމަށް ންޖެހޭނެ

ްވޯޓަްށް ްޤަބޫލުކުެރެވނީްމިއީ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްބަލާއިރު ްރެކޯޑަށް މަޖިލީހުގެ

ްމާއްދާއެްއކަމަްށް ްއޮތް ްފާސްވެފައި ްނޫންކަމަށް. ްމާއްދާއެއް އަހަންޖެހޭ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް1110 

ް

ްމިމަް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްބާބުްއާދެ، ްރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއަދި ްފާސްކުރަްއވާ ްމި ޖިލީހުން

ްމިމަޖިލީހުންް ްމިދަީނ ްބަޙުސްކުެރވިގެން ްހުށަހެޅިގެން ްފުރަތަމަ ްމިއީ އަދި

ްައހާނަން.ްދެން،ް ްވޯޓަށް ނޑު ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ފާސްކުރަްއވާފަެއއް

 1115ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަށްްދަންނަވާަލދެއްވުންްއެދެން.ްް

ް

ްކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

ް

ްހިއްތެވުްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1120އެދެން.

ްހިއްތެވުްން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެން، ހިއްތެވުން

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްއެދެ ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ން.

ްދަންނަާވް ްގެްނދަވާ. ްކުރިއަށް ްދަންނަވަން. ްެއއްފަހަރު ްއަިދވެސް ހިއްތެވުން

ނޑުްދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްނާރުވާނަން.ްއާދެ،ްކުރިއަްށް ވޯޓަށް.ްއަުޅގަ

 1125ްގެންދަވާ.

ް
ް

ް

ްސަލީމްްރައީސުލްޖުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްމްހޫރިއްޔާގެ

ްއަޙްމަދުްްް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަާަތޮުޅެގ  1130ހުށަހަޅުއްވާ،

ްައންނަނިވިގޮތަްށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްދެވަނަ ްިއޞްލާޙު، ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް ްދައުރު ްރިޔާސަުތެގ ް)ހ(.2ްްއިޞްލާޙުކުރުން ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއަިދ،ްރައީސުލްޖުމް ްދުަވހެވެ. ްފަސްއަހަރު ްދައުރަކީ ހޫރިއްޔާކަުމގެ
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ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދަށުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްއެނޫްން ްނުވަތަ ްވިދިވިދިގެން ްމީހަކަށް ްއެްއވެްސ  1135އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްުދވަހު ްގިނަ ްަދއުރަށްވުެރ ްދެ ގޮތަކަްށވެސް

ްވެ.މަޤާމެއްްނުފުރޭނެއެ

ް

ް

 1140ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1145ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 މުލަކަތޮޅުގެްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަުދ.ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

99ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 12ް1150ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ.96ްޖުމްލަ ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްމި .

ްގއ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަލީމް..ެގ ްޢަދްނާން

 1155ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްއަދިވެްސްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްއިތުަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްވިދާުޅވަމުންްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްތިޔަ ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްބޭނުންވަނީ ްޔަޤީކޮށްލަން

ްގެންދަވަް ްޤާނޫނުއަސާސީތ1997ްްޯނީ ްޢާންމުކުރެވެނު ްއެކުލަވާ ްއަަހރު ވަނަ

ްޔަޤީކުރަންް ްލިަޔނީތޯ. ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްއާ ްމިގެންދަވަީނ  1160އިޞްލާޙުކުރަމުން

ްބޭނުންްމިކަން.
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ް

ް

ްފޮތަީކްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްަގވާއިދު ްމި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްމެންަބރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސްްދިވެހިރާ ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1165އްޖޭގެ

ްމިމަޖިލީހުންް ްބާޔަންކޮށްދީ ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްގޮތް އެްއކުރެްއވި

ްއޮްތް ްނިންަމވާފައި ްަމއްޗަށް ްފާސްކުެރއްވުެމއްގެ ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ

ްއިތުރަކަށްް ްދެން ްައޅުަގނޑު ްބެހޭގޮތުން ްިމއާއި ްއެހެންވީމާ، ނިންމެވުމެއް.

ްމިއީް ްނުޖެހޭނެ. ްދަންނަވާކަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަެއއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެނގިގެްނވާކަމެްއ. ްބޮުޑޮގތެއްަގއި ްފާޅުކަން ނަޑއެޅި  1170ކަ

ް 1ްްމިގަާވއިދުގެ ްމާްއދާއާއި ްބުނާގޮތުނ2ްްްވަނަ ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިހާރުގެ ްއިޞްާލޙުކުރެވެނީ، މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްބޮޑަްށްއިޞްލާޙުކު ްވަރަށް ްއާދެ، ްދަންނަވާލެވިއްޖެ. ްތަކުރާރުޮކށް ެރވެނީ.

ްއާދެ،ް ްޮއތީ... ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ.

 1175ްތްތެރިްމެންބަރު.ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްސ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރަްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްރަީއސްކަން ްދަށުން ްމީހަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެްއވެސް ްހުރި ްްއވާފައި

ްރައީސްކަްންްާވހަކަެދއްކެުވން:ްޙުސްުންއސުޢޫދުާު ްނުކުެރވޭނެތޯ ްޮއވެއްޖިްއޔާ ްފުރިހަމަކޮށްފައި ްދެދައުރު  1180ދެން

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްއެބަޖެހޭ ްސާފުކުރަްނ ްއެކަން ްއެްއޗަކީ. ްިތވިދާުޅވާ އެއީތޯ

ްރައީސް.ް

ް

ް

ްއެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން،ްއަޅުަގނުޑ ްނެތީމު. ްދަންނަާވކަށް ްެއއްެޗއް ްވަކި  1185އްގޮަތކަށްެވސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިނޭގގޮތެްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިކަން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްިއނގޭތޯ. ްއެކަން ްއިޞްލާޙުކުެރވުނީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ މިދެންނެވީ
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވީޒރުންގެ ްނުކުތާއެްއ ނިޒާމާބެހޭ

ްންމަދުްނަޝީދު.ްމުޙަ

ް1190 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންނޭނގެ ްރަނގަުޅްނުކުާތއެއް ްއާދެ،ްވަރަށް

ްމިހާތަނަށްްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްފާހަގަކުރަްއވަނީ

ްޤާނޫނުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމޭޒުމަތީަގިއްފާސްކޮށްފައިާވ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމާއްދާަތއް  1195އަސާީސގެ

ްއެީއ.ްްއެބަހުރިްޤާނޫނީގޮތުން ްމައްސަލައެއް ްނިޒާމީ ހަމަ

އިޞްލާޙުކުރަނީތޯްއާްޤާނޫނުައސާސީެއއްްހަދަނީތޯ.ްގަވާއިުދަގއިްބުނާގޮތުންް

ްމަަސއްކަތަީކވެްސް ްމަތިކުރެއްވި ްިމމަޖިލީހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި

ް ްމިމާްއާދްޤާނޫނުއަސާސީ ްަބއްލަވާަލއްވާ ްއެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާުޙކުރުން.

ްައވަސްަކޅިއަުކްން ްފޮުތގެ ްހުރި ްއަތުަގއި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނި  1200މިއީ

ްމަފްޙޫމްތައްް ްއާ ްމުޅިން ްކިޔާފައި ްމިޤާނޫނުއާސސީގައި ބަލައިލިޔަސް

ް ްމާއްދާަތއް ްހުރި 4ްްތަޢާރަފްކޮށްފައި ް)ރ(، ްމާއްާދގެ ވަާަނ11ްްަވަނަ

ްމާއްދާ،3ްް،ްމާއްދާ ްމާއްދާ،18ްްވަނަ ްމާްއދާ،46ްްވަނަ ވަަނ48ްްވަނަ

ް ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަވަރު. ްބަލައިލީމަ ްއަަވސްކަިޅައކުން ްހަމައެކަނި 2ްމިއީ

 1205ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގައިްޤާޫނނުއަސާސީަގއިްޮއވެގެންނެްއްމައްސަލަެއއްޖެޭހް

ްހިސާބަކަށްްނާދޭްއަޅުަގނޑުްަދންނަވާލަންްއުޅުނީ.ް

ްދެން،ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްއެްއޗެްއ ްޭދތެރެ ްިތާއއި ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްމިާޤނޫނުއާސާސީްން ނަޑއަުޅއްވަން ްކަ ްެއކަން ްަކނަޑއަޅުްއވާނީ އެކަން

ްއާދެ،ް ްނިންމަވާނީ. ްއެކަންތައްތައް ްފަރާތްތަކަުކން ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުކުރެވަމުންދާ ްމިހާރު ްނިންމަވާްއެހެންވީމާ  1210އަސާީސން

ްނުދާނަން.ް ްބަޙުސަަކށް ްކޮންމެހެން ނޑު ްައޅުގަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ގޮތަކަށް.

ްޯވޓުަގިއް ްކެތްތެިރކަމާެއކީަގއި ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަދުވެފަިއާވް ްެކއްތެރިކަްނ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

ްއަަވހަ ްހަދާ ްޢިއްޒަތްތެރިްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްފުރުޞަތު ްނިންމުމަށް ށް
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ްނާރުާވް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްއާދެ، ްދެއްވުމަށް.  1215މެންބަރުން

ްފުރުޞަތުް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްގެންެދވުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހަތަރެއްޖެހީ. ްއާދެ ްމިހާރު ްއެދެނީ. ްައޅުަގނޑު ދެއްވުން

ބަރުންނަށްްސައިފޮދުގެްަވގުތުްުނވަތަްއިްނޓަވަލްެގްަވގުާތްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރ4336ްްިހަމައަށް ާވއިރަްށ

 1220 މެންބަރުންްވަޑަިއގެންްދެއްވުްންއެދެން.

ް

ް

ް]ށ16:36ްްނ16:66ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްޮގނޑިކޮޅުތަްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމެންބަރު ްއިށީނދެަވަޑއިގެންެދއްވުްންޢިއްޒަތްތެރި  1225ކުަގއި

އެދެން.ްއަދިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅުަތއްެވސްްޖަްއސަވާލަދެްއވުްން

ް ްމިހާރު ްއާދެ، ްވަޑަިއގެންދެްއވައިފި.59ްްއެދެން. މެންބަރުން

ްޮގނޑިކޮޅުަތކުަގިއް ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްާކޑުކޮ ްޢިއްޒަތްތެރިްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ. ްޖައްަސވާލަދެްއާވ ޅުަތއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެދެން. ްބައްލަވާލަދެްއވުން ްނަންފުޅުތޯ  1230މެންބަރެއްގެ

ްނެގެމުްން ްޯވޓު ްފަދައިްނ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މެންބަރުންނަށްވެސް

ްނަންފުޅުތޯް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، މިގެންދަނީ.

ްޗެްކކޮށްލެްއވު ްއާދެ،ްބައްލަވާަލއްވާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްއެދެން. ްނވެސް

ް ްހުށަހެޅުނ2ްްްމިހާރު ްއުނިކުރަްނއޮތް ް)ށ( ްާމއްާދގެ ވަނަ

 1235ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންްވޯުޓްނެގުމަށްޓަކައި.

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްގެ...ތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީ

ް1240 

ް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްތ.އަޮތުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1245 

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޕޭޖް ްބޭުނން ްފާހަގަކުރަން ްއުތުރުބުރ9ްްީއަޅުަގނޑު ްތިލަދުންމަތީ ްގައި

މެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްހުށަހަޅުއްވާްފާދިއްޮޕޅުްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙެްއް ްއަށް ް)ށ( ްއެބޮތް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން މެންބަރު

ްޖެހޭނެކަމަށްް ްއައްަސވަްނ ްވޯޓަށް ްއެއަށް ްއެހެންވީމާ، ހުށަހަޅުއްވާފައި.

 1250ްއަޅުަގނޑަށްްފާހަަގކުރެވެނީ.

ް

ް

ްފާހަގަކުރެްއވިް)ވަގުުތކޮޅަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، ކަށްފަހު(

ްީމެގް ްހުށަހަާޅފައިވާތީ ްގޮތުަގއި ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްެއއް ްމިހާރު ފާހަގަކުރެްއވުން

ްނުގެންދާތީް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްަބއިބައިކޮްށގެން ްެއގޮތަށް  1255ކުރީަގއިވެްސ

ްހުށަހެޅުމަކަށް ްެއއަށް ްއެޮގތަށްކަމަށްވާތީ ްގެންދަނީ ްހުށަހެޅުންތައް ވޯަޓްށް،

ް ްދެން، ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ް)ށ(2ްްނޭހޭނެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއުނިކުރަންްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް
ް1260 

ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްއަބްދުްތިލަދުންމަތީ ްންބަރު  1265ނަޞީުރްهللا

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްއުނިކުރަން.2ްްތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް 2ްްޑްރާފްޓްގެ ްގަިއވަނީ ް)ށ( ްމާއްާދެގ ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގްރައީވަނަ

ްކުރިމައްެޗްއް ްއެމަޤާމަށް ްއަލުން ްމީހަކަށް ްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދެދަޢުރު

ްނުލެވޭނެއެެވ.

ް1270 

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1275 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްައޙްމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 93ް1280ްންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްމެް

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

67ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 1285މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްދެން، ްގޮްތ2ްްއާދެ، ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްިއޞްލާޙެއްްނެތް.ްދަން

ް
ް

ް1290 

ް

ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްދެަވނަ ްަދއުރު، ރިޔާސަތުގެ

ްސަބަބަކާހުރެް ްެއްއވެްސ ްދައުރެްއގައި ްރިޔާސީ ހިނގަމުންދާ

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްހުސްވެގެން ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްެގް ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްހިނދެއްަގއި ްހަާވލުވެއްޖެ ްރައީސް ްނާއިބު  1295މަޤާމާއި

ްގުނާީން ްގޮުތަގއި ްދައުރެްއގެ ްރިާޔސީ ްއެދައުރު ބޭނުމަށް

ްރިޔާީސް ްހަވާުލީވއިރު ްަރއީސް ްނާއިބު ްމަގާާމއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއެދައުުރގައިްމަދުެވގެންްދެއަަހރުްބާކީއޮތްނަމަެއވެ.

ް
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ް1300 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1305ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

96ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 63ް1310ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްްމިވޯޓުގެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަާލއިުރ ވަަނ2ްްނަތީޖާއަށް

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްފާސްެވއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގިއވާ ް)ނ( މާއްދާގެ

ްޢާޒިާމް ްއާއިޝަތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1315ނުކުތާއެއް

ްޝަކޫރު.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްނުކުތާއެްއްޝުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުރިއްޔާ

 1320ްނަގަންްބޭނުންވީްމިމާއްދާެގްޯވޓުްނިމުނީމާްދެންމެގައިްމިމާއްދާގެްވޯަޓާކިއްްއިޝަތުްާއޒިމާްޝަޫކރުްޢާ

ްކޮމެންޓްކުރަންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރޫލިންގއަކަށް ްނެރުއްވިާި ްމަނިކުފާނު ބެހޭގޮތުން

ްދެން ްވޯޓަްށްބޭނުންވެގެން. ްބައިތަކަށް ްފުރަތަމަ ްމިމާއްދާގެ ްމަނިކުފާނު މެ

އެއްެސިވއިރުަގއިްޤާނޫނުައާސސީްއިޞްލާުޙކުރުމާއިްބެހޭގޮުތންްރޫލިންގެއްއް

ްބޭނުންވަނީް ްރެޖިސްޓަރކުަރން ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބޮތް. ނެރުއްވާފައި

ްމިހާރުް ްބެޭހޮގތުން ްއިޞްލާޙުކުރުމާ ްޤާނޫުނއަސާީސ  1325ޙަޤީޤަތުގައި

ްޢަމަލު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެސް ްމާއްދާފަދ155ްްަކުރެވެމުންދާ ަވނަ
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ްއިެފކްޓަީކް ްޭއގެ ްއިޞްލާޙުވީމާ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްއެބަުހއްޓޭ މާއްދާތައް

ްބޭނުންވަނީް ްކުރަްނ ްރަޖިސްޓަރ ނޑު ްައޅުގަ ްެއގޮތަށް ްހަމަ ކޮބާކަން.

ްއެއްަބސްނުާވކަން.ްހަމަމިއާއިެއުކގަިއް ނޑު ްއަުޅގަ މަނިކުފާނުގެްރޫލިންގއަށް

ްޢަމަލުކުރެވެމުންާދްއަޅު ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން  1330ަގނޑު

ްމިދާް ްފާސްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،

ްބަެއއްެގް ްވަކި ްތަރުޖަމާކުރުމަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްނިންމެވުމެއްކަމަށްވާީތ ްނިންމާފައިއޮތް މެންޑޭޓްކަމަށް

ްސްޓަރކުރީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ކޮންސަރންްރަޖި

ް1335 

ް

ްނެރުީންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރޫލިންގއެއް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރައްާވ މިމަޖިލީހުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭގޮތުން ްސިޓީާއިއ ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްރައްޔިތުންއަޑުް ްހީކުރަން. ްމަޖިލީހުގެްއައްަސވާލަްއވާނެކަމަށް ްޚާްއޞަ  1340ގެ

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް،1ްްގަާވއިދު. ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ފެށުން.ްތަޢާރަްފ،ްނަން.ްމިއީ

ްފެންނަކަމުގަިއް ްގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތަކެްއްހުރިކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްދަށުނ94ްްބަޔާންކޮށް ްމާއްާދގެ ްވަނަ

ވަނަްއަހަރުްޖުލަިއ2664ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިބިޭދްބާރުގެްމަތިންް

19ްް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެްއކުރި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޯމަދުވަހު  92ް1345ވީ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚާްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްނަންގަނެިވގެންވާ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ށ(،ްމިްގަާވއިުދްކަންކަންްހިންގާނެްއުސޫލުތަްއްބަޔާންކުރުމުގެްަގވާއިދޭ.ް)

ްމަޖިލީހުންް ްޚާްއަޞ ްރައްޔިތުންގެ ްމިވަނީ ްފާސްކޮށްފައި އެކުަލވާލާ

ްގޮުތެގް ްކުރާނެ ްކަންކަން ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ކުރަންޖެހޭކަމަށް

ްބާރެއްކަމުގަިއް ްލިބިގެންވާ ްއެމަޖިާިލީހަށް ނޑަެއޅުމަީކެވސް ްކަ  1350އުސޫލުތައް

ްމެން ްއެމަޖިލީހުގެ ްޙާލު ްޤަބޫލުކުރާ ް)ނ(،ްއެމަޖިލީހުން ބަރުންނޭ.

ްމަޖިލީހުގެް ްަގވާިއދޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްކިޔަނީ މިގަާވއިދަށް

ް 2ްއެޖެންޑާ ްއެޖެންޑާއަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްޖުލައިމަހުެގ2664ްް. ްއަހަރުގެ ވަނަ
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ްއެމަޖިލީހަށ19ްްް ްއެްއކޮްށ ްމަޖިލިސް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްދުވަހު ވަނަ

ްޤާ ްފަދައިން ްލިޔުމުަގއިވާ ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގްފޮނުއްވި  1355ނޫނުއަސާސީ

މަސައްކަތްކުރުމޭ.ް)ށ(،ްމިމާްއދާގެް)ހ(ްގައިްބަޔާންކޮށްަފިއވާްމަސައްކަްތް

ްމަޖިލީހުންް ްކަްނކަމަށް ްއަންނަނިވި ްކުރުމުގައި މަޖިލީހުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފަިއާވްް-1ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.ް

ްހުށަހެޅުންތަކަ ްޚިޔާލުތަކަށާއި ްހުށަހަޅާފައިާވްް-2ށް، ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ް ްހުށަހެޅުންތަކަށް، ްމެދުވެރިކޮށްްް-3ޚިޔާލުތަކަށާއި ްމެންބަރުން  1360މަޖިލީހުގެ

ްލިޔުންތަކަށާިއް ްފޮނުވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްފަރާތްތަކުން ޢާންމު

ް ްޚިާޔުލްް-4ހުށަހެޅުންތަކަށް، ްއިޞްލާޙުކުުރމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްގޮތުން 2664ްްހުށަހެޅުމުގެ ްމަހުގެ ްޢާންމ36ްްުޖޫން ްނިޔަލަށް ގެ

ްޚިޔާލުތަކަށާިއް ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފަރާތްތަކުން

 1365ހުށަހެޅުންތަކަށް.ް)ނ(،ްމިމާްއދާގެް)ހ(ްގައިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްމަސަްއކަްތް

ްލަފައާިއް ްފަންނީ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްހޯދަންޖެހޭކަމަށް ްކުރުމުގައި މަޖިލީހުން

ްހޯދުމަށް.އެހީތެ ްއެްއޗެްއްްރިކަން ްީމގައި ްައޅުަގނޑު ްމީަގއި އެހެންވީމަ،

ްމިގަާވއިދުްން ްމީގެްނ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންނޫންތޯ. ދަންނަވާފަކާނެތް

ްއެހެންވީަމ،ް ްއިޞްލާޙުކުރަނީކަްނ. ްޤާޫނނުއަސާސީ ްމި ްއިނގޭ ްއެބަ ބެލީމަ

ްއަ ްެއއީ ްއެހެްނވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމިކަންކޮްށެގން  1370ުޅަގނުޑްއަޅުަގނެޑއްނޫން

ްައޅުަގނުޑް ްއިތުރުްވާހަކައެއް ްއެްއޗަކީ.ްެއހެންވީމަ،ްދެން ްއޮތް ދަންނަވަން

ްއިތުރަްށް ްމިމައްސަލަިއގަިއ ްނުކުތާ ްިނާޒމާބެހޭ ްމި ދަންނަވާކަށެއްނެތް.

ްސ.އަތޮުޅެގް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން، ްކޮބައިާބވައޭ. ްބޭނުމަކީ ނެންގެވުމުގެ

ްމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސްނުްއސުޢޫދުްނިޒާ

ް1375 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޢުލާންކޮށްދެއްާވްްމެްނބަރުްއައްުޑއަޮތޅުް ްނިމިއްޖެކަމަށް ްމިކަން ްމިހާުރ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ާްސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްކުރިމަތިނުލެވޭނެަކމަށް.ްްްޙުސްުނއް ްއިތުުރްމުއްދަތަށް ްދެން ްމަޢުމޫން ރައީސް

 1380ްއޭރުންްއެނިމުނީ.ް
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ް

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

 1385ް)ނިޒާމީްނުކުތާ(

ް

ްދެތިންްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްބޭނުންވީ ްދަންަނވާލަން ނޑުާު ްައުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްމި ްފުރަތަމަކަމަކީ، ްމެންބަރަކުްނުކުތާއެއް. ްރޫލިްނގައށް ލަިއގައި

ްެއް ްރޫލިންގަގއި ްއެދެްއވި ްކުީރގައި. ްވޯޓުދިނުމުގެ ްޯވޓަށް އެއްެސވި

 1390ވިސްނުނުްިވސްނުމެއްެގްއަީލަގއިްމެންބަރުންްވޯޓުެދއްވި.ްޭއެގްވޯޓުދިނުމުެގް

ްމަޖިލީހުގެް ްނުކުތާެއޭކ، ްިނޒާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިތާނގައި ްދެން ފަހުން

ގެއކޭްކިޔާިކޔުންްެއއީްއެްއވެްސްަޞއްޙަކަމެއްހުިރްރައީސްެގްއެހެންްރޫލިންް

އެްއޗެއްނޫން.ްމިހެންްދަންނަވަންްމިޖެހެނީ،ްމިްމައްސަލާގަިއްޑިސްޕިއުޓެްއް

ްނިންމަންޖެހޭނީް ްދެން ްއެކަެމއް އޮތީިވއްާޔ،ްޚިލާފުާވްމައްސަަލއެްއްއޮިތއްޔާ

ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެބާރެއްނެތް. ްދެން ްމިމަޖިލީހަކަށް ްކޯޓުން.  1395ްސުޕްރީމް

ްޔައުމިްއޔާއަްށ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރިޢާޔަތްކުރާނީ ްނިންމުމުގައި ނިންމާ

ްއަންނަގޮތަްށް ްއޮޅުންތަްއ ްއިތުރު ްޯކޓަށް ްސުޕްރީމް އެހެންވީމަ،

ްވޯޓުދިނުމުެގް ްނުޖެހޭ. ްަދއްާކކަށް ްއެވާހަކަ ްއިތުރަްށ ްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްނަތީޖާއާމެުދް ްެއވޯޓެްއގެ ްވާހަަކއަކަށް ްދެްއކިފައިހުިރ ކުރީަގއި

ްއެެހންވީމަ،ްމިހާރުް ްރިޢާޔަތްކުަރންވާނީ،ްކުރަްއވާނީެވސް.  1400ސުޕްރީމްކޯޓުަގއި

ނޑުމެންްވާހަކަދަްއކާަކށް،ްދައްާކކަްށް ދެންްއިތުރަށްްަވގުތުނަގާލާކަްށްއަުޅގަ

ްިމް ްޤާނޫނުއަސާީސއަކީ ްމި ްނިމިފައި ްމިއޮތީ ްމައްސަަލ ޖާގައޮތްތަނެއްނޫން.

ްޤާނޫނުއަސާސީ.ް

ް

ް1405 

ނޑުްއެްއގޮާަތަކަްށވެސްްއެާެްއވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު އާދެ،ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްކުރެންްއެުސވާލުުކރެއްވުމަކަށްްޖާަގއެއްްނެތްްަކންނޭނގެ.ްނެތްް
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ްމިޤާނޫނުއަސާީސް ްހަމަކަށަވަރުންވެސް. ްނެތް ްނޫން، ކަންނޭނގެެއއް

ަވޑައިުނގަންނަާވްއިޞްލާޙުކުރަމުންގެންދާްޤާނޫނުއަސާީސއެއްކަްނވެސްްއެނގިް

ްެއއީް ްނުތިއްަބވާނެ. ްމިތާކު ްެމންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި  1410އެްއވެސް

ްެއއަްށް ްއިުތރަކަށް ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ހަމަކަށަވަރުކަމެއް.

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއީ. ްއޮތްގޮތް ްމިކަން ްނުޖެހޭ. ްނެރޭކަށް ރޫލިންގެއއް

ްޢިއްޒަތް ްގެންދިޔުމަށް ްކުިރައށް ްވޯާޓއިގެން ްމެންބަރުންްއަޅުަގނޑު ތެިރ

ްއިނގޭތޯ.ް ްލާޒިްމވެގެްނަވނީ ްމައްޗަްށ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެއްވުން ފުރުޞަތު

 1415ްއާދެ،ްގދ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުިރއްޔާ. ްރައީްސ، ްވަީންޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްއެބައޮތޭ ްފާސްކޮށްފައި ްމީގެކުރިން  1420ްއަޅުަގނޑުމެން

3ްވަނަްމާއްާދާއއިްމިބާބުގ2ްްެޢަމަލުކުރުމާއިްމާނަކުރުން،ްމިބާބު.ްމިބާބުގެްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްތަނެއްަގއިެވްސް ްކޮންމެ ްއެއިން ްބަލާއިރު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީއޭ،ްަގނޑުއަޅު ް.އޭްމިޤާނޫނުއަސާސީްލިޔެަފއިވަީނ

އެހެންވީމާ،ްމިއިންްއެބައެނޭގްމިޤާނޫނުއަސާސީއޭްމިބުނަނީްއަޅުަގނޑުމެްން

ްމިއިޞްލާޙުކުާރް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީއޭ.  1425މިފާސްކުރާ

ްއިޞްލާޙުެގް ްފެށިގެން ްއެހިސާބުން ްއެހެްނީވމާ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށޭ.

ްމިޤާނޫނުއަސާީސްްފަހުންނޭ ްކުރިން ްއޭގެ ްދާނީ، މިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ

ްނެތްހާހިނދަކު،ް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްއެެހންގޮތެއް ްކުރިން ފާސްވުމުގެ

ްދަށުންް ްމިާޤނޫނުގެ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުުކރަން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްދީފަިއާވް ްނުވަތަ ްޒިންމާއެއް ްުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ ްނުވަތަ ްަޙއްޤެްއ  1430ލިބިފައިވާ

ނޑުމެންނަްށްޢަދަ ްއަުޅގަ ްމިތާނގައި ްއެހެންވީމާ، ްނުވެވޭނެއޭ. ްބާޠިލެއް ބެއް

ނޑުްވޯޓުދިނީީކެއއް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްސުޕްރީމްް ްއަުޅގަ މާނަްނޭނގިއެއްނޫން

ްފާސްވެގެްން ްއަދި ްޤާނޫނު ްފާސްކުރާ ްައޅުަގނޑުެމން ްދެވޭނީ ކޯޓަށް
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ްދައްކާކަށް ްވާހަަކ ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްައޅުަގނޑުމެްނ ނުޖެހޭ.ްޤާނޫނަކަށްވީމަ.

ނޑުމެންްނިންމާްގޮތެއްްެއއީްރަނަގޅުގޮަތކީ.  1435ްމިތަނުންްއަޅުގަ

ް

ް

ްސިލްސިލާއެްއްއަޅުަގނޑަްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާގެ ްނިާޒމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު އާދެ،ްމިދެން

ްލ.އަތޮުޅެގް ްދެން، ްކަންނޭނގެ. ްނެތް ްބޭނުމެއް ްގެންގުޅުުމގެ ހީވަނީ

 1440ްކު.ްްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެކަާމްްމޫސާްްެމންަބރުްހައްުދންމަތީ ްުފރަތަމަ ްމިއީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެއކަންޏެއް ްމިމައްސަލާގަިއ

ްޤާނޫނުއަސާސީްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްނެގީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީހާ. ްނެގި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ  1445ގުިޅގެން

ްފާސްކުރެ ްމަޖިލީހުން ްމިބާބުން ްބެހޭގޮތުްންއިޞްލާޙުކުރުން، ްގޮާތއި އްވި

ްމަނިކުފާނުް ްވިދާުޅވުމަކަށް. ްވިދާޅުވި ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ނޑުެމންްދެންނެވީމުްމިމާއްދާްމިއޮތީްފާސްވެފައޭް 3ްވިދާޅުީވ،ްޭއަގއިްއަުޅގަ

ްމިމާއްާދް ްއެއީ. ްމައްސަލައަކީ ްފުރަތަމަ ްކުީރަގއި. ްފެށުމުގެ ްމާއްދާ ވަނަ

ްެއވާހަ ްކުރީގައި ްމިތިއްެބިވްފެށުމުގެ ްމިތަނުގައި ްވިދާޅުވީ، ްދެންނެވީމަ  1450ކަ

ްއެނިގވަޑަިއގަންނަަވއިެގްން ްކޯއްެޗއްކަން ްމިއީ ްމެންބަރުންނަށް ހުރިހާ

ނޫންހޭްވޯޓުދެއްވާނީްތިމަންނަާއބެހޭްކަމެއްނޫނޭ.ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވި.ްދެންް

ްަނގާަފިއް ްުނކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްއިތުރަށް ްއަެނއްކާ ނުޑ ްއަުޅގަ އެއަށްފަހުަގއި

ްއިްއޔެަގއިެވްސްދެ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކ. ްމިމައްސަލައިގެ ްހަމަ ންނެވިން

 1455އެވާހަކަްދަންނަވާަފއިްވާނީ.ްދެން،ްމިއަދުްރައީސްްމައުމޫނަށްްވެރިކަމުަގިއް

ްގުިޅގެްން ްއެކަމާ ްދިަޔއިމަ ްދިމާވެގެން ްނުވަތަ ްދިމާވެދާނެތީ ނުހުރެވޭނެގޮތް

ްއަތުވެދާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްބަެއްއ ްތިއްެބވި ލޮޓިއަކުްންްމިތަނުގައި

ްދިވެިހރައްޔިތުންނަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިާރއްޖޭގަިއ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި

ްޙައްެޤްއް ްކިުއމުގެ ްފާޑެއް ްއެއްެވސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަަކށް ފާސްކުރާ

ްސުޕްރީމްް ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބޭކަށެއް. ްނެތް ްބޭފުޅަކަށް  1460އެްއވެސް

ް ްނިންމާނީ. ްދިމާެވއްޖެއްޔާ ްކަމެއް ްދެން ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްކޯޓުންނޭ ދެން
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ްކުރިމަތިލެވެންޖެހޭނީް ްދައުރަކަށް ްއިތުރު ްމައުމޫަނށް ްރައީސް ވެރިކަމުަގއި

ްޕޯޗްީގޒުންްމިތަނަށްްއެރިގޮތަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
ް

ް1465 

ްގެންދިަޔްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ނޑު، ްއަޅުގަ ދެން

ްނަންގަވަނީ.ްނު ްއިތުރަށް ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ްތިތިއްބެީވ، ދެއްވަންތޯ

ްމިތާނގައިް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު، ްައޅުގަ ްހިއެއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްމައްސަލައެްއް ްއެްއވެްސ ްފާހަގަކުރަްއވަންޖެހޭ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަކަށަވަރުންވެސް ްއުޅޭހެންނެއް.  1470ންދަނީ،ްހިނގައިގެން

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިޖަލްސާ. ްނޫން ްޚިލާފަކަށެއް ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއ މިގަާވއިދާއި

ްއެއްފަދައިްން ނޑެޭކ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްް ްަގވާއިދަށް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ

ްގެން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުްހިއްތަވަިއގެން ދިއުަމށް

ްމަދުވެފައިަވީން ްކެތްތެރިކަން ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ  1475ދެއްވުން.

ްމެންބަރުންނެކޭް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްނިންމުމަށްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއާދޭހާއެީކަގިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެނގޭީތ ނޑަށްވެްސްއެކަން ްއަުޅގަ އެއްފަދައިން

ް ްނުކުތާތައް ްނިޒާމީ ްއިތުރަށް ްމަޖިލީހުެގްމިދަންނަވަނީ، ނުނަންގަަވއި،

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ްގެންިދއުމަށް ްކުރިއަށް ޖަލްސާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްއާދޭސް ްއިނގޭތޯ، ްއެދިގެން  1480ދެއްވުމަށް

ްދަންނަވާއިރަްށް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތް، ްމިހާރު ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްނުކު ްިނޒާމާބެހޭ ްއެބަ، ނަޑްށްއަނެއްާކވެސް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީަމ ތާއެކޭ

ްއާެދ،ް ްޙާލަްތތަކުަގއި. ްަބއެއް ްގެންދަންވެސް ްކުރިއަށް ްނުދީ ްހަމަ ދަތިވަނީ

ްއޭގެފަހުންް ްނުކުތާއެްއ،ްެދން ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްއަނިލް.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި  1485ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ބޭފުޅުންނަކަށްްނޭރުވޭނެްއެހެންނޫންތޯ.ްދެން،ްއަޅުަގނުޑްްއެއްފަހަރާްހުރިހާ

ްނުކުތާއޭް ްނިޒާާމބެހޭ ްއަދި ްދައްަކވާ، ްތިޭބފުޅުން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން މިހާރު

ތިވަރަށްްވިދާުޅާވކަމަށްވަންޏާްއަޅުަގނޑަށްްނުދީްކުރިއަށްްެގންދިއުމަކީވެްސް
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ްާއދެ،ްލ ްއަރުވަނީ. ްފުރުޞަތު ްވާހިނދު،ްއަުޅަގނޑު .އަތޮުޅެގްދަތިކަމަކަށް

 1490ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް،ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްމުަޙންަމދުްްެމންަބރުްހައްުދންމަތީ ްއަުޅގަ ްމިެނީގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާާމބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްކެތްތެރިެވވަަޑއިގަތުމަްށްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޭފުޅުންނަށް ްމަޖިލިސްެގ  1495ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ްމިފާސްކުާރްއެްއޗެހިތަްއްދަ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ންނަވާލަމުން،ްއަުޅގަ

ްއަދިް ްހަމަޖެހިފައިވާީތާއއެީކގަިއ، ްކަންކަން ްމާނަކުރުމުެގ ތަރުޖަމާކުރުމާއި

ްދިުގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމައަށް މިއަދާ

ްނަންނަމުގެ ްގިނަ ްތަފާތު ްބޭފުޅަކަށް ްކުެރއްވި ްމުއްދަތެއްަގއި

ްމަޖިލީހުގެް ްސަލާމަތްކުރެްއވުަމށް ްއެބޭފުޅާ ްޙާލަތެއްަގިއ  1500އިހާނެތިވަމުންދާ

ްމިފާސްކުރިް ްމިއަދު ްމަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން ްވަޒީރުްނކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަން.ް ްޝުުކރު ްއެވަޒީރުންނަށް ްއަދި ްމަރުޙަބާކިޔަން، ފާސްކުރުމަށް

ްމި ްބޭފުޅަުކ ްގާތް ްޢާއިލީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަނިޔާިއްންއަދި

ް ްސަލާމަތްވިކަމަށްޓަަކއި ްޙަމްދުކުރަން.ްهللا ްވަޠަޢާލާއަްށ ސުބްޙާނަހޫ

ްތެޔޮހަންް ްެގއްުލންވެ ްހަށިކޮޅަށް ްއަމިއްލަ ްއެބޭފުާޅގެ  1505އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއަމިއްލައަްށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެބަޖެހޭ ްިދޔައިމަ ްކަންތައް ްހިސާބަށް ނޑޭ ކެ

ްނުކުމެވެސްްމިކަންކުރަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް
ް

ް

ްދަތިވޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލައިަގންނަން ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ ްމިއީ  1510އަޅުަގނޑު

ްދެންް ްވާހަަކފުޅު. ްތިދައްކަވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު އެހެންނަމަވެސް،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްން.އަނިލްއަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަ

ް

 1515ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޤާނޫނީްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވާހަަކއިަގއި ްމިދެކެވޭ ްމިތާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްނިންމަވާނެްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމުޙަްނމަދުްއަނިލް ްއެކަން ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްއެްއޗެްއ ްބެހޭގޮތުން ނުކުތާތަކާ

ނަޑއެޅިފަިއ.ްވަކިފަރާތެއްްމިޤާނޫނުއަސާ ސީްފާސްވެގެންާދއިރު،ްއޮންނާނީްކަ

ްއަޅުަގނުޑް ްވިދާުޅވެްއޖެ. ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންަބރުން ްގިނަ ްވަރަށް  1520އެވާހަކަ

ްރައީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމައެކަނި

ްވާހަކަައީކ،ް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަރުވާލަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ްބަޙުސްކުރެވެމުްންްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމިބާބަށް ްމާނަކުރުން، ޢަމަލުކުުރމާއި

ްނެީތް ްއެބާބުގައި ްީކްއވެހޭ ްނުކުތާއެއް، ްފާހަގަުކރި ނޑު ްއަުޅގަ ދިޔައިރު

ްތާރީޚެއްް ްދުވަހެއް، ްފަށާނެ ްޢަމަލުކުރަން  1525މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްހިނގަމުންމިދާ، ްމިހާރު ްއަދި ނަޑއެޅިފައި. ްއަހަުރ1997ްްކަ ވަނަ

ްޤާ ްނެީތްފާސްކޮށްފައިވާ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްތާރީެޚއް ްއުވޭނެ ނޫުނއަސާީސ

ްމުޤައްރިރުް ްޖަވާބުދެއްވަުމން ްނުވަތަ ްރައްދުދެްއވަމުން ްއެކަމަށް ކީްއވެހޭ.

ވިދާޅުވިްއިންތިޤާލީްބާބެއްްއަންނާނެއޭ.ްއެބާބުގައިްއެަބއިްހިމެނިގެންދާނެއޭ.ް

 1530ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ްއެްއޗެްއްމިހާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިާދޅުވާ ްމުޤައްރިރު ްއޮީތ، ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްމި ރު

ްބަަޔކަްށް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްނޫން ްއެްއޗެއް ްވިދާުޅާވ ްރިޔާސަތުން ނުވަތަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ވެގެންދާނީ.

ްއެހެ ްއާެދ، ްަކނަޑއެިޅގެންދާނީ. ްޮގތެއް ްނިންމަާވ ްނވީމާ،ްވޯޓުދެްއވަިއގެން

ްުކރިއަށްގެންދަްން ްޖަލްސާައއިގެން ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ  1535މިދެން

ްގެންދާނަން.ްދެންްއެހެންނޫނިއްާޔް ނުޑްކުރިއަށް އިޒުނަދެްއަވއިފިއްާޔްއަުޅގަ

ްޖަލްސާގަިއް ްކޮންމެހެން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން، ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްގަް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާއި ްކަހަލަ ްއެްއވެްސ ްނުކުތާެއއް ްޚިލާުފްނިޒާބެހޭ ވާއިދާ

ްނަންގަވަމުްން ްނުކުާތ ްނިޒާމީ ްތިބޭފުޅުން ްނުހިނގާހިނދު، މައްސަލަެއއް

ްައޅުަގނުޑް ްދެން، ްނިންމާލާނީ. ްޖަލްސާ ްައޅުަގނޑު  1540ގެންދަވާކަމަްށވަންޏާ

ްދެންް ްނޫން ްނޫްނ ްއިނގޭތޯ. ްގެންދާކަށެއް ްކުރިއަށް ްނޫން ބޭނުމެއް

ްއަޅުް ްދެން، ްއިނގޭތޯ. ްނާރުާވނަން ްއިތުރަކަްށ ްވަަރްށްއަޅުަގނުޑ ނުޑ ގަ

އާދޭހާއެކުްމިދަންނަވަނީ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށް
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިގޮތަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްާލރި ްރަްއޔިތުންގެ ްނެތޭ ޙައްޤެއް

ްިދވެިހް ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާށޭ ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްެތރި ްަނގާލުމުެގ  1545ވަގުތު

ްކެ ްމިތިބީ ްރަްއޔިތުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސްލޮބުވެތި ްމަދުވެަފއޭ ތްތެރިކަން

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިދ ނިންމުމަށްޓަކައި.

ބޭނުންފުޅުވެއޭްމިޤާނޫނުއަސާީސްނިންމަން.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަްށް

ްވޯޓައިގެްން ްދެން ނޑު ްއެދެން.ްާއދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުދެއްވުން

ްޢި ްއިޒުަނއެދެމުން.ްކުރިއަށްދާނަން، ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ  1550ްއޒަތްތެިރ

ް ްއެެދން.ްއެްއވެްސ3ްްޑްރާފްޓްގެ ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްޮއތްގޮތް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފަެއއްްނެތް.

ް

ް

ްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްމިބާބުގެ ްގޮތް.3ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްމާއްދާ  1555ވަނަ

ްރައީސުލްޖުމް ްގޮތް. ްއިންިތޚާބުކުރާ ްމާއްދާ.3ްްހޫރިއްޔާ ަވނަ

ްިސއްުރް ްރަްއޔިުތންގެ ްސީދާ ްއިންތިޚާބުކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް.ވޯޓަކުންެނވެ
ް

ް1560 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް1565 

96ްްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

93ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

66ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     
ް1570 

ް
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ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމިާބބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ވަނ3ްްަމިވޯޓުގެ

ްއާދެ ްފާސްވެއްޖެ. ްގޮތަށް ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްއޮްތ4ްް،ްމާއްދާ ްމާއްދާއަށް ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙު.

ް1575 

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްހައްދުންމަތީެގްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްއާޠިފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ްމަނިކު ްމޫާސ ްމެންބަރު 4ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމާ ްިއޞްލާޙުކުރުން.ްވަނަ ްމިާވގޮތަށް ްތިރީގައި ްޢިބާރާތް ްފެށޭ އްދާގެ

 1580އަންނަިނިވްކުރެވޭްމީހެއްަގއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށްްއިންތިޚާބު

ްާެ.ންވާނެެއވޝަރުތުތައްްފުރިހަމަވާ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް1585 

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1590ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 68ް1595ްްްްްނުެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު     

ް

ް

ްފާސްވެއްޖެ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް ްެދން ްއާދެ، ްއިޞްލާޙު،4ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްއޮތް ްމާއްދާއަށް ވަނަ
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ްފެށިގެްން ް)ހ(ްއިން ްދެން ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު  1600ފުރަތަމަ

ްނިޒާމާެބހޭްނުކުތާއެއްްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްްގެްނިޔަލަށް.ްއާދެ،2ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމެްނބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ ްޝުކުިރއްޔާ. ްމިހާރ4ްްުއާދެ، ްަބސްކޮޅު ްޢިބާރާތުގެ ްފެށޭ ްމާއްދާގެ  1605ްވަނަ

ްްޢަދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެހެްނވީމާ، ްފާްސކުރެވިަފއި. ްމިހ12ްާއެއޮތީ ްކަރުދާހުަގިއ ްއޮތްްވަނަ ރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަޠީްފްهللا

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ްނުެއްއް ްވޯޓަށް ްބައިބައިކޮްށގެން ްހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަޞީރު

ްއެ ްއެހިސާބުން ްލިއުން ްެއ ްއެހެްނވީމާ، ްދާދިްްއެއްެސވޭނެ.  1610ބާޠިލްވީ.

ދެންމެއަކުްމަނިކުފާނުްމިރޫލިންގްނެރުްއވާފަިއްވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެވާަހަކް

ްހުިރް ްޑްރާފްޓްގައި ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ްދެން، ްއަރުވާލީ. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ްއަކުރުތަކަށްްވޯޓަށްްައއްަސވަްނ.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް1615 

ްއަޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާުޅވީމަ ްތިހެން ްމީަގިއްއާދެ، ްިއނގޭތޯ. ްބަަލއިލައިފިން ނުޑވެސް ގަ

ް 4ްްމިއޮންނަނީ، ްއިނގޭތޯ. ްފެށިގެންނޭ ްއިން ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަަނ4ްްވަނަ

ް)ރ(ްެއްއް ްއެބައޮްތ،ް)ނ(ްެއއް ްއެަބއޮތް،ް)ށ(ްއެއް ް)ހ(ްެއއް މާއްދާގެ

ްއިނގޭޯތް ްހަމައަށް ްއަކާއި ް)ބ( ްެއބައިން ްއެހެންގޮސް ްއެއް. )ބ(

ްއެހެންނަމަވެ ްދެން ްމިްއެހެންވީމާ. ްޢިބާރާތާ، ްފެށޭ ްިތވިދާުޅވިހެން  1620ސް،

ް)ހ(ްަގިއް ްޢިބާރާތާއިްމީގައި ްފާްސވެގެންދިަޔްފެށޭ ްދެންމެއަކު ޑްރާފްޓްަގއި

ްއެަކއްޗަކަްށް ްމުޅިން ްމިދަނީ. ްގޮތަކަށް ްދިމާާވަކހަލަ ްއެބަ ްބަޔާ މިއޮންނަ

ްނިޒާމާބެހޭް ްާއދެ، ްވިސްނާލަން. ްއެބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެން ނުވޭ.

ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ނުކުތާއެއްް

ް1625 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމެންބަރުްްޙުަސއިންްެމންަބރުްްކޮޅުމަޑުލު ްޢިއްޒަްތތެރި ްހއ.ެގ ްރޫލިންގ، ްދެއްިވ ްމަނިކުފާނު ްކުރީފަހަރު

ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެްއވި ްގުިޅގެން ްހުށަހެޅުއްވުމާ ްސަމީރުގެ ރޫލިންގައކީ،ްއަޙްމަދު

ނޑުމެންްއެގޮތްްޤަބޫލުކޮށްގެްން  1630ބައިބައިކޮްށގެންްނުލެވޭނެކަމަށް.ްއޭރުްއަުޅގަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްވާހަކަދެއްކުުމގެ ްެއގޮތަްށ ްޙަޤީޤަތުގައި އިށީނީ.

ްކުިރމަތިލާންޖެހުނު.ް ްނަތީޖާއަކާ ްހިްތހަމަނުޖެހޭ ްވަރަށް ހަމަގައިމުވެްސ

ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހުށަހެޅުމުގަިއްްކޮންމެއަކަސް ްެއއްަޗކީ، މިއުޭޅ

ް ްފެށ4ްްޭމިއޮތީ، ްމީގެ ްއިޞްލާޙުކުރުޭމ. ްައންނަނިވިގޮތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްމުޅިް ްހަމަ ްމިއީ ްއެހެންކަމުން ްނެތޭ. ްއިސްތިސްނާކޮށްފަެއއް  1635ޢިބާރާތް

ްއެްއކޮށްްހުށަހަޅާއިފައިްއިންްުހށަހެޅުމެއް،ް
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސާުފވެއްޖެ ްވާހަަކްއާދެ، ްދެއްެކވި ްހަމަ ްޙަލީމް ްޢަދްނާން އިނގޭތޯ.

ނުޑ،ް ްއަުޅގަ ްެދއްވާ. ްހިނދުކޮޅެއް ްުކޑަ ނޑަށް ްއަުޅގަ  1640އިނގޭތޯ.

ްދެކުނުބުރީގެް ްހުވަުދއަތޮުޅ ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ލަޠީފްގެްއަރިހުންްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ްމިްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދެްންްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއާދެ، ްއިނގޭތޯ. ްނުގެންދެވޭނެކަމަށް ކުރިައކަްށ

ްދަްނނަވާލަދެއްވުްނ4ްް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

 1645ްއެދެން.ް

ް

ް

ްމުޙަންމަދުްްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު

ްމާ ްހުށަހަޅުއްާވ، ްޙުސައިން ްޢިއްޒަތްތެިރްޒާހިރު ްއުތުރުބުރީެގ ޅޮސްމަޑުލު

ްއިޞްލާޙު.ް ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ްވަީޙދު ްޢަލީ  1650މެންބަރު

ް ްމިބާބުެގ 4ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްތިރީގަިއާވގޮތަްށްވަނަ

ްއިޞްލާޙުކުރުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މީހެއްަގިއްްުކރާއިންތިޚާބުއަކަށް

ް ްސިފަތައް. ްމ4ްާހުންނަންވީ ްވަނަ ް)ހ(. ްދިވެހި،ްއްދާގެ ހަތަރުމަތިފުށް

ްދިވެ ްއަދި ްކަުމގަިއވުން ްރައްޔިަތކު ްރަްއޔިެތްއްހި ްަޤއުމެްއގެ ބޭރު

 1655ް.ްކަމުގައިުނވުން
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް

 1660ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ްދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްލުބްނާްމުޙަންމަދުްޒާހިރުްޙުސައިން.މިލަހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1665 ތާއީދުކުރެއްވިްމެންބަުރ:ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްްްް

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެއްވީ:ްްްްްްްްް

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

43ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:ވަކިް     

ް1670 

ް

ްއޮތްްރިޔުާާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯޓުގެ

ްގެް)ހ(.4ްްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުން،

ް

ް1675 

ްއާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުމާލޭގެ ހައްދުންމަތީގެްްްއވާޠިފް

ްތާއީދުކުރަްއވާފަ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙު؛ 4ްިއވާ

ދިހަްއަަހރަށްވުރެްދިގުްމުއްދަެތއްަގއިްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(

ްދިރިއުޅެފަިއވާްދިވެހިްރަްއޔިަތކުްކަމުަގއިވުން.

ް1680 

ް
ްވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެާެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
ް
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 1685ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފް.މާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިްްރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަ

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް1690 

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

64ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

54ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް1695 

ް
ްއޮތްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް
ް1700 

ްދެކުނުބުރީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަލީްހުވަދުއަތޮޅު ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްޢިްއޒަްވާހުށަހަޅުއް ްއުުތރުބުރީގެ ްމުޙަންމަދުްއަރިއަތޮުޅ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއިބްރާހީމްމަޖު ްިއޞްލާޙު؛ްދީ ް)ހ(4ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްކުރުން. ްއިޞްލާޙު 4ްްމިގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމަންމައަކާިއްވަނަ ދިވެިހ

ްރައްޔިތަދިވެ ްދިވެހި ްއުފަން ްބައްޕަައކަށް ްހި  1705ބޭރުޤައުމެްއެގްކަްށވުމާެއކު،

ައދިްއެމީހެއްގެްޢާއިާލގެްދެފަރާތުގެްކާފަ،ްމާަމްްރައްޔިތަކުްކަމުަގއިްނުވުން

ްދިވެހިންްކަމުގަިއވުން.

ް

ް

 1710ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ްއވުންްވޯޓުދެ[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1715ްްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ދީްއިބްރާހީމް.ރުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްމަޖުއަރިައތޮޅުްއުތުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

19ްް:ވޯޓުްދެްއވީ

 26ް1720ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ްއާދެ،ްޑްރާފްޓްގަިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރު

 1725ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއދެން.ް

ް

ް

ްާމއްދ4ްާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްވަނަ ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ. ް)ހ( ްދިވެިހްގެ ްމަންމައަާކއި ދިވެހި

ްބޭރުޤައުމެއްެގް ްއަިދ ްކަމުަގއިވުން ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްއުފަން ބައްޕައަކަށް

 1730ްރައްޔިތަކުްކަމުަގއިްނުވުން.

ްްްް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަާަކަެދއްެކވުން:

ް

 1735ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 63ް1740ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

69ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްް،މިވޯޓުެގ ވަަނ4ްްމިބާބުގެ

ްމާއް ް)ށ( ްއާެދ، ްފާސްެވއްޖެ. ްާވގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި ް)ހ( ްއޮްތްއަދާގެ  1745ށް

ްވަނަްމާްއދާގެ.4ްްފުރަތަމަްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްއަޙްމަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުްއވާމާލޭގެ ްއާޠިފް ހައްދުންމަތީގެްްދު

ްމަނިްޢިއްޒަތްތެރި ްމޫސާ ްިއޞްލާޙު؛މެންބަރު ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  4ް1750ްކު

ް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްކަމުަގއިވުާމއި، ްފިޔަވަިއްމުސްިލމަކު އިސްލާްމދީން

ްޢިއްޒަެތްއް ްއެއްެވސް ްއެހެން ްނިސްބަތްވާ ްދީނަާަކަށް ްއެްއވެސް އެހެން

ްނުވަތަްލަޤަބެއްްބަލަިއގެންފަިއވާްމީހަކުްކަމުަގއިްނުވުން.ް

ް

ް1755 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1760ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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 21ް1765ްދެްއވީ:ްވޯޓު

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

52ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްޑްރާފްޓްަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީާޖއަށް  1770މިވޯޓުގެ

ްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްެއާެދެން.ް

ް

ް

ްްވަނ4ްަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްްޑރާފްޓްގަިއވާގޮތް. ް)ށ( ްވުމާއި،ްމާއްާދގެ ްކަމުގައި މުސްލިމަުކ
 1775ްސުންނަތްްޖަމާޢަތުގެްމީހަކުްކަމުގަިއވުން.ް

ް

ް

ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1780ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

99ްްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

 95ް1785ްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

63ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް
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 1790ވަނަްމާއްދާެގ4ްްމިބާބުެގްްބަލާއިރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮތަށް ް)ަވގުތުޮކޅަކަ)ށ( ްކަރުދާސްްށްފަހު( އާދެ،

ްަގއިްއޮތްްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.26ްނަންބަރުް

ް

ް

ްޙުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާްފާދިއްޕޮޅުގެ ްއިބްރާހީމް  1795ްސައިން

ްއަޙްމަދުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު

ްއިޞްލާޙު؛ތާއީދުކު ް)ނ(4ްްްރަްއވާފަިއވާ ްފަހަތަށް ް)ށ(ްގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަކުރުތަްއް ްހުރި ްފަހަތަށް ްހަމަޖައްސައި ްއިޞްލާޙު އަންނަނިވި

ްވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްފިރިހެނަކުްކަމުގަިއުވން.4ްތަރުތީބުކުރުން.ް

ް1800 

ް

ްއެދެން.ްްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްދެްއވުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1805 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ނިލަންދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަޙްމަދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 99ް1810ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

46ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

24ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް1815 
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ްކަރުދާސްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.ްހުށަެހޅުންަގއިްއޮތ21ްްްނަންބަރުް

ް

ް

ްމެންބަރުްްެވވުން:އިާދރީމޭުޒންްިއއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްސަމީރުްްތިލަދުންމަތީ  1820އަްޙމަދު

ްުާ ް ްުއތުރުބުހުށަހަޅުއްވާ ްޢަދްނާވަދުއަތޮުޅ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ންްރީގެ

ްިއޞްލާޙު؛ްޙަލީމް ްމާއްދާގ4ްެްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ްްވަނަ ޢުމުރުންް)ނ(

ްްހަކުްކަމުަގއިވުން.އަަހރުްފުރިފައިްނުވާްމ65ްީއަހަރުވެފައިްއަދ35ްްި

ް

ް1825 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1830ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ރީްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުވަުދއަތޮޅުްއުތުރުބު

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 16ް1835ްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

48ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްފާހެއްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްމި ްއާދެ،ްއާދެ،  1840ވި.

ްގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.22ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް
ް

ް
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މާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒްްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވް ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1845މުލަކަތޮޅުގެ

4ްވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްތިރީގައިްމިާވގޮތަށްްއިްޞލާޙުކުރުން.4ްްލާޙު.ްއިޞް

ް ްއުމުުރން ް)ނ(. ްމާއްދާގެ 35ްްވަނަ ްފުރި، ްނުފުރ76ްްޭއަހަރު އަހަރު

ްމީހަކުކަމުގައިްވުން.ް

ް

ް1850 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1855ްތީޖާ:ވޯޓުގެްނަ

ްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.

ް

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 19ް1860ްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

43ްްްްްްޓުނުެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯ     

ް

ް

ްއާެދ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުންވެސް ްމި ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ  1865މި

ް ްނަންބަރު ްއެދެން.32ްްކަރުދާސް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ގަިއްއޮތް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް1870 
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ްދެއިޞްލާޙަށްްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްކުރިންދިަޔ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންނަން.ްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވޯޓުދީފަިއވާތީްއަުޅގަ

ް

 

ްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްމެންބަރު.  1875ގަިއ24ްްްއޒަތްެތރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމާލޭެގ ްއާދެ، ްއެދެން. ްދަންނަވާލަެދއްވުން ްއިޞްލާޙު އޮތް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(ް

ް

ްހަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްިއޞްލާޙު، ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ،  1880ްމަްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތީަމްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްނުކުރަްއވާ ްމިހާރު ްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާޙެްއ ްއޮތް މިމޭރުމުން

ްނުފެންނާތީް ްއޮތްކަމަްށ ްބޭނުމެއް ްތަކުރާުރކުރުމުގެ ްއެކަން ކޮންމެހެން

ްއަނބުރާްގެންނަން.ް

ް

ް1885 

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރު 25ްދެން،ްކަރުދާސް

ްގައިްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާަލދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޢަބްދުއްލަޠީފްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީެގ  1890ނިލަންދެއަތޮޅު

މުޙަންމަދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްނިަލންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(4ްްޔާޟްްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާްއިޞްލާޙު.ްމުޙަންމަދުްރި

ް ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްމިާވގޮތަށް ްއުމުރުނ4ްްްތިރީގައި ް)ނ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފެށޭއިރ35ްްު ްަދއުރު ްމަޤާމުގެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ އަހަރުވެފަިއވާ

 1895ްއަހަރުވެފައިްމީހަުކކަމުަގިއްނުވުން.76ްް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް
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ް

 1900ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުއްލަޠީފްްމުޙަންމަދު.ްްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޟް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުާުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާ
 1905 

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

17ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް1910 

ް

ްެދްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުެގ މި

ްނަންބަރު ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.18ްްްކަރުދާސް ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްދަންަނވާލަންޖެހެނީ.ް ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތަށް ްއިނގޭޯތ. ްމަޢާފްކުރަްއވާ އާދެ،

ްގޮްތް ްޑްރާްފޓްގަިއވާ ްއާދެ، ްހުށަހެޅުމުގެ. ްމިއޮންނަނީ ްފަހަތަށް ްގެ  1915)ނ(

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންް)ނ(.ް

ް

ް

ްްވަނ4ްަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއުމުރުން ްގޮތް. އަހަރުވެފަިއާވ35ްްމާއްދާެގް)ނ(ްޑްރާްފޓްގަިއވާ

 1920ްމީހަކުކަމުގަިއވުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1925ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 79ް1930ްދެްއވީ:ވޯޓުް

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

69ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާިއރު ްނަތީޖާއަްށ ްވޯޓުގެ ވަަނ4ްްމި

ްކަރުދާސްް ްެދން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްްޓގަިއާވގޮތަށް ް)ނ( މާއްދާގެ

ް ްއެދެން.ްއާދެ،ްދ18ްަނަންބަރު ް)ނ(،4ްްންނަވާލަދެއްުވން ްމާއްދާގެ  1935ވަނަ

ް ްނަންބަރު 17ްކަރުދާސް ްއަކުރެްއ4ްް. ްަފހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިތުރުން.ް

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމުޙަންމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1940ފާދިއްޕޮޅުގެ

ްޢިއްޒަތް ްދެކުނުބުީރގެ ްޢަބްދުހުވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު ްތެރި ލަޠީްފްهللا

ް ްއިޞްލާުޙ. ްފަހަތަށ4ްްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްގެ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއިތުރުކުރުން. ްަޙއްދ4ްްުއަކުެރއް ްއިސްލާްމދީނުގައި ް)ރ(، ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްޚިޔާނާުތެގް ްޓެކުްނ، ްޙީލަތް، ްމަކަރާއި ްނުަވތަ ްކުެށއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްސާބި ްޝަރީޢަތަށް ްމީހެއްކަމުަގިއްކުށެއްކުިރކަން ްގެއްލިފަިއާވ ްއަބުރު  1945ތުވެ

ްނުވުން.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1950 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙަންމަދު.ްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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 1955 ލަޠީފް.هللاްހުވަުދއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

64ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 21ް1960ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ންްފާސްވެއްޖެ.ްާއދެ،ްއެހެންވީމަ،ްމިްވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިުރްމިހުށަހެޅުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.18ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް1965 

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސަާައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ްތާއީދުކުރަްއވާފަ ްިމބާބުގެ ްއެކުލަވާލެވިަފއިވާ ވަނ4ްްަިއވާްިއޞްލާޙު.ްމިހާރު

ްއިތުރުކުރުން.ް ްައކުރެްއ ްމިާވގޮތަށް ްތިރީގައި ްފަހަތަށް ްގެ ް)ނ(  1970މާއްދާގެ

ްއިތުރުކުރާްައކުރަކީްުބއްދިްހަމައަށްހުރިްމީހަކުްކަމުގަިއވުން.ް

ް

ް

ްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1975 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1980ްއައްުޑއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްކޮޅުަމޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.
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ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

77ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 62ް1985ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.19ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

 1990ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްން:އިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވު ްއަސްލަމް ްމުޙަންމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޙަސަްން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުެގ

ް ްާބބުގެ ްއެކުލަވާެލވިފަިއވާ ްމިހާރު ްއިޞްލާޙު.  1995ވަަނ4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްައކުރެ ްމިާވގޮތަށް ްތިރީގައި ްފަހަތަށް ްގެ ް)ނ( ްއިތުރުކުރުން.ްމާއްދާގެ ްއ

ްމަްސޢޫލިއްޔަތުތަާކިއް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއަކުރަީކ، އިތުރުކުރާ

ްވާޖިބުތައްްއަާދކުރުމުގެްލަޔާޤަުތްހުރިްމީހަކުކަމުގައިވުން.ް

ް

ް2000 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2005ް:ވޯޓުގެްނަތީޖާ

ްއައްުޑއަތޮޅުްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.ްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްކޮޅުަމޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްް

ް
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95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 24ް2010ްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

57ްްްްްްށްްވޯޓުނުެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަ     

ް

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްނުވި.ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްެއް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަެދއްުވން ް)ރ( ްއޮްތގޮތަށް ްޑްރާފްްޓަގއި ްދެން  2015އާދެ،

ްތަރު ްނަންބަރުތައް ްމިފާސްކުރެވުނު ްމިހާރު ްއަތީބު)ރ( ންނާނެްވެެގން

ްއިނގޭތޯ.ްދެންްއެހެންވީާމ،ްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްސާބިތ4ްްުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަދާކުަރންޖެހޭ ްގޮްތ؛ ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްާދގެ  2020ވަނަ

ްމީހަކުް ްހަލާސްނުކޮށްހުރި ްއެދަރަނި ްމީހަކުނަމަ ްއޮތް ދަރަންޏެއް

ްކަމުގައިުނވުން.

ް

ް

 2025ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.،ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2030ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

86ްްވޯޓުްދެްއވީ:

63ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 66ް2035ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްނަތީޖާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ވަަނ4ްްއަށް

ްފާސްވެއްޖެ.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއާދެ،ް ް)ރ(ްޑްރާފްޓްގަިއާވޮގތަށް މާއްދާގެ

 2040ަގއިވާްިއޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުްނ26ްްދެންްމިހާރުްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ްއެދެން.ްއާދެ،ްސަމީރުްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ްނުކުތާ()ނިޒާމާބެހޭް

ް

ްލިޔުމުގަިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްފޮނުވާފަިއހުރި ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާއި ްރައީްސ،  2045ްޢިއްޒަތްތެރި

ހަމަްއެޢިބާރާތްްނިމޭއިރުްއެިލޔުމުގަިއްއެަބއިންްކުެށއް.ްއެެހންވީމާ،ްއެތަްންްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްިވއްޔާްރަނަގޅުވާނެ.ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވާފައިްކިޔާަލދެއް

ް

ް

 2050ްއެްފާހަގަކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯްކުށް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް'މީހަުކްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްިއންނަނީ ްނުަގިއވުން'، ް'މީހަކު ްިމއިންނަނީ ްތަންކޮުޅގައި ްއެނިމޭ

ްެއގޮތަްށްކަމުގައިްްައޙްަމދުްސަީމރުްްމެންަބރު ްއެތަްނކޮޅު ްއެހެްނވީމާ، ްަތންކޮޅަށް. ްއިންނަންާވ  2055ްވުން'

ްއިޞްލާޙުްކޮށްދެްއވާނެކަމަށް.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއެހެންނޫންތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެނގޭ ްކުށެްއކަން ނަޑއެިޅގެްންލިޔުމުގެ ްކަ ްހަމަ ްދެން އެއީ

 2060ްވިދާުޅވެދެްއުވންްއެދެން.ްމީހަކުްކަމުގަިއވުން.ްއާދެ،ްއެެހންްވިދާޅުާވއިރު

ް

ް
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ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ް ްިއޞްލާޙު؛ ްިޖ4ްިާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ބ( ްމާއްދާގެ  2065ކުށެްއްްއީނާވަނަ

ްސާ ްމުއްަދތެއްކުރިކަން ްދިުގ ްމަސްދުވަހަށްވުރެ ްބާރަ ްުޙކުމެްއްބިތުެވގެން ގެ

ްމީހަކު ްތަންފީޛުް،ނަމަކޮށްފައިވާ ްޙުކުމް ްނުވަތަްެއ ްިނމުނުތާ ކޮށް

ްއަހަރުވެފަިއާވް ްތިން ްމަޢާފުލިބުނުތާ ްއަަދބަކަށް ނަޑއެިޅ ްކަ އެޙުކުމަކުން

ް.މުގަިއވުންކަމީހަކު

ް2070 

ް

ްިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.އާދެ،ްފެނިވަޑަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2075 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 93ް2080ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

48ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް2085 

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއާދެ،ްދެންްޑްރާފްޓްަގިއވާްގޮްތްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން،ް)ބ(.

ް

ް
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4ްްްުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭ ްގޮތް؛ ްޑްާރފްޓްގަިއވާ ް)ބ( ްާމއްދާގެ ްކުރިކަްންޖިވަނަ ްުކށެއް  2090ނާއީ

ް ްޙުކުމެްއްްބާރަސާބިތުވެގެން ްމުއްދަތެްއގެ ްދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ

ްނަމަ ްމީހަކު ްނުވަތަްް،ކުރެވިފަިއވާ ްނިމުނުތާ ްތަންފީޛުކޮށް ްޙުކުމް އެ

ނަޑއެޅުނުްއަދަުބްމަޢާފްކުރެވުނުތާް ވެފަިއވާްމީހަކުްތިންއަހަރުްއެޙުކުމުންްކަ

ްކަމުގަިއވުން.

 2095ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 92ް2100ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

67ްްްްްްޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯ

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  2105ވަަނ4ްްމިވޯޓުގެ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްފާްސެވއްޖެ. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގިއވާ ް)ބ( މާއްދާގެ

ްނުކުތާއެްއ،ްއަޙްމަދުްސަމީރު،ްހއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ

ް2110 

ްޙީލަްތ17ްްއާދެ،ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަމކަރާއި ްމިފާހަގަކުރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަރުދާހުަގއި ްވަނަ

ޓެކުން،ްހަމަގައިުމވެސްްމީގެެތރޭގައިްހިމެނޭްޓެކުންްެއއީްމަކަރާއިްޙީލަާތިއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްކަމަށްވަން ްމައްސަަލއެއް ްޖިނާޢީ ްެއއީ ްމިބުނަނީްޓެކުން ްައޅުަގނުޑމެން ޏާ

ްކުރެވޭނެއޭ.ް ްއެކަްނ ްތިންއަހަރަށްފަހު ްސާިބތުވެ ްޑްރާފްޓްަގއި އަނެއްކާ

ްއެކަްން ްފެންނާތީވެ ްއުޅޭެނކަމަށް ްތަޢާުރޟުތަކެއް ްމީގައި  2115އެހެންވީމާ،

ްސާފުކޮށްލަދެއްވަްނ،ްވިދާުޅވެެދއްވުމަށްްއެދޭްވާހަކަްދަންނަަވން.ް
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ް

ް

ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑް، ްއަުޅގަ ްކުީރގަިއ ްއެކަން ްުއޅޭަކމަށްވަންޏާ ތަޢާރުެޟއް

ްމީގަިއް ްނިްނމާއިރު ްގޮސް ްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްފަހުން ްމި  2120ދަންނަވާލައިފިން،

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެ ްއެްއޗެިހްހުރިކަމަށްވަންޏާ ްތަޢާރުޟުތަކާއި އޮތް

ކުރަންްއޮްތްވަނަްމާއްދާއަށްްއަކުެރއްްިއތުރ4ްުއަދިްއާެދވޭނެ.ްއާދެ،ްދެންް

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.27ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް
ް

ް2125 

ްޙަލީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ްއަކުެރްއްއިތުރުކުރުން.ްވަނަްމ4ްާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާުޙ،ް އްދާއަށް

ްޙީ ްމަކަރުވެރި ްައކުރަކީ ްހުށަހަޅުއްވާ ްކަުމގަިއްއިތުރުކުރަން ލަތްތެިރއަކު

ްވަޢުދުފުއްާދް ްފަދައިްނ ްވަޢުދުވާ ްަރއްޔިތުންނަްށ  2130ނުވުމާއި،

ް.ތެދުވެރިއަުކކަމުަގއިވުން

ް

ްދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2135ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނާނުްޙަލީމް.އަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދްހުވަދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2140 

91ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

19ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްް:ވޯޓުްނުދެްއވާ

47ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް2145 

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.28ްކަރުދާސްްނަންބަރުް
ް

ް

ް2150 

ް

ްޢިއްޒަތްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަލީމްްހުވަދުއަތޮޅު ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ތެރި

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ްއަކުެރްއްއިތުރުކުރުން.4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާުޙ،ް ވަނަްމާއްދާއަށް

ްއަކުރަް ްޢަްކީއިތުރުކުރާ ްފަސާދަިއގެ ްެއްއވެްސްޚިޔާާނތާއި  2155މަލެްއަގއި

ް.ިއވާްމީހަކުކަމުގައިްުނވުންދުވަސްވަަރކުްބަިއވެރިވެފަް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2160 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނާނުްޙަލީމް.މެންަބރުްޢަދްްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2165ްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

65ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 44ް2170ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއްްޢަދްނާންްޙަލީމް،ްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ނުކުތާއެ

ް2175 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހެޅުމުންްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދެ ްނިމިގެންދިޔަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެންެމްްޙަީލމްްޢަދްނާންް ްޚީލަތްތެރިކަުމގަިއިވޔަސް ްމަކަރުވެރި ްމިބުނީ  2180ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެންެމްްއްެކވުން:ވާހަކަދެް ްވީަނމަވެސް ްދޮގުވެިރއެްއކަމުަގއި ްނުފުއްާދ ްވަޢުދު ރަނގަޅޭ.

ްފަސާދައިެގް ްރަނަގޭޅ. ްއެންމެ ްވިޔަްސ ްޚިޔާނާތްތެިރއަކަްށ ރަނގަޅޭ.

ްޢަމަލުގައިްބަިއވެރިވެަފއިްވީްީމހަކަށްްވީނަމަވެސްްއެންމެްރަނގަޅޭ.

ް

ް2185 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 2190ްއެހެންނަމަވެސް،ްކުިރއަށްއޮތްްހުށަހެޅުމަށް...ްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް

ްޙަީލމްްޢަދްނާންް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން ްމެންބަުރ  2195ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑއިް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއާދެ، ްެއދެން. 29ްގެންދެއްވުން

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްޙަލީމްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢަދްނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  2200ހުވަދުއަތޮޅު

ްޝަފީޤްް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮުޅގެ ހުށަހަޅުއްވާ
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ްއަކުެރްއްއިތުރުކުރުން.4ްްުޙ؛ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާ ވަނަްމާއްދާއަށް

ްޤާ ްައކުރަކީ ްއިތުރުކުރާ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާއި ްގެންގުޅެްނޫނާިއ ްހަތިާޔރު

ް ްނުވަތަ ްކޮށްފައިވާ ްބޭނުން ްހަތިޔާރުގެ ްދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުްދިވެހިންނާއި

 2205ް.މީަހކުކަމުަގއިްނުވުންްބޭނުންކުރުމަށްްރާވާފައިވާ

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ް

 2210ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނާނުްޙަލީމް.އަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދްހުވަދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް2215 

87ްްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

44ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް2220 

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް.36ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްކަރުދާންްނަންބަރުް

ް

ް2225 

ްހުށަހަޅުްއާވްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ މުލަކަތޮޅު

ްރިޔާޟް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނިލަންދެއަތޮޅު

ްއަކުެރްއްއިތުރުކުރަން.4ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާުޙ؛ް ވަނަްމާއްދާއަށް

ްއިބާް ްހުށަހަޅުްއވާ ްދައިތުރުކުރަން ްަޙވާލުވުމަށްޓަަކިއްރާތަކީ ްމަޤާމަކާ އުލަތުގެ



 83 

ްހިފައިގެްން ްހަތިޔާރެއް ްއެްއވެސް ްކުރިއިރު ްހުވައެްއ ްޤާނޫނީ  2230ކުރަންޖެހުން

ްހުރެްއެްހުވަެއއްްކުރިްމީހަކުްކަމުގައިްުނވުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2235 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2240ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

87ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 43ް2245ްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް2250 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބެހޭގޮތުންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ނުޑްްހަތިޔާރާއި ްއަުޅގަ ްނިންމުން ްނިންމި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން

ްވަރަށްްބޮޑަށްްކުްށވެރިކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްނިންމީ..ްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދް

ް2255 

ް
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ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް2260 

ްރައީސްކަންްކުރާްމީހަކުްހަތިާޔރު..ްްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީ
ްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަދް

ް

ް

ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަރުދާސްްްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްާވ. ްމި ްމިހާރު  2265އާދެ،

ް ްއިބްރާހީމްގ31ްްެނަންބަރު ްޙުަސއިްނ ްހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ްިމއޮްތ ގައި

ްބުްއިދްއަރިހުގަް ްމީގައި ްމިހާރު ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ އި

ްއަނެްއާކް ްދެން ްހިނގައްެޖއޭ. ްއެބަިއ ްކަމުގައިވުން ްމީހަކު ސަލާމަތުންހުރި

ްޙައްުދް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްބަިއވެސް ްމިއޮތް ްގައި )އ(

ް)ކ(ް ްަހމައެކަނި ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްހިނގައްޖެ. ްއެެވސް ނަޑއެޅިފަިއވާ  2270ކަ

.ްއެހެންވީމަ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަކަށްްޯވޓަކަށްްނޭހޭނެ.ްމިއޮތީްއިނގޭތޯ

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްހިނގަްއޖެ އެހެންވީމަ،ްއެވާހަަކްދަންނަާވލަން.ްއާދެ،ްެއވެސް

ްމ.ް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން ްއާދެ، ްދެން.. ްއެހެްނވީމަ، އިނގޭތޯ.

ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤް.ް

ް2275 

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

ްކުަޑްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޭބނުންވަނީ ްފާަހގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްކުށްވެރިކޮްށްްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްދިޔަ ްހަންކޮޅެއް ްވަިޅއަކުން ނޑު ތު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްައޑުއުފުލިއިުރަގިއ ްމީހާްްމިތާނގައި  2280ހުރި

ޤާނޫނާއިްގަާވއިދާއިްޚިލާފަށްްހަތިޔާރުްހިފައިގެންހުރެްހުވާކުރީ.ްއެމައްސަަލް

ްކީއްެވޯތް ްހެދިގޮތް. ްމިހިރީ ްހުށަހެޅީމަ ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްތިތާނަގިއް ްމިއަުދ ްމަނިކުފާނު ްުނކުރަންވީ. ްކުށްވެރި އަޅުަގނޑުމެން
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ްއެހެންވެއްޖިްއޔާ ްކުްށވެރިކުެރްއވީ. ްހިފައިގެންހުރެްްއިންނަވާފައި ހަތިޔާރު

 2285ްހުވާކުރިްކަންތައްްކީްއވެތޯްަމނިކުފާނުްކުށްވެރިނުކުރީ.

ްް

ް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވާ.ްއާެދ،ްދެންްއަޅުަގނޑުމެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއެދެްނ.ްޑްރާފްޓްގަިއ5ްްމިއޮތީ ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްމިއޮތްގޮތް ްމާއްދާ ވަނަ

 2290ވަނަްމާއްދާައކަްށްއިޞްލާޙެއްްނެތްްހުށަހަޅުްއާވފައެއް.ްއާދެ،5ްްއޮތްގޮތް.ް

ް ްމިމާއްދާ ްމިއީ ްމިއިންނަނ5ްްީމިހާރު ްޖެހިފައި ްމި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮޅުމެއް ްހުރި ްފޮނުއްާވފައިވާ ޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީން

އެްނުއިންނާނެ.ްްކަމަށްިވޔަާަސްެވސ1ްްއެް)ހ(ްއެއްްނުއިންނާނެ.ްނުވަތަް

ްބަލައިގަެނގެންް ްނުއިންނަގޮތަށް ްއެބައި ްައޅުަގނޑުމެްނ އެާެހެންވީމަ،

 2295ްގެންދާނީ.ްއެއީްަޓއިޕިންގްިމސްޓޭކެްއކަމަށް..ް

ް

ް

ް

5ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއިންތިޚާބުކުރުން. ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްގަިއާވ ްމާއްދާ ްމާއްދާ.5ްްވަނަ ވަނަ

ްހޮވުމަށް ްބާއްވާީންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައުކ  2300އިންތިޚާބު

ްދައުރުް ްމަޤާމުގެ ްމީހެއްގެ ްހުރި ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްެއވެ.ގަދުވަހާްދެމެދުްތިރީސްދުވަހާއިްްސަތޭކަްވިހިހަމަވުމުގެް

ް

ް

 2305ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެާެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްނަތީޖާ:ވޯޓުގެް

ް2310 
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89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

85ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް2315 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާިއރު ްނަތީޖއަާަށް ވަަނ5ްްމިވޯޓުގެ

6ްވަނަްމާްއދާއަށްްއޮތ6ްްްގަިއާވގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،ްމާއްދާްޑްރާފްޓް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް2320 

ް

ްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަދު ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުގެ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްهللا ޢަލީ

ް ްއިޞްލާޙުކުރުން.6ްްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިވިގޮތަށް ް)ހ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ް ްއިންތިޚާބު. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަްށ6ްްރިޔާސީ ް)ހ(. ްމާއްދާގެ  2325ވަަނ

ްއިްނސައްތައަްށވުެރް ްފަންސާސް ްމީހުންގެ ްވޯޓުދިން ްއިންތިޚާބުވާނީ މީހަކު

ްލިބިގެން ްއެމީހަކަށް ްވޯޓު ްގިނަާަ ްކުރިމަތިލާްނެވެ. ްއިންތިޚާަބށް ރިޔާސީ

ޑިޑޭަޓކަށްްފަންސާސްްއިންސައްތައަްށވުެރްމީހުންގެްތެރެއިންްއެްއވެސްްކެން

ްދުވަުހެގް ްއެާކވީސް ްބޭްއވުނުތާ ްއެއިންތިޚާބު ްނުލިިބއްޖެނަމަ ްވޯޓު ގިނަ

 2330ތެރޭގައިްއިންތިޚާބުެގްދެވަނަްބުރެއްްބާްއވާންވާެނެއވެ.ްއިންތިޚާބުގެްދެަވަން

ްވޯޓުްްބުރުގައި ްގިނަ ްއެންމެ ްބުރުގައި ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ވާަދކުރާނީ

ްކެން ްދެ ްޑިޑޭޓުންލިބުނު ްބުރުގަްނެވެ. ްފުރަތަމަ ްެދްއިންތިޚާބުގެ ްވާދަކުރި ިއ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށްްވޯޓުްލިބުނީްއެއްްޢަދަދަކަށްްކަމުަގއިވާނަމަ،ްއިންތިޚާބުެގް

ްެއކަން ްކެންޑިޑޭޓުން ްދެ ްއެ ްވާަދކުރާީނ ްބުރުގައި ްއަދިްދެވަނަ ޏެވެ.

ްކެންޑިޑޭޓުންް ްދެ ްލިބުނު ްވޯޓު ްދެވަނައަށް ްބުރުގަިއ ްފުރަތަމަ  2335އިންތިޚާބުގެ

ްވޯުޓް ްގިނަ ްއެންމެ ްވާަދކުރާނީ ްބުރުގައި ްދެވަަނ ްއިންތިޚާބުގެ ތިބިނަމަ،

ްލިބުނުްކެންޑިޑޭޓާއިްެދވަނައަްށްއެްއވަރަށްްވޯޓުލިބުނުްދެްެކންޑިޑޭޓުންނެވެ.

ްވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

 2340ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުލަކަތޮޅުްމެންބަރުްއަނީސާްއަޙްމަދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ޢަލީ.هللاްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްފާދިްއޕޮޅުގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް2345 

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް2350 

ް

ްކަރުދާްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްަގއިްއޮތްްއިްޞލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.33ްްނަންބަރުް

ް

ް2355 

هللاްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހިމްްޚަލީލްްޢަބްދުްިއއްެވވުން:ްއިާދރީމޭުޒންް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްުހވަދުއަތޮޅު هللاްހުށަހަޅުއްވާ،

ްއިޞްލާޙު.ްهللاްލަޠީ ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ް)ހ(ްގ6ްްެލަޠީފް ްމާްއދާގެ ވަނަ

ވިްބައިްއިތުރުކޮށްްދެްނހުރިްއަކުރުތަްއްފަހަތަށްް)ށ(ްގެްގޮތުަގއިްައންނަނި

ްއިންިތޚާބު،ް  2360ވަަންމާއްދާެގް)ށ(.ްއިންތިޚާބުެގ6ްްތަރުތީބުކުރުން.ްރިޔާސީ

ްތެރެއިންް ްކެންޑިޑޭޓުްނެގ ްދެ ްވާަދކުާރ ދެވަނަބުރުަގއި

56ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްްމީަހކުްއިންތިޚާުބވާނީްޯވޓުދިންްމީހުންގެް%

ްކަށްްލިބިގެންނޭ.ްއަށްވުރެްގިނަްވޯޓުްއެމީހަ

ް

 2365ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 2370ްهللا.ްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޚަލީލްްޢަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ލަޠީފް.ްهللاްކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްހުދަުވއަތޮޅުްދެ

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 62ް2375ްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

57ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

ްފާހެއްނުވި.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެްންްމިވޯޓުެގ އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެދެްނ. ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްއޮްތގޮްތ ް)ށ(  2380ޑްރާފްޓްަގއި

ްނުކުތާއެއްްގއ.ގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޞްލާުޙްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްއެހުށަހެޅުނު ްދެންމެައކު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  2385ްޝުކުރިއްާޔ

ްްދްނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެދިަޔއީެވސް ް)ހ(ްއަްށ6ްްފާސްނުވެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޙާލަތްތަްއް ްބަެއއް ްއެއީ ްގުިޅގެންހެން. ްއިޞްާލޙާ ްފާސްވެގެންދިޔަ މި

ްބުރުަގިއް ްެދވަނަ ްކެްނޑިޑޭޓުން ްގިނަ ްކެންިޑޑޭޓުންނަށްވުާުރެ ްދެ އެބައާދޭ

ްއެހެންވީމަ ްވާދަކުރަންޖެހޭ. ްެދް، ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްިމއޮތީ ޑްރާފްޓްަގއިވެސް

ްޙާލަތުވެސްް ްއަްނނަ ނިޑޑޭޓުން ްކެ ްތިން ްއެހެންވީަމ،  2390ކެންޑިޑޭޓުންކަމަށް.

ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއުޭޅކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ްެއކަހަލަ އެބައާދޭ.
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ްދަންނަވާލަން.ް ްސަމާލުކަމަށްޓަކަިއ ްމަނިުކފާނުގެ ްމިކަން ްއެހެންވީމަ،

ް

ް

ްއަޙްމަުދްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ.އަތޮޅުެގ ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ  2395އާދެ،

ްޝަފީޤް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނިމެންދެންްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްވޯޓަްށއަހާ ްމިބާބަށް ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން  2400ްއަޅުަގނުޑ

ްރިއަށްްގެންޮގސްދެއްވޭނެްގޮތެއްްހައްަދވައިެދްއުވމަށް.ްމިޖަލްސާްކުްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ް

ް

ްއާދެ،ް)ށ(ްަގއިްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2405 

ް

ްގޮތް.6ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ް)ށ(ްޑްރާފްޓްގަިއވާ ްމާއްާދގެ ްބުރުަގިއްވަނަ ްެދވަނަ އިންތިޚާބުގެ

ްކެ ްދެ ްކެންޑިޑޭޓަްވާދަކުރާ ްެއއް ްތެރެއިން ެއްއވެްސް، ކުންޑިޑޭޓުްނެގ

ްބުރުގަިއް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްަވކިެވއްޖެނަމަ ްއިންތިޚާބުން ސަބަބަކާހުރެ

ްދެަވަން ްއިންތިޚާބުގެ ްކެންިޑޑޭޓަށް ްލިބުނު ްޯވޓު ްގިަނ ްއެންމެ  2410ތިންވަނައަށް

ްބުރުގައިްވާދަކުެރވޭނެެއވެ.

ް

ް

ްވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2415 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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 92ް2420ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

89ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

62ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް2425 

ްނަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިވޯޓުގެ ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ވަަނ6ްްތީޖާއަށް

ްމިހާުރް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވޮގތަށް ް)ށ( މާއްދާގެ

ްކުރިއަްށް ްމިޖަލްސާ ްހުށަހަޅުއްވައިފި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން.

ްހުށަހެޅުއްް ްދަށުން ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްދެން، ްއެްއވެްސްގެންދަން. ވީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަށްވަްނޏާ ްއިްޢތިރާޟުނުކުރައްވާ ްމެންބަރަކު  2430ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްނިންމާާލނަން. ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނޫނިއްޔާ ގެންދާނަން.

ްއާދެ،ް ްއެހެންނޫންތޯ. ްއެބަހުރި ްބޭފުޅަކު ްއިޢްތިރާޟުކުރަްއާވ މިހާރު

ްނިންމާލާނަ ްަވގުތުޖެހުނީމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންވީމަ، ން.

ްވޯޓަްށް ްއެދެން.ް)ނ(ްއަށް ްަދންނަވާލަދެއްވުން ް)ނ(ްއޮްތގޮތް ޑްރާފްޓްަގއި

ނޑުްނިންމާލާނަން.ް  2435ްއަހާފައިްއަުޅގަ

ް

ް

6ްްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގޮތް. ްްޑރާފްޓްގަިއވާ ް)ނ(، ްމާއްދާގެ ްއިންތިޚާބާބެހޭްވަނަ ރިާޔސީ

ްއޮންނާންވާެނއެވެ.ްޤާނޫނެއްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައި

ް2440 

ް

ްވޯޓުދެްއވުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތަަކށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ް

ް

 2445ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 96ް2450ްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

66ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް

 2455ްޖަލްސާްނިންމުން.ް-3

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ6ްްމިވޯޓުގެ

ްމިހާތަނުންް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްްޓަގިއވާގޮތަްށ ް)ނ(، މާއްދާގެ

ްނިންމާލަން ްޖަލްސާެއއް ްޖަލްސާެއްއްްއަޅުަގނުޑ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން، މިއޮތީ.

ް 15ްްއޮންނާނީ 2668ްްޖެނުއަރީ ްހެނދުނު ްުދވަހުެގ ްއަންގާރަ  9ް2460ވާ

ްޖަހާއިރު.ް
ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

______________ް
ް2465 


