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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްް-2

ރުޞަތުްއެރުވުމާއިްހުށަހެޅުއްވުންތައްްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފު

ްތާއީދުކުރައްވާްމެންބަރުންނަށްްތާއީދުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއެރުވުންް
ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ257ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް  10ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ ްމަރުޙަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި 57ްއެންމެހާ

ްްމެންބަރުން ްއައިޓަްމަގްވަޑަިއގެންދެްއވަިއފި. ްދެަވނަ ްއެޖެންާޑގެ މިއަދުގެ

ްހުށަހަޅުއްވާް ްމެންބަރުން ްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ްއިންތިޤާލީ މިއޮތީ

ްތާއީދުކުަރއްާވް ްއެރުވުމަްށ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުންތައް

ްއެރުވުން. ްފުރުޞަތު ްތާއީދުކުރުމުގެ ްމިގޮތުންްްމެންބަރުންނަށް  15އާދެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅު ްެގ ްއދ. ްިމއޮތީ، ްއަރުވަން ްފުރުޞަުތ ްމިހާރު ަގނޑު

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއިބްރާހީމް. ްޙުސައިން ްއިލްޔާސް މެންބަރު

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްކުރިްނ، ްފެއްޓެވުމުގެ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ރުްޢިިިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްެވސްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްަފދައިންްމިހާ

ްނިމިފަިއ.ް ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްހުރިހާ ްމައިަގނޑު ްޤާިާނޫނުއަސާީސގެ  20މިވަނީ

ނޑުމެންްމިްއިްނތިޤާލީްމަރުޙަިަލާއަށްްމިްބާބެއްްއެކުލަވާލަްން މިހާރުްއަޅުގަ

ްގޮތްތަކެްއް ްގެންދާނެ ްޢަމަލުކުރަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ މިޖެހެނީ

ްޙަޤީޤަިަތު ްއެހެންވީމާ ްއެީކަގއި. ްއެުދވަހަކާ ނަޑއެޅުން ްއަދިްކަ ްމިހާރު ަގިއ

ކިރިޔާްމިފެށިގެންމިދަނީ.ްކިރިާޔއެއްްނޫންްމިހާރުްމިްފެށިގެްނމިދަނީްޙަޤީޤީް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުން ްގޮތުން  25ސިޔާސީ

ްކަމަްށް ްވިސްާނވަަޑއިގަތުންަތއް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހ

ްޑްރާފްޓިން ްއެނގެނީ ްމި ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްޢިިިއްޒަތްތެިރް ްދަތިތައް ްދިމާވި ްެއކުލަާވލުމުގަިއވެސް ްޑްރާފްޓެއް ކޮމިޓީއިން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ މެންބަރުންނަށް،

ްމިއުޅެނީ،ް ްދަންަނާވލަން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ  30އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްިވސްނުންތެރިކަ ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި މާއެީކަގިއްހުރިހާ

މިޤާނޫނުއަސާސީްރައްޔިތުންާންހަމައަށްްގެނެސްދިނުމަށްޓަަކއިްކުެރވެންހުރިް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްމީެގ ްނިންމާލުމޭ ްއަވަހަށް ްެއއްބާރުލަިއެގން މަސައްކަތްތަްއ

ްެއންމެްފަސޭހަް ްޮބޑު ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކުރިމަގަށްްމުސްތަޤްބަލަށް

ްކަ ްކޮށްދެވޭެނ ްރަންގަޅަށް ްޚިޔާުލްއެންމެ ްމިކަމުގައި ްއެހެންވީމާ،  35މަކީ.

ްހަމައަށްް ްނިމުމަާކ ްމިކަން ްކެތްތެރިކަާމއެީކގަިއ އެްއގޮތްކުަރއްާވ

ގަންދީްކޮށްގެންްތިިބްهللاްގެނެސްދިނުމަކީްައޅުަގނޑުމެްންއަދާކުރަންްމާތްް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމެކޭ. ްލާޒިމް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބަލާލިޔަސް ހުވަޔަށް

ްކެތްތެރިކަާމއެ ްޢިިިއްޒަތްތެިރްމިކަމުގައި ްހުރިހާ ްިވސްނުންތެރިކަމާއެީކގައި ކު

 40މެންބަރުންވެސްްއެއްބާރުަލއްަވއިގެންްމިހިސާބުންްދެންްައވަހަށްްމަސައްަކްތް

ނޑުގެްބޭނުމަކީ.ް ނިންމާލުމަށްްމަސައްކަތްްކޮްށދެއްވާތޯްދަންނަވާލުންްއަުޅގަ

ްއެނިގަވަޑއިގަންަނވާ ްނުދެންނެވިޔަސް ްމިހެން ްކޮންމެހެން ނެ.ްއަޅުަގނުޑ

ްއެކުެލވިގެްނވާނީް ްމަަސއްކަތްަތއް ްސިޔާސީ ީި ްޙަޤީޤީ ްމި އެހެންނަމަވެސް

މިބާބުގައިކަްނވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވިސްނިވަޑަިއންނަވާތީްމީެގް

ްމިކަންް ްއެހެންނަމަވެސް ްތިދަނީ. ްތަފާތުވެގެްނ  45ވިސްނުންފުޅު

ްނިންމަންޖެހޭ ްއެބަ ްމިމަޖިލީހުން ްގެނެްސެގން .ްއެްއވިސްނުމަކަށް

ްފާސްކުރެވުުން ްމި ްމިޤާިާނޫނުއަސާސީން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނިންމައިގެން

ްދަންނަވާލަމުންް ްެއވާހަކަ ްއެހެންވީާމ، ްޢަިަމަލުކުރެވޭނީ. ފާސްކުރުންތަކަށް

ްއިބްރާހީމަށްް ްޙުިުސައިްނ ްއިލްޔާްސ ްމެްނބަރަށް، ިިއްޒަތްތެރި ްޢި ްގެ އދ.

 50ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްވަރަށްްމިބަހުސްގެްފަހުްަވގުތެްއގައިްއިސްާލޙެއްްހުށަހަޅާްްްނބަރުްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެ

ްއިރުއިރުޮކާޅްްއިލްޔާސްްހުަސއިންްއިްބރާހީމްް ްރިޔާސަތުން ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާފަ. ްވާނީ ްވާހަކަ
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ނޑުްމިހިރީްހަމަްއިންްވާހަކަެދއްެކވުން: ތިހާއަްށްކޮށްގެންތިބިްހުާވްހަނދާންކޮށްދެއްވާތީްއަުޅގަ

ް ްހުވައަކީ ްޢަމަލުކުރަނީ. ްހުަވއަށް ްމިަޤިައުމުގަ ްކާކުތޯ  55هللاްޙަިައިރާންވެފައި.

ނޑުްސުވާލުކޮށްލަްން އަށްްގަންދީްކުރާްެއއްެޗއްކަްންދަންނަނީްކާކުތޯްއަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްދަްއކާތީ. ްިތވަރަށް ްވާހަކަ ްހުާވެގ ްރިޔާސަތުން އެބަޖެހޭ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭްެއްއޗެއް.ްރަނގަުޅްހުވައަީކްކައްފާާރއެްއްއޮންނަްއެްއޗެއް.ް

ްއެއަްށވުެރް ްޢަމަލުކުުރމަކީ ްއެއަށް ހަނދާންކޮށްދެއްވަންވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްފަށްފަށުންް ްތަކުރާުރކޮށް ނުޑ، ްއަުޅގަ ްރިާޔސަތުން ްއެއްޗެއް. ްމުހިންމު  60މާ

ްމިޖަލްސާތައްް ްއިޙްިްތިރާމްކޮްށ ްހުވަޔަށް ްއެެދން ްައޅުަގނޑު ރިޔާސަތަށް

ްެއއްގޮތަްށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤާިާނޫނުއަާސސީާއ ގަާވއިާދއި

ގެންގޮސްދިނުމަށް.ްދެންްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްއުފާކުރަންްމިލިބުނު،ްމެންދުރުް

ްޤަސްދުކުރިް ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުުތކޮޅުަގއި ްލިބުނު ފަރިއްކޮާޅއެކީ

ްލިބިއްޖެ.ް ްައޅުަގނޑަށް ްމެންބަރެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅައިދޭނެ  65އިޞްލާޙު

ްޅ. ްއެމަނިކުފާނުްްއެއީ ްއިބްރާހީމް. ްޙުސަިެއިން ްއަލްއުްސތާޛް އަތޮޅުގެ

ްެއް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްބޭނުމޭ ްތިމަންނަ ްގާތުަގއި ްައޅުަގނޑު ވިދާޅުވެަފއިވަީނ،

ްއެްޑވާންސްކޮްށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅަން. ްމިތަޅުމަށް އިޞްލާޙު

ްބޭނު ްމިފުރުޞަތުގައި ްތާއީދުކުރަން ްހުށަހެޅުމަށް ންޭވ.ްއެހުށަހަޅުއްވާ

ްހަމަް ްއޮްނނާނެ. ްއެމަނިކުފާނަށް ްތާއީދު ްއަޅުަގނުޑގެ  70އެހެންވީމާ،

ްއެދެްން ްއަުޅަގނޑު ްރިޔާސަތުން ްުވމުން ްަވގުތު އެމަނިކުފާނަށް

ްމިއަްށް ްވާނީ ްމިހާރު ްދެއްވުން. ްފުރުޞަިަތު ްއެ އެމަނިކުފާނަށް

ްއިންނެވިނަަމް ްނުފިއްތަާވ ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ފިއްތަވާލަްއވާފަހެން

ްެއްފިއްތަވާލެ ްއޮންނާނެ ްތާއީދު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ ްއެދެން. ްއވުން

 75ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާހަށް.ްުޝުކރިއްޔާ.

ް

ްއިބްރާހީމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙުިުެސިއން ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެ ްއދ. އާދެ

ްޢިއްޒަތްތެިރ،ް ްއެހެން ްމީ ްއެހެންނޫންތޯ. ްދޫކޮށްލެއްވީ ްފުރުޞަތު މިހާރު

ްކުރައްވާަފިއް ްރިފަރ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްދަންނަވާލީ މިހެން

 80އެހެންްކޮންމެހެންްނުލެއްިވަޔސްްެއްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއެދިަވޑަިއގަތީމާް
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ްއިށީނދެް ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްަބންދުނުކުރާތީ ްފުރުޞަތު ްެއ އަޅުަގނުޑ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ްއދ. ްއެދެން ްޅ.ްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްއާދެ. މެންބަރު.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމަށް ްޙުިުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުެގ

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް85 

ްެގްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްުހސަިއންް ްއދ. ްޝުކުުރވެިރވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ް`ްއާދެ.

ްފަޟީލަތުއްޝައިޚްްްއިްބރާހީމްްވާހަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޙުިުސައިްންްޢިއްޒަތްތެރި އިލްޔާްސ

ްހުރިހާް ްދަންނަވައިފިާޔްހަމަ ްޝުކުެރއް ްއަޅުަގނޑު އިބްރާހީމަށް.ްއެއަށްފަހު

ްމަޖިލިސްގެް ްއެހެންވީމަ، ްދަންނަވަންޖެހޭނެ. ްޝުކުރު ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ްއާެދް ްއަދާކުރަން. ްޝުކުރު ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހާ  90ޢިިިއްޒަތްތެރި

ްމަރުޙަިަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ިާނޫނުއަސާސީ،ްްއަޅުަގނުޑވެްސ ްމިޤާ ުނވަތަ

ްާޤިާނޫނުއަސާސީއަްށް ްއިސްލާހުކުެރވުނު ްިމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބައެްއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކަންތައްތަެކއްގެ ްކުރަންޖެހޭ ވާސިލުވުމަށްަޓކައި

ްއެބޭފުޅުްން ްމަސައްކަތްޕުޅުަތެކއް ްބުރަ ްވަަރށް ްކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓިންގ

ް ްދިޔަ ްހަމަ ްެގއްލިގެން ްެއ  95ުނދިނުމަށްޓަކަިއްކުރަްއވާފަިއވާތީެވ،

ްފަޟީލަތުއްޝައިްޚް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގ ްއދ. އަޅުަގނުޑވެސް

ިުނަްއެދޭްޙާިާލުް އިލްޔާސްްޙުިުަސއިންްއިބްރާީހމްގެްފަރާތްޕުޅުންވެސްްިއޒު

ްހުށަހަޅަންް ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްއަދި ްބޭނުންފުޅުވާ ްހުށަހަޅުއްވަން އެމަނިކުފާނު

ްމިއިޞްލާޙު ްާވތީވެ ްއިޞްލާޙަިަކަށް ނުޑްްބޭނުންވާ ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށް

ްމިް ްމަރުޙަލާ ްއިންތޤާލީ ްއާދެ ްމަރުޙަލާ. ްއިންތިޤާީލ  100އަވަްސެވގަންނަން.

ް ްމަރުޙަިަލާކަމުގަިއ1ްްތަޢާރަފް. ްއިންތިޤާލީ ްބޭނުމަށް މިޤާިާނޫނުއަސާސީގެ

ްިއޞްލާޙުިުތަކުންް ްގެެނވުނު ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާފައިމިވަނީ

ްފުރި ްކަންކަން ްއެންމެހާ ްތަންފީޒުކުރަންްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމައަށް

ްބޭނުންވާް ްހަމަޖެއްސުމަށް ްކަންތައްތައް ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ފެށުމަށްޓަކައި

ް ްޢަިަމަލުކުރަންފެށުން. ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްމުއްދަތެއް.  105)ހ(2ްްމުއްދަތެކެ،

ްޙަިަވާލާޭދް ްއިޞްލާޙުަތއްކަުމގަިއ ްގެެނވުނު ޤާިާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތާ ްއެ ްދުވަހު، ްއެ ްދެން ްދުަވުހްއިޞްލާޙުިުތަކަީކ، ްއެއީ ރީޚް
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ްމަޖިލީހުންް ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއްުކރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްފާސްކޮށް ްގެންނަންފެންނަކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްިއޞްލާޙުިުތަކޭ.ް ިުކުރި ްޝާއިޢު ްގެޒެްޓަގއި ްސަރުކާުރ ްއަދި  110ތަޞްދީޤުކުރި

ްބަޔާންކޮށްަފއިް ްއެެހންގޮތަކަށް ްމިބާބުގައި ނުވާހާހިނދަކުް)ށ(

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްއިޞްލާހުތައް ްގެެނވިަފއިވާ މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެް ްދުވަހުްންފެށިގެން ްާޝއިޢުިުކުރާ ްގެެޒޓްގައި ްސަރުކާރު ތަޞްދީޤުިުކޮށް

ް ްހުްސވުން. ްމަޤާމްތައް ްޢަމަލުކުރަންފަށަންވާނެއޭ. )ހ(3ްްއިޞްލާޙުތަކަށް

ްބަޔާންކޮށްަފއި ްމާއްދާގައި ްދެވަނަ ްއިޞްލާޙުތަކަްށްމިބާބުގެ  115ވާ

ްއިންތިޚާިާބުކޮށްފައިާވް ްއޭގެކުރިްނ ޢަިަމަލުކުރަންފެށުމުން

ްމަޖިލީހުގެް ްަވޒީރުްނގެ ްޢަިައްޔަންކޮށްަފއިާވ ްއޭާނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްއުވުީނއެވެ.ް ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްވަކިވެ ްމަޤާިާމުތަކުން ްއެ މެންބަރުން

ްމަ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްރައްޔިތުްނެގް)ށ( ޤާމްތަކާއި

ްއިންތިޤާީލް ްވާޖިބުަތއް ްމަސްޢޫިޫލިއްޔަތުތަާކއި ްއަދާކުރަންޖެހޭ  120މަޖިލީހުން

ްއެހެންް ްމިބާބުގެ ްގޮތް ްހަމަޖައްސާނޭ ްފަާރތްތައް ްއަދާކުރާނޭ މަރުޙަިަލާގައި

ްވަިކގޮތަކަްށް ްމިބާބުަގިއ ް)ނ( ްއެވަީނއެވެ. ްބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާތަކުން

ނޑަައޅާ ްކަ ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްހަމަޖެއްސުމަށް ްފިަޔވާ ްމަޤާިާމްތައް ފަިއވާ

ްދައުލަތުގެް ްފެށިއިރު ްޢަިަމަލުކުރަން ްިއޞްލާޙުތަކަްށ ގެނެވުނު

ނަޑއަޅާފަިއވާްމަޤާިާމަކަށްްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްގެެނވުުން  125މަޤާިާމެއްކަމަށްްކަ

އިޞްލާޙެިެްއގެްސަބަބުންްައސަރެއްްނުކުރާނެެއވެ.ް)ރ(.ްމިމާއްދާގެް)ނ(ް

މިޤާިާނޫނުައސާސީަގއިްަކނަޑއަޅާްބުނެަފިއވާްދައުލަުތެގްއެހެންްއޮތުމަކުންް

ްގާނޫނުގަިއް ްމަޤާިާމްތަކަށް ްއެހެނިހެން ްދަުއލަތުގެ ްފިަޔވާ ްމަޤާިާމްތައް އެކި

ްރިާޔސީް ްނާަޅއެވެ. ްހުރަހެއް ްބަދަލުގެނައުމަކަށް ްގޮުތގެމަތީން ބަޔާންކުރާ

ް ްިއޞްލާޙުިުތަކަށ4ްްްއިންތިޚާބު. ްގެެނވުނު  130ޤާނޫނުައސާސީއަށް

ްޢަިަމަލުކު ްފަށާތާ ްގާޫނނުއަސާސީަގިއ8ްްރަން ްތެރޭަގއި ްދުވަހުެގ ަމސް

ްބާްއަވިއް ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްގޮުތގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްޢާންމުް ްކުރަންވާނެއެވެ. ްއިންތިޚާބު ްމީހަކު ްމަޤާަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްޢަމަލުްް-5އިންތިޚާބު، ްއިޞްާލޙުތަކަށް ްގެެނވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި
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ްކުރާ ްފަށާތާ ްބާްއަވއި،8ްްން ްއިންތިާޚބެއް ްޢާންމު ްތެޭރގަިއ،  135މަސްދުވަުހގެ

ްވާނެެއވެ.ް ްއިންތިޚާބުކުރާން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ް ްހިންގުްނ، ްސަރުކާރު ްޭބއްވެންދެްނ ްމިްް-6އިންތިޚާބުތައް )ހ(

ްތާރީޚުންް ްކުރާންފަށާ ްޢަމަލު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެނެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްހަތަރުވަނަްފެށި ް)މިބާބުގެ ްމާއްދާ ްވަނަ ..ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ގެން

ްއިންތިޚާބުންް ްރިޔާީސ ްފުރަތަމަ ްަބޔާންުކރާ ްަގއި  140މާއްދާ(

ްއެމަޤާމާް ްމީހަކު ްއިންތިޚާބުވާ ްމަާޤމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްފުރާނީ ްމަޤާމު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޙަވާލުވަންދެން

ްކޮ ްއެަކުކްރަޖިސްޓަރީ ްަޢއްަޔންކުރާ ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސީ ްކޮންެމ ށްފަިއވާ

ްކުރާ،ް ްއިްނތިޚާބު ްކޮމިޓީއަކުން ްއިންތިޤާލީ ްއެކުލަވާެލވޭ ްގޮތަށް ހިމެނޭ

ްމަރުޙަލާގައިް ްއިންތިޤާލީ ް)ށ( ްމެންބަރެކެެވ.  145އެކޮމިޓީގެ

ް...ް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްމި ްމީހަކަށް ްޙަވާުލވާ ްމަޤާމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމާއްދާ ްރިޔާީސްްވަނަ ްބަޔާްނކުރާ ްަގއި ްމާއްދާ( ްހަަތރުވަނަ )މިބާުބގެ

ްކުރިމައްެޗްއް ްމަޤާމަށް ްކަުމގެ ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުަގއި

ްހިންގުމުެގް ްސަުރކާުރ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ް)ނ( ނުލެވޭނެއެެވ.

ްެއާވް ްކޮށްފައި ްބަޔާން ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ްއުފުލާނީ  150މަސްއޫލިއްޔަތު

ްރައްޔިތުްނެގްްއިންތިޤާލީ ްޭބއްވެންދެްނ ްއިންތިޚާބުތައް ކޮމިޓީންނެވެ.

ް ްކުރުން، ްއަދާ ްދައުރު ް-7މަޖިލީހުގެ ްވަަންް ...ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ްގޮތުގެމަތީްން ްަބޔާންކޮށްފަިއާވ ްގައި ްމާއްދާ( ްފަސްވަނަ ް)މިބާބުގެ މާއްދާ

ްމަޖިލިސްް ްރަްއޔިތުންެގ ްބާްއވަިއ، ްއިންތިޚާުބ ްޢާންމު ބާއްާވ

ްމިްއެކުަލވާލެވެ ްއޮންނާނީ ްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ  155ންދެން،

ްތިިބ،ް ްމަޖިލީހުގައި ްާޚއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙުކުިރ ޤާނޫނުއަސާސީ

މެންބަރުންެގްތެރެއިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްމާލެއާއ113ްްިއެމަޖިލީހުގެް

ް 22ްްރާއްޖޭގެ ްތިބި ްއިްނތިޚާބުކޮށްފައި މެންބަރުންނާއި،42ްްއަތޮޅުން

އަޮތޅުންްއިންތިޚާުބ22ްްއްޔިތުންގެްާޚއްޞަްމަޖިލީހަށްްމާލެއާއިްރާއްޭޖގެްރަ

ް ްތިބި 42ްްކޮށްފައި ްޖުމުލަ ްމައްޗަްށ84ްްމެންބަރުންނާއި  160މެންބަރުންގެ

ްބާރުތަކާިއް ްސަރުކާރުގެ ްއިންތިޤާލީ ްމަޖިލީހެކެވެ. އެކުެލވޭ
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ްހިންގުް-8މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް،ް ްސަރުކާރު ްމަރުޙަލާގައި މާް)ހ(ްއިންތިޤާލީ

ްއަންނަް ްދެމުން ްމިހާރު ްރަްއޔިތުންނަށް ްކުރާީނ، ްފަރާތްަތކުން ޙަވާލުވާ

ްޖެހޭް ްހިންގާން ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްގޮތުން، ނޑޭނޭ ްނުކެ ްމެދު ޚިދުމަތްތައް

ްލިބިދޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ް)ށ(  165ކަންތައްތަެކވެ.

ްުއޞޫލު ްބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ްޤާނޫނުައާސސީގަިއ ތަކާއި،ްެއްޙައްޤުތަކާިއ،ްމި

ްމަޢުލޫމާތުް ްެބހޭ ްމަޤްޞަދުތަާކ ްއުޅޭ ްޙާޞިލުކުރާްނ އުޞޫލުތަކުން

ްރައްޔިތުްނެގް ްމެދު ްކަންކަމާ ްމި ްޯފރުކޮށްދީ، ްރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި

ްކުރުމަީކް ްމަސަްއކަތް ްދާއިރާއެްއަގއި ްފުޅާ ްކުރާން ްއިތުރު ހޭލުންތެރިކަން

ްޙަވާލު ްހިންގުމާ ްސަރުކާރު ްމަރުޙަލާގައި ްފަރާތްތަކުންްއިންތިޤާލީ  170ވާ

ްހިންގުާމް ްސަުރކާރު ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ް)ނ( ްކަމެެކވެ. ކުރާންވާނޭ

ްިއޞްލާޙުތަކަްށް ްގެެނވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްފަރާތްތަކުްނ ޙަވާލުވާ

ްސިޔާަސުތް ްައއު ްއިތުރުން ްހުރިކަންތައްތަުކގެ ްފަށާއިރު، ްކުރާން ޢަމަލު

ްރާވަް ްބޮޑެތިްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްދަށުން ްހިންަގއިގެެނއްްނުވާެނއެެވ.ްތަކެްއގެ އި

ްިދުގް ްއެއްވެްސްއެއްެޗއް ްހިމެނޭ ްމިލްކިއްޔާުތަގއި ްމުދަލާއި ްދައުލަތުގެ  175އަދި

ްނުވަަތް ްރަހުނުކޮށް، ްނުވަތަ ްކުއްޔަށްީދ، ްފަރާތަކަށް ްއެްއވެސް މުއްދަތަކަށް

ްވަަން ...ް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ް)ރ( ްނުވާެނއެވެ. ްހަދައިގެންނެއް ވިްއކާ

ް ް)މިބާބުގެ ްމަތީނ4ްްްމާއްދާ ްގޮތުެގ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްަގއި ްާމއްދާ( ވަނަ

ްސަރުކާރުް ްކުރެވެންދެން ްއިންތިޚާބު ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއުފައްދަިއ،ް ްމަޤާމެްއ ްއިތުރު ްސަރުކާރުގެ ްފަރާތްތަކުްނ ްޙަވާލުވާ  180ހިންގުމާ

ްހަދައިގެންނެ ްކުރިއެރުންދީ ްމަޤާމުގެ ްލައްވަިއ، ްމީހުން ްއްމަޤާމުތަކަށް

ްބަޔާންކުރާް ްޤާނޫނުަގއި ްސަރވިްސގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްސިވިލް ނުވާނެެއވެ.

ްލެއްވުމާިއ،ް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްުއފެއްދުމާއި، ްމަޤާމުތައް ްމަތީން ގޮތެްއގެ

ްއިސްތިސްާން ްއުޞޫލުން ްމި ްދިނުން ްކުރިއެުރން ްމަޤާމުގެ މީހުންނަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ް)ބ( ްމަޤާމާްވާނެެއވެ.  185ރިއްާޔގެ

ްިއޞްލާޙުތަކަށްް ްގެނެވުނު ްޤާޫނނުއަސާސީއަށް ްމި ްމީހަކު، ޙަވާލުވާ

ް ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްކަމަށް ްހަދާންޖެހޭ 4ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކުރުމަށް ްޤާނޫނުތައް ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައި
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ްހުށަް ްއެމަޖިލީހަށް ްބިލްތައް ްރައްޔިތުންެގްހުށަހަޅާންޖެހޭ ހަޅަންވާނެއެވެ.

ް ްމަސްޢޫިޫލިއްޔަތުތައް، ް-9މަޖިލީހުގެ ްއޮންަންް ްމަރުޙަލާގައި  190އިންތިޤާލީ

ްތެޭރަގިއް ްމަސްޢޫިޫލިއްޔަތުތަކުގެ ްއަދާކުރާންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްމި ް)ހ( ްހިމެނެއެވެ. ްކަންކަން އަންނަނިވި

ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާީސ ްމަޖިލީހުެގްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްަރއްޔިުތންގެ އި،

ްއެހެނިހެންް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްއަދި އިންތިޚާބާއި،

ް)ށ(ް ްހެދުން. ްޤާނޫނުތައް ްޖެހޭ ްހަދާން ްބޭްއވުމަށްޓަަކިއ  195އިންތިޚާބުތައް

ްބޭނުންާވް ްހިންގުަމށް ްކަންތައްަތއް ްގާިާއިމުކުުރމުގެ ޢަދުލްއިންޞާފު

ލީްމަރުޙަލާގެްތެރޭަގއިްގާިއމުްކުރާންޖެހޭްޤާނޫނުތައްްހެދުން.ް)ނ(ްއިްނތިޤާ

ްސުޕްރީމްް ްމަޤާމުތަކާިއ،ްއިންިތޤާލީ ްކޮމިަޝންތަކާއި ްމުސްތަިޤއްލު އެިކއެކި

ްޖެހޭް ްކުރާން ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްކުުރމުގައި ްޢައްޔަނު ްމީހުން ކޯޓަށް

ްފަރާތުންް ްިހންގާ ްސަރުކާރު ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާީލ ް)ރ(  200ކަންތައްތައް.

ްއެ ްއެްއގޮްތާވްކުރާ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްބަލައި، ްކަންތައްތައް ންމެހައި

ްމިް ް)ބ( ްކުރުވުން. ްދާރީ ްޖަވާބު ްސަރުކާރު ްމަތީން ގޮތުގެ

ްޢަމަުލް ްރާްއޖޭގައި ްިދވެހި ްފަށާއިރު، ްުކރާން ްޢަމަލު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތަޢާރަޒުާވް ްމިޤާނޫނުއަސާސީާއ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ ކުރަމުންދާ

ް ްޤާނޫނުތަކަށްްޤާނޫނުތަކާއި، ްެއ ްފާހަގަކޮށް، ްބައިތައް  205ޤާނޫނުތަކުެގ

ްއިންތިޤާީލް ްނޫނަސް، ްމި ް)ޅ(. ްގެނައުން. ްބަދަލުތައް ގެންނާންޖެހޭ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުްނގެ ްގުޅޭގޮތުން ްަކމަކާ ްކުރިމަތިވާ މަރުޙަލާގައި

ްއިންތިޤާލީް ް)ކ( ްއަދާކުރުން. ްދައުރެއް ްކޮންމެ ްޖެހިއްޖެ އަދާކުރާން

ްއޮން ނަްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްނިންމާްކަންކަުމގެްތެެރއިން،ްމަރުޙަލާގައި

ްގޮތުްން ްގުޭޅ ްކަންކަާމ ްޖެހޭ ްހިންގާްނ ްނިމުމުންވެސް ްމަރުޙަލާ  210އިންތިޤާލީ

ްކުރާް ްިއންތިޚާބު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްނިންމުންތައް، ނިންމާ

ްކުރަންވާނެެއވެ.ް ްތަޞްދީޤު ްބަލައި، ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ

ްއިން ްހިންގުން، ްިމްް-12ތިޚާބުތައް ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ )ހ(

ްކަންތައްތަްއް ްއިންތިޚާބުތަުކެގ ްއެންމެހައި ްބާްއވާ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްބާބުގެ ް)މި ްމާއްދާ ްވަނަ ..ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި  215ވަަނ19ްްހިންގާނީ
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ްއިލެކްޝަންްސް ްގާިާއިުމކުރާ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ްގައި މާއްދާ(

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްގެެނވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ް)ހ(، ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ްދުަވހުގެްތެރޭގަިއ...32ްޢަމަލުްކުރަންްފަށާތާް

ް

 220ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް)ށ(ްެއހެންތޯ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއެދެން. ްމަޢާފްކުރެްއުވން ްއާދެ، ްގެެނވުުންް)ށ(،

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރާްންފަށާތާ ްޢަމަލު 32ްްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމި ްތެޭރަގއި މާއްާދެގްުދވަހުގެ

ްކޮމިޝަންް ްއިލެކްޝަންްސ ްަބޔާންޮކށްފައިވާ ްގައި )ހ(

ްއެކުލަވާެލވުމާއެކުަލވާލަންވާނެިެއެް ްކޮމިޝަން ްިމ ްއެހާތަނަްށްވެ.  225އެކު

ްއަ ްކުރަމުން ްކޮމިޝަނަރ ްކަންތައްަތްއްއިލެކްޝަންސް ްއެންމެހަިއ ިއ

ް ްމިމާއްދާަގިއްޙަިަކުރުމާއި ް)ނ( ްކޮމިޝަނުންނެވެ. ްމި ވާުލވާނީ

ްކޮމިޝަނުންް ްއިެލކްޝަންްސ ްއެކުލަވާެލވޭ ްގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއިލެކްޝަންްސް ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ޢަމަލުކުރާނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްޢަމަލުކުރުމަށް  230ަކނޑަައޅާފަިއާވްްކޮމިޝަން

ްިއލެކްޝަންސްް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމިާމއްދާަގއި ް)ރ( ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމާއްާދ ްވަނަ ...ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ކޮމިޝަން

ްދަށުްން ްމާްއދާގެ ްވަނަ ...ް ްބާބުގެ ްމަޤާމުތަކުެގ ކޮމިޝަންތަކާއި،

ްޢައްަޔނުކުރެވެންދެންް ްކޮމިޝަން ްއިެލކްޝަްނސް ޢައްޔަނުކުރާ

ް ްޢަމަލުކުރުން، ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނުއަާސސީއާއި ް)ހ(11ްްދެމިއޮންނާނެއެވެ. .235 

ްފެށުމާއެކު،ް ްޢަމަލުކުަރން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެނެވުުނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަޖިލީހުންނާއި،ް ްަރއްޔިތުންެގ ްފަރާތުންނާއި، ްހިންާގ ވެރިކަން

ް ްމުސްތަޤިއްލުްގާިާޢަދުލުއިންޞާފް ްބާރުންނާއި، އިުމކުރުމުގެ

ްއެންމެހަިއްކޮމިޝަ ްތިބި ްމަޤާމުތަކުގަިއ ްމުސްަތޤިއްލު ންތަކުންނާއި،

ްދައުލަތުެގް ްމުއައްސަސާތަކުންާނިއ، ްއެންމެހައި ްދައުލަތުގެ  240މީހުންނާއި

ްއެްއގޮތަްށް ްމިޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމީހުން، ްތިބި ްމަޤާމުތަކުގައި އެންމެހައި

ްޤާނޫނެއްް ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްވަކި ް)ށ( ްފަށާންވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރަން
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ްކަންކަުމެގްއޮ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ންނަންޖެހޭކަމަށް

ްެއއްގޮތަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމި ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ތެރެއިން،ްޤާނޫނެއް

ްއިންް ް)ހ( ްމިމާއްދާގެ ްކަންކަން ްދަތިވާ  245ޢަމަލުކުރުމަށް

ްއެފަދަް ްަމޖިލީހުން އިސްތިސްނާކުެރވޭނެެއވެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްރަްއޔިތުންގެ

ްތަްޞދީޤުކުރުމާއެކު،ްޤާނޫނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކުލަވާަލއި، އް

އެޤާނޫނަކަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށަންވާނެެއވެ.ް)ނ(ްަވކިްކަމަކާްގުޅޭްޤާނޫނެްއް

ްއަސާީސް ްއެއްވެސް ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމި ނެތުމަކީ

ްކިބައިްން ްމީހެްއެގ ްެއްއވެސް ްމިނިވަްނކަމެއް ްުނވަތަ  250ޙައްޤެއް

ްނި ްނުވާނެެއވެ. ްބަލައިގެންެނއް ްސަބަބެއްކަމުަގއި ްއޮތް ،12ްގުޅަިއގަތުމަށް

ްފަށާާތް ްޢަމަލުކުރާން ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްެގނެވުނު )ހ(ްމި

ްމީހަކު،7ްް ްޙަވާލުާވ ްމަޤާމާއި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތެޭރގަިއ، ދުވަުހގެ

ްގިަނވެގެންް ްމަތީން ްއެްއގޮްތާވގޮތުެގ ްމެންބަރުންގެްްމިޤާނޫނުއަސާސީއާ ...

ްޖަހަންޖެހޭނީ.ް ްއަދަުދ ްއެތާ ްމަްއޗަށް، ްމެންބަރުންގެ ްމިަތއް  255މައްޗަށް،

ްއެކުަލވާލަންް ްމަޖިލީހެްއ ްވަޒީރުްނގެ ްެއުކލެވޭ ްމައްޗަްށ މެންބަރުންގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ްއެކުލަވާލަްނވާނީ ްމަިޖލިސް ްަވޒީރުންގެ ވާނެެއވެ.

ްޕާޓީއެ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްތަމްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ްެއްއވަރަްށ ލުވާނޭްސީއް

ްއިޞްލާ ްގެެނވުނު ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ް)ށ( ްޢަމަލުކުރަންްގޮތަށެވެ. ޙުތަކަްށ

ް ްއެންމެހައިފެށިއިރު، ްގެންދިޔަ ްހިންގަމުން  260 ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ

ްމިް ްބަލަހައްޓާނީ ްއިދާރާަތއް ްސަރުކާރުގެ ްއެނޫްނވެްސ މިނިސްޓްރީތަކާއި

ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުތަކާ ް)ހ(ެގްްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްމިްމާއްދާގެ ގޮތުގެމަތީން

ްދަ ްމަޖިލީހުންނެވެ. ްވަޒީރުްނެގ ްއެކުލަވާލާ ްމިލްކިއްޔާތުްއުިުދަށުން ލަތުެގ

ްއިޞްލ13ާ ްގެެނވުނު ްޤާނޫނުައސާސީއަށް ްފަށާއިރު،ް. ްޢަމަލުުކރަން ޙުތަކަށް

ްމިލްކިއްާޔުތް ްަދއުލަތުެގ ްެއއްެޗއް ްއެންމެހައި ްމިލްިކއްޔާުތގަިއވާ  265ދައުލަތުގެ

ްވާ ްކަމުގައި ްއެއްބަްސވުންތައް ްމުޢާޙަދާތަކާއި ްބައިނަލްައޤްވާމީ .14ްނެެއވެ.

ްއިޞްލާ ްގެެނވުނު ްފެށިއިރު،ް)ހ(ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޢަމަލުކުރާން ޙުތަކަށް

ްަބއިނަލްއަޤްވާީމް ްތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ްނަމުަގއި ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

ްޢަމަލު ްދިވެހިރާއްެޖއަްށ ްދަށުން ްއެއްބަްސވުންަތކުގެ ކުރުންްމުޢާހަދާތަކާއި
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ްގޮުތެގް ްެއއްބަްސެވފައިވާ ްނަމުގައި ްދައުލަތުގެ ްކަންކަމުަގއި،  270ލާޒިމްކުރާ

މަތީންްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދަންވާނެެއވެ.ް)ށ(ްޤާނޫނުއަސާީސއަށްްގެެނވުުން

ްގޮުތގެމަތީންް ްޤާނޫނުަގިއާވ ްކުރީން ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙުތަކަށް

ދަރަނިތައް،ްއެދަރަނިތައްްނެގިިއުރްދައުލަތަށްްއެކިްފަރާތްތަކުންްނަގާފަިއވާް

ްބަިއނަލްިްޢަޤްވާމީް ްއަދާކުރާންވާެނއެެވ. ްގޮތުގެމަތީްނ އެއްބަްސވެފަިއވާ

ް ްވަޢުދުތައް، ްއެހެނިހެން ްވެފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށ15ްދާއިރާަގއި .275 

ްދައުލަުތެގް ްކުީރގަިއ، ްފެށުމުގެ ްަޢމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ގެނެވުނު

ްތަޞްދީޤުކޮށްފަ ްމުޢާހަދާތަކާއިްނަމުގައި ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ިއވާ

އެއްބަްސވެފަިއވާްެއއްބަސްވުްނތަކުގެްއިތުރުްނވެސް،ްޤާނޫނާްޚިލާފުްނުވާނޭް

ްވެަފއިާވް ްނަމުގައި ްދާއިރާގައި،ްދައުލަުތގެ ްމަތީން،ްބައިނަލްއަްޤާވމީ ގޮތުގެ

ް ްޢަދުލްއިންޞާްފ ްދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ. ްއެގޮުތގަިއ  280ކުރުން،ްގާއިމުްވަޢުދުތައް

ްޢަދުލުއިންޞާފުެގ16ް ްގޮތުގެމަތީން ްަބޔާންެވގެންވާ ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި .ްމި

ްގޮުތެގް ްއަންަނނިވި ްތައްޔާރުވާނީ ްފެށުމަށް ްހިްނގާން ކަންތައްތައް

ްިއޞްލާޙުތަކަށްް ްގެެނވުނު ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ް)ހ( މަތީންނެވެ.

ްފިޔަަވިއ،ް ްަފނޑިޔާުރ ްއުއްތަމަ ްހުރި ްފެށިއިރު ޢަމަލުކުރަން

ނޑިޔާރުންނާއިް ްފަ ްމިނޫނަސްް، ްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި،  285ޤާޒީންނާއި،

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްމި ްމީހުން، ްކުރާންތިބި ްޝަރީޢަތް ކޯޓުތަުކގައި

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްމުއްދަތަށ2ްްްޢަމަލުކުރާން ްުދަވހުގެ އަހަރު

ްތެރޭަގިއް ްމުއްދަތުގެ ްމި ްޢައްޔަނުކުެރވޭނެެއވެ. ްމަޤާމަށް ނޑިޔާރުކަުމގެ ފަ

ްސަބަބަކާ ްވަކިކުެރވޭީންއެްއވެސް ްމަޤާމުން ނޑިޔާރަކު ްފަ ހުެރ

ް ް)ޢަދުލްއިންޞާފް ްމާއްދާ ްވަަނ ...ް  290އިމުކުރުުމެގްގާިާމިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޮގތުގެމަތީންނެވެ.ް ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ްާމްއދާ( ްވަނަ ...ް ްމިބާބުގެ ބާރު

ްފަށާް ްޢަމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްެގނެވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް )ށ(

ްފެށިގެން ްމަޖިލީހުނ2ްްްްތާރީޚުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްތެޭރގަިއ، ްދުވަހުގެ އަހަރު

ިާްފާސްކުރާްޤާނޫނުތަކުންް ނިޑޔާުރކަމުގަިއްތިބޭނޭްގާ ިއމުކުރާްކޯޓުތަުކގަިއްފަ

ް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޖުޑީޝަލްްގާިާމީހުން،  295އިމުކުެރވޭ

ްިމް ް)ނ( ްޢައްޔަނުކުރާްނވާނެެއވެ. ްކޮމިޝަނުން ސަރވިސަްސ
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ްވަނަ ...ް ްަގިއްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާ( ްހަތަރުވަނަ ް)މިބާބުގެ މާއްދާ

ްރިޔާސީ ްމާއްާދްްބަޔާންކުރާ ްވަނަ ...ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި އިންތިޚާާބއި

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިުތންގެ ްބަޔާންކުރާ ްގައި ްމާއްދާ( ްފަސްވަނަ )މިބާބުގެ

ް ްބާއްވާާތ ްޖަލްސާ ްިމ1ްްފުރަތަމަ ްތެރޭގަިއ، ްދުވަުހގެ  300މަްސ

ްބަޔާންކޮްށފަ ްކޮމިޝަްންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްސަރވިަސސް ްޖުޑީޝަލް އިވާ

ްކޯްޓ،ްގާިާ ްސުޕްރީމް .ް)ހ(ްމ17ްިއިމުކޮްށްނިންމަންވާނެެއވެ.ްއިންތިޤާލީ

ިާްޤާނޫނުއަސާސީެގްދަށުންްއުަފްއދާްސުޕްރީމްްކޯޓުް އިމުކުެރވެންދެން،ްމިްގާ

ްމަސް ްޙަވާުލކޮށްފަިއވާ ްކޯޓާއި ްސުޕްރީމް ލިއްޔަތުަތްއްޢޫިޫޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްއިންތި ްިމްއަދާކުރާނޭ ް)ށ( ްއޮންނަންވާނެެއވެ. ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް  305ޤާލީ

ްތިބޭީން ްކޯޓުގައި ްއިންތިޤާލީްސުޕްރީމް ްބަޔާންކޮްށފައިވާ ް)ހ(ްގައި މާއްދާގެ

ްގަިއް ްމާއްދާ( ްފަސްވަނަ ްބާބުގެ ް)މި ްމާއްދާ ްވަނަ ....ް މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދެބައިެގް ްތިންބައިުކޅަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްަޢއްޔަންއަޣްލަބި ްއްޔަތުން ނޑިޔާރުންނަކީ،3ްްކުާރ ްެއްފަ ނޑިޔާރުންނެވެ. ފަ

ް ް)ްޢަދުލުއިންޞާފު ްޤާނޫނުއަސާސީެގް...ްވަަންމާއްދާ  310އިމުކުރުމުެގްާގިާމި

ްހަމަވާް ްޝަރުޠު ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ްމާއްދާ( ްވަނަ ....ް ްމިބާބުގެ ބާރު

ްަބޔާންކޮ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވާްނވާނެެއވެ.ް)ނ(ްމި ށްފަިއވާްމީހުންކަމުގައި

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއިންތިޚާބުކޮށް، ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްދާއިީމް ްއެކުަލާވލައި، ްކޮމިޝަން ްަސރވިސަސް ްޖުޑީޝަލް އިންތިޚާބުކޮށް،

ްއުވުީނއެވެ.ް ްކޯުޓ ްސުޕްރީމް ްއިންތިޤާލީ ްއުފެއްދުމާެއުކ، ްކޯޓު  315ސުޕްރީމް

ް ްޝަރީޢަތްތައް، ްގެނެުވނ18ްުހިނގަމުންދާ ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް .ް

ްކޯޓުތަުކގަްއޔާިއ،ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙުތަކަށް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްހަިއޯކޓުގަްއޔާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޢަމަލުކުރާނީް ްމައްސަލަތަކާމެދު ްހިނގަމުންދާ ްހުށަހެޅި، އިލްތިމާސްކުރުމަށް

 320ހުށަހަޅައިގެްންްތިރީގައިްމިްބަޔާންކުރާްގޮުތެގްމަތީންނެވެ.ް)ހ(ްދައުލަތުންް

ާވްޟުިުހިންގާންްފަށާފައިވާްދަުޢވާތަުކގެްތެރެއިްނ،ްޤާނޫނުއަާސސީާއްތަޢާރަ

ްކޮށްފައިާވް ްދަުށން ްަބއެްއގެ ްއެފަދަ ްާޤނޫނެއްގެ ްދަށުން،ްނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ

ްަގިއް ް)ހ( ްާމއްދާެގ ްމި ް)ށ( ްބާޠިުލކުރުން. ްދަޢުވާަތއް އެންމެހައި
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ްފިަޔވަ ްދަޢުވާަތއް ްިމްބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ްަދޢުވާތައް ްއެހެން ިއ

 325ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާްނކޮށްފައިވާްއުސޫލުތަާކްޚިލާފުނުވާނޭްގޮތުގެްމަތީްން

ްނިންމާފައިާވް ްކޯުޓން ްހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ނ( ްގެންިދއުން. ކުރިއަށް

ްއިލްިތމާސްކުރުމަށްް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްތެރެއިން މައްސަލަތަކުެގ

ްމަްއސަލަތައް ްސުޕްރީމްްްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިންިތޤާލީ ްގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

ް ްމަޤާމުތައް، ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުސްތަޤިއްލު ްޙަވާލުކުރުން. .19ްކޯޓާ

ްމަތީންް ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެެނވުުނ  330ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޢައްަޔން ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްކޮމިޝަންތަާކިއ ކުރެވެންދެންްމުސްތަޤިއްލު

ްމަރުޙަ ްމީހުންްއިންތިޤާލީ ްމަާޤމުތަކަށް ްކޮމިޝަންތަާކއި ލާގަިއްމުްސތަޤިއްލު

ްއިންތިޤާލީްޢައްޔަން ް)ހ( ްމަތީންނެވެ. ްގޮތުގެ ްއަންނަނިިވ ކުރާނީ

ްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނާއި،ް ްމަޖިލީހުން ްއޮންނަްރައްޔިތުްނގެ މަރުޙަލާގައި

ްކޮމިޝަނާިއް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޝަނާއި، ްކޮރަޕްޝަން  335އެންޓި

ްކޮންމެ ްްމިއިން ްމެންބަރުން ްތިން ކުރަންވާނެެއެވ.ްއްޔަންްޢަިަކޮމިޝަނަކަށް

ްމިް ްަޝރުޠުކަމުގައި ްމެންބަރުކަމުގެ ްކޮމިޝަނެއްގެ ްއެ ްމެންބަރުންނަކީ، އެ

ްއިޞްލާޙުތަުކގަިއްބަޔާންކޮށްަފއިާވްއެންމެހަިއް ްގެެނވުނު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިމާއްދާގެ ް)ށ( ްވާންވާެނއެެވ. ްމީހުންކަމުގައި ްހަމަވާ )ހ(ްްޝަރުޠުތައް

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޝަންތަކަށް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ  340ގައި

ްހުށަހަޅާް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްާޕޓީތަކުން ްސިޔާސީ އަްއޔަނުކުރާނީ

ްކޮންެމް ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްމިޮގތުން ްތެރެއިންނެވެ. މީހުންގެ

ްއެް ްއަދި ްނަެމވެ. ްއެއް ްހުށަހަޅާނީ ްމެންބަރުކަމަށް ގޮތުްންކޮމިޝަނެއްެގ

ްެމންބަރެއްކަމުަގިއް ްޕާޓީެއއްގެ ްސިޔާސީ ްއެއްެވސް ްމީހުންނަކީ ހުށަހަޅާ

ްޕާޓީއެްއކަމުަގިއް ްިސޔާސީ ްބޭނުމަށް ްމިމާއްދާގެ ްނުވާެނއެެވ.  345ވެގެންެނއް

ްމީހުންް ްމަޤާމުތަކަށް ްޕާީޓގެ ްބާއްވައި ްއިންތިޚާބު ްއެޕާޓީެއއްގެ ބަލާނީ،

ް ްޕާޓީތަކެވެ.ް)ނ(ްއިންތިޤާލީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ އިމުުކާރްގާިާމަރުޙަލާގައި

ްގެެނވުނުް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްެދމިއޮންނާނީ،ްމި ްމަޤާމުތައް ކޮމިޝަންތަކާއި

ްެއް ްނުވަތަ ްކޮމިޝަނެއް ްއެ ްމަތީން ްޮގތުގެ ްެއއްގޮްތވާ އިޞްލާޙުތަކާ

ް ްއަލުން ިާްމަޤާމެއް ްމަރުޙަލާގަިއްގާ ްއިންތިޤާލީ ް)ރ(  350އިމުކުެރވެންދެންނެވެ.
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ްމަޤާ ްކޮމިޝަންތަކާިއ ްމުސްތަޤިއްލު ްމީހުންްއްޔަންޢަިަމުތަކަށް ުކރެވޭ

ްމަތީްން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮްތވާ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެނެވުުނ މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަޤާމުތަކަށްްގާިާ ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުސްތަޤިްއލު އިމުކުރާ

ްމިްއްޔަންޢަިަ ް)ބ( ްނާޅައެވެ. ްހުރަހެއް ްމިމާްއދާ ކުރުމަކަށް

ްަބޔާންކޮށްފައިް ްމާއްދާގައި ްވަނަ ...ް ްމަތީންްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތުގެ  355ވާ

ް ްޖެނެރަލް ްމިޤާޫނނުއަސާސީއަްށްަޢިަޕްރޮސިކިއުޓަރ އްޔަންކުެރވެންދެން،

ް ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްތެރޭަގިއްޢަމަގެނެވުނު ްދުވަހުގެ ްފަނަރަ ްފަށާތާ ލުކުރަން

ްޕްރޮސިކިއުަޓރް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްމަރުޙަލާގައި އިންތިޤާލީ

(ް ްއައްޔަްނކުރަންާވނެއެވެ. ްމަރުޙަލާގަިއްޖެނެރަލެއް ްއިންތިޤާލީ ޅ(

ް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްެގ ްެއްޢަިަޕްރޮސިކިއުޓަރ  360އްޔަންކުރާނީ

ް ްމީހުން ްކޮމިޝަންތަކަށް ްމުސްތަޤިއްލު ކުރުމަްށްއްޔަންޢަިަމަރުޙަލާގައި

ް)ހ(، ްއުސޫާލްްމިމާއްދާގެ ނަޑއަޅާަފއިާވ ްކަ ްަގއި ް)ނ( ްައދި )ށ(

ްޖެ ްޕްރޮސިކިުއޓަރ ްމަތީންނެވެ. ްގޮތުގެ ްމަޤާމަށްްއެްއގޮތްވާ ނެރަލްގެ

ްމާއްދާްޢަިަ ްވަނަ ....ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމީހަކީ އްޔަނުކުރާ

ް ްމަޤާމުތައް ްކޮމިޝަންތަާކއި ްމުސްތަޤިއްލު  365'ޕްރޮސިކިުއަޓރްޖެނެރަލް'ް–-)

ްޝަރުޠުތަްއް ްއެންމެހަިއ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްަގއި ްމާއްދާ( ްވަނަ ..ް މިބާބުގެ

ްޤާނޫނު ް)ކ( ްވާްނާވނެއެވެ. ްމީހަކުކަމުގައި ްގެނެވުުންހަމަވާ އަާސީސއަށް

ްރައިޓްްސް ްހިއުަމން ްއުަފއްދާފައިާވ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމެންބަރުންގެް ްތިިބ ްކޮމިޝަންަގއި ްސަރވިސް ްސިވިްލ ކޮމިޝަނާއި،

ްަބޔާންކޮށްފަިއވާް ްޤާނޫނުތަުކގަިއ ްއުފެއްދި ްކޮމިަޝން ްދެ ްއެ  370މެންބަރުކަން،

ްއެހެ ްހަމަ ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްގެނެވުުންމުއްދަތަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ންމެ،

ް ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރާން ްއޮޑިޓަރްއްޔަންޢަިައިޞްލާޙުތަކަށް ކޮށްަފއިވާ

ްމުއްދަތަްށް ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުގައި ްއުެފްއދި ްމަޤާމު ްއެ ޖެނެރަލް،

ްއެްއގޮްތާވް ްއިޞްލާޙުަތކާ ްގެެނވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދެމިހުންނާނެއެވެ.

ްމުސްތަޤި ްމަތީން ްއުފައްދާެންގޮތުެގ ްމަޤާމުތައް ްކޮމިޝަންތަކާިއ  375އްުލ

ް ްފުރަތަމ22ްަމުއްދަތުތައް، ްާބއްާވ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްިމ ް)ހ( .

ްތާރީޚުްން ްާބއްވާ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްއިންތިޚާާބއި ރިޔާސީ
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ްގެނެވުުން ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ްތެރޭގައި ްމަސްދުވަހުގެ ްހަ ފެށިގެން

ްެއްއގޮތް ްކޮމިޝަނަށްްއިޞްލާޙުތަކާ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަްނ ްމަތީން ްގޮުތގެ ވާ

ްގެނެވުުން ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްމި ް)ށ( ްޢައްޔަނުކުރަންވާެނއެވެ.  380މެންބަރުން

ްމިް ްތެރޭަގއި ްދުވަުހެގ ްމަސް ްބާރަ ްޢަމަލުކުރާންަފށާތާ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމަތީންް ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެެނވުުނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްއިލެކްޝަންސް ްމިްގާިާކޮމިޝަެންއ ް)ނ( އިމުކުރާްނވާނެެއވެ.

ް.....ް ްޢަމަލުކުާރންފަށާތާ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެެނވުނު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 385ދުވަހުގެްތެޭރގަިއްމިްޤާނޫނުައސާސީއަށްްގެނެވުނުްއިޞްލާުޙތަކާްެއއްގޮްތާވް

ްކޮމިޝަނެްއް ްސަރވިސަްސ ްޖުީޑޝަލް ްމަތީން ގޮތުގެ

ްޤާނޫގާިާ ްމި ް)ރ( ްގެނެވުުންއިމުކުރަްނވާނެެއވެ. ނުއަސާސީއަށް

ްިމް ްތެރޭގައި ްދުވަހުެގ ްއަހަރު ްތިން ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރާން އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމަތީންް ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެެނވުުނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްެގ  390ންވާނެެއވެ.ްޢަިައްޔަންުކރަޕްރޮސިކިއުޓަރ

ްކަތީބުން ްރަށްރަުށގެ ްއަތޮޅުވެރިންާނއި ްާޤނޫނުއ21ަ، ްމި ް)ހ( ސާސީއަްށް.

ް ްފަށާއިރު، ްއަތޮޅުވެިރޔާެގްޢަމަލުކުރަން ްއަތޮެޅއްަގއިެމ ްކޮންމެ ރާްއޖޭގެ

ްކަތީބުންނާއި،ް ްބޮުޑ ްރަށްރަށުެގ ްމީހަކާއި، ްކޮންމެ ްހުރި މަޤާމުގައި

ްހިންގުާމް ްޮއފީސް ްރަށު ްއެރަށެްއގެ ްކަތީބުންެގްތެރެއިން ކަތީބުންނާއި،ްުކޑަ

ްމީ ްކޮންމެ ްހުރި ްމަސްޙަވާލުވެ ްއެމީހެއްގެ ްއަދާކުރުންްޢޫިޫހަކުމެ،  395ލިއްަޔތު

ްމާލޭެގް ްރައީސާއި، ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭ ް)ށ( ްދެމިހުންނާންވާނެއެވެ. މަތީ

ްސިވިްލް ްަޙވާލުެވހުރި ްހިންގުމާ ްައަވށުއޮފީސް ްައވަށެްއގައިމެ ކޮންމެ

ްއެމީހެްއެގް ިައްޒަފަކުމެ، ްމުވަ ްއިސް ްއެްނމެ ްހިމެނޭ ސަރވިްސގައި

ްއަދާ ްއަދިްމަސްއޫލިއްޔަތު ްދެމިހުންނާންވާނެއެވެ. ްމަތީ ކުރުްނ

ްމުނިސިޕަލްޓީއަށެެވ.ް ްމާލޭ ްހަމައެކަިނ ްަޖވާބުދާރީވާނީ  400އަވަުށއޮފީސްތަކުން

ް ްއަތޮޅުވެރިން ްރައްޔިތުންެގްޢަިަ)ނ( ްޤާނޫނެއް ްބަޔާންކުރާ މަލުކުރާނޭގޮތް

ްތަ ްފާސްކޮށް ްޢަމަލުކުރާނީްޞްިްްމަޖިލީހުން ްއަތޮުޅވެރިން ދީޤުކުރެވެންދެން

ްއެފަރާތްތަކު ްމިހާރުވެސް ްއަތޮޅުަތްއްޢަިަން ްގަވާއިދުތަާކިއ، މަލުކުރަމުންދާ

ް ްގޮުތެގްޙަިަހިންގުމާ ްެއްއގޮތްާވ ްއިރުޝާދުތަާކ ްވަޒީެރއްެގ ްހުންނަ ވާލުެވ
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ްވަޒީަރކަށްް ްހުްނނަ ްހަވާުލވެ ްހިންގުމާ ްއަތޮޅުަތްއ ްއަދި  405މަތީންނެވެ.

ްދަށު ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ް)ރ( ްޖަވާބުދާީރވާންާވނެއެވެ. ންްއަތޮޅުވެރިން

ްމަޤާމުގަިއް ްއެ ްމީހުން ްޙަވާލުވާ ްކަތީބުކަމާ ްރަށްރަށުގެ އަތޮޅުވެިރކަމާއި

ދެމިތިބޭނީ،ްއެްއަތޮެޅްއގެްއަތޮޅުވެރިާޔގެްމަޤާމަށާއިްއެރަށެްއގެްކަތީުބކަުމެގް

މަޤާމަށްްމީހުންްއިންތިޚާބުކޮށް،ްއެްމަޤާމަކަށްްއިންތިޚާބުވާްީމހަކުްމަޤާމުެގް

ްމާއްދާގެ ްމި ް)ބ( ްއަތޮޅުވެިރކަާމިއްްހުވާކުރާންދެނެވެ. ްދަށުން ްގެ  410)ހ(

ްއެްއވެްސްޙަރަކާތެއްަގިއް ްމީހުން،ްސިޔާސީ ްޙަވާުލާވ ްކަތީބުކަމާ ރަށްރަށުގެ

ްވަިކް ްބުރަވެ، ްަވކިފަރާތަކަށް ްއިްނތިޚާބެއްަގއި ްެއްއވެސް ޝާމިލުވެ،

ްކެންޑިޑޭަޓކަްށް ްވަކި ްމަސައްކަތްކޮށް، ްހޯދުމަށް ްތާއީދު ކެންޑިޑޭަޓކަށް

ްމަސައްކަ ްއެްއވެްސްހުރަސްއެޅުމަށް ްުނވާނެެއެވ. ްހަދައިގެނެއް ްތޮކށް

ްކޮމިޝަންް ްއިލެކްަޝން ްއިންތިޤާލީ ްކަެމއްަގއި، ްެއއްވެސް  415އިންތިޚާބެްއގެ

ްއިރުޝާުދް ްހޯދަިއ، ްއިުރޝާދު ްފަރާތެއްގެ ްެއއްެވސް ްއެހެން ފިޔަވައި

ްއިންތިޚާބުތައްް ްލޯކަލް ްުނާވނެއެވެ. ްހަދަިއގެންނެއް ްލިބިގަނެ ް)ހ(22ް، .

ްގެ ްދެމަސްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ނެވުނު

ދުވަހުގެްތެރޭގައިްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުމާބެހޭްޤާނޫނެއްްރައްޔިތުންެގް

ްގެނެވުުން ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ް)ށ( ްފާސްކުރަންވާނެެއވެ.  420މަޖިލީހުން

އިޞްލާޙުތަކަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާތާްހަްމަސްްދުވަހުގެްތެޭރގައިްމިާމއްދާެގް

ހ(ްގައިްބަޔާްނކޮށްފައިްެއވާްޤާނޫނުގެްދަށުންްބާއްވަންޖެހޭްއިންތިޚާބުތަްއް)

ްމިމާ ް)ނ( ްަބޔާންކޮށްފަިއާވްބާއްވަްނވާނެެއވެ. ްަގއި ް)ށ( އްދާގެ

ް ްބޭްއވުމާެއކު، ްމީހުްންއިންތިޚާބުތައް ްއިންތިޚާބުވީ ްމަޤާމުތަކަށް އެިކއެކި

ްޙަވާ ްމަޤާމުތަކާ ްމަތީން ްަބޔާންެވގެންާވްގޮުތގެ  425ުލެވްމަޤާމުތަކުެގްޤާނޫނުގައި

ްާޤނޫނުއަސާސީާއްޢޫިޫމަސް ްފަށަންވާނެެއވެ. ްއަާދކުަރން ލިއްޔަތު

ްޟުިުތަޢާރު ްޤާނޫނުތައް، ްގެނެވުުނ23ްވާ ްޤާނޫނުއަާސސީައށް .

ްމިހާރުް ްމަްއޗަށް ްއެ ްފެށުމާއެކު، ްޢަމަލުކުރަްނ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްމިް ްތެރެއިން ްކަންކަުމގެ ްޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ްގެންދާ ޢަމަލުކުރަމުން

ްތަޢާރުޤާނޫ ްޤާނޫނުތައްްޟުިުނުއަސާސީާއއި ްފާހަގަކޮށް، ްކަންކަން  430ވާ

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮެތއް، ްޢަމަލުކުރާނޭ އިޞްލާޙުކުެރވެންދެން
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ް ްލިބިފައިވާ ްޤާނޫނުތަކުން ްކުީރެގ ްވާނެެއވެ. ްައިަފާސްކުރާން .24ްދަބު،

ްފެށުމުގެް ްޢަމަލުކުރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެެނވުުނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޙުކުމްްކުރީގަް ްދީ، ްއަދަބު ްދަށުން ްޤާނޫުނތަކުގެ ްެއކިެއކި އި

ްގޮުތެގް ްއަންނަނިވި ްޢަމަލުކުރާނީ ްމީހުންނާމެދު  435ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

ްޤާނޫނަކީ،ް ްރިޢާޔަތްކުރި ްއަދަބުދިނުމުގައި ްމީހަކަށް ްއެ ް)ހ( މަތީންނެވެ.

ްޚިލާްފާވް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްމި ްބަަޔކީ ްއެ ްރިޢާޔަތްުކރި ްޤާނޫނެްއގެ ނުވަތަ

ްމިްއެްއޗެ ް)ށ( ްވާނެެއވެ. ްމިނިވަންކުރާން ްއެމީހަކު އްނަމަ،

ްތަޢާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ްސަބަބުްންރުޟުޤާނޫނުއަސާސީން،ްނުވަތަ ވުުމގެ

ްކުށަްށް ްސާބިތުެވފައިވާ ްމަްއޗަށް ްބަދަލަކުން،ްއެމީހެއްެގ ްގެނެޭވ  440ޤާނޫނަކަށް

ްދޭންވާނެއެެވ.ް ްއެމީހަކަށް ްުލޔެއް ްއެ ްލިޭބނަމަ، ްލުޔެއް ްއަދަބަށް ދޭންޖެހޭ

ް ްކަންތައްތައް، ްފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުތަުކގެ ،25ްކުރީގެ

ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެނެވުުނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޤާނޫނަކުންް ްހަދާ ްއަލުން ްނުވަތަ ްބަދަލަކުން ްގެނެވޭ ޤާނޫނަކަށް

 445ްއެހެންގޮތަކަށްްަކނޑަނާޅާހާްހިނދަކުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުތަކުގެްދަށުންް

ްމާީލްއުިުދަ ްއަދި ްޤާނޫނީ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްފަާރތްތަކުން ްއެނޫން ލަތުންނާއި

ްއުވާލަ ްއަދާކުރަންވާެނެއވެ. ްއަލުންްޒިންމާތައް ްޤާނޫނުަތކާއި ންޖެހޭ

ް ްހަދަންޖެހޭ ްގެނެުވުންް-26ޤާނޫނުތައް؛ ްޤާނޫނުއަސާސީައށް )ހ(

ްލިސްޓެ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަދަންޖެހޭ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްއްއިޞްލާޙުތަކަށް

ް ްތަޢާރުޟ4ްުޖަދުވަލު ްމިޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ް)ށ( ްއެވަީނެއެވ.  450ވާްގައި

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަްނ ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްލިސްޓެއް 62ްޤާނޫނުތަކުގެ

ްނުވަަތް ްއިޞްލާޙުުކރުމުގެ ްއެޤާނޫނުތައް ްަތއްޔާުރޮކށް ްތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ްފަށަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމަސައްަކތް ްކުރަންޖެހޭ ންވާނެއެެވ.ްއުވާލަން

ްޤާނޫނުތައް؛ް ްނުފަށާހުރި ްޢަމަލުކުރަން ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްފެށުމުގެްް-27 ްޢަމަލުުކރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެެނވުނު  455ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްހުރިް ްނުފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ކުރީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްތެރެއިން ނުާވްރުޟުިުތަޢާްޤާނޫނުތަކުގެ

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާް ްޤާނޫނެްއަގއި ްއެ ްބައިތައް، ްޤާނޫނުތަުކގެ ޤާނޫނުތަކާއި،
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ގޮތެްއގެމަތީންްތަންފީޛުކުރަންާވނެއެވެ.ްއެކުަލވާލަންްފަށާފަިއާވްޤާނޫނުތައް؛ް

ްފެށުމުގެްް-28 ްޢަމަލުުކރަން ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްގެެނވުނު  460ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަިޖލީހަ ްރަްއޔިތުންގެ ްތެެރއިންްކުރީަގއި ްބިލުތަކުގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ށް

ްއިންތިޤާލީް ްމަސަްއކަްތ، ްބިލުތަކުގެ ްތައާރަުޟނުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްގެންދަންވާނެއެެވ.ް ްކުރިއަށް ްމަޖިލީހަކުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮންނަ މަރުޙަލާގައި

ްާޤނޫނުތައް؛ް ްގުޅޭ ްޝަރީޢަތާ ްގެެނވުުންް-29އިސްލާމީ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް

ް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްފަށާތާ ްތެރޭަގއި،2ްްޢަމަލުކުރަްނ ްުދަވހުގެ  465އަހަރު

ްހަދަންޖެހޭް ްހިންގުމަށްޓަަކިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޝަރީޢަތް އިސްލާމީ

ްބިލްތައްް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް

ް ްނިމުން؛ ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ހ(ްް-32އެމަޖިލީހަށް

ްވަނަްމިބާ ...ް ްމާއްދާިއން ްވަނަ ...ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހިމެނޭ ބުގައި

ްނުވަތަް ްފުރިހަމަވުމުން ްކަމެއްމެ ްކޮންމެ ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ  470މާއްދާއަށް

ްފާއިތުވުމުްން ްމުއްދަތެްއ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްއެާމއްދާެއއްަގއި އެކަމަކަށް

ްއޮްތކަމުގައިް ް)ހ(ްއެހެން ް)ށ(ްމިމާއްދާގެ ްއުވުީނއެވެ. ވިަޔސްްއެމާއްދާެއއް

ްފުރިހަމަކުރުމަށްް ްތެރޭގައި ްަވކިމުއްދަތެްއގެ ްމާއްދާއަކުން މިބާބުގެ

ްއޮތްނަމަ،ް ްފުރިހަމަނުވެ ްފާއިތުވާއިރު ްއެމުްއދަތެއް ްކަމެއް ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްކުރުމަށް ްއެކަމެއް ްގޮތުްނ ްއުޞޫލެއްގެ  475ޢާންމު

ްއެކަމެްއކުރަންވާނެ ްގޮެތއްގެމަތީްނ ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއވެ.

ް ްނުގެނައުން؛ ްމިްް-31ބަދަލު (ް ްމާއްދާ ްވަަނ ....ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ް 4ްްބާބުގެ ްބާބުގެ ްމި (ް ްމާއްދާ ްވަނަ ....ް ްއާިއ ްމާއްދާ( ވަަނ5ްްވަނަ

ްއިންތިޚާބުް ްޢާްނމު ްއިންތިޚާބާއި ްރިޔާސީ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި )ް މާއްދާ

ްއިންތިޚާ ްއިންތިޚާބުތަުކން ްއެ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާާއއިްބާއްަވއި،  480ބުވާ

ްޙަވާލުވުުމެގް ްމަޤާމާ ްއެބައިމީހުންގެ ްމެްނބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްގެނެްސގެނެްއްނުވާނެއެެވ.ް ްބަދަެލއް ްެއއްވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް ކުރީަގއި

ްވަ ްފުރުސަތު؛ްޞީިީދައުލަތުގެ ްބޭނުންކުރުމުގެ ްގޮތެއްގައި ްހަމަހަމަ ލަތްަތއް

ްއިންތިޤާް-32 ްބާބުގަިއް)ހ( ްމި ްޖެހޭކަމަށް ްާބއްވަން ްމަރުޙަލާގައި ލީ

ްެކންޑިޑޭޓުންާނިއް ްއެންމެހައި ްވާދަކުރާ ްއިންތިޚާބުތަުކގަިއ  485ބަޔާންކުރާ
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ްގޮތެްއަގއިް ްހަމަހަމަ ްނެތި، ްކުރުމެއް ްތަފާތު ްމެދުގަިއ ްޕާޓީތަުކެގ ސިޔާސީ

ލަްތތައްްބޭނުންކުރަންްލިބޭނޭްއިްނތިޒާމްތައްްެއްޞީިީދައުލަތުގެްއެިކއެކިްވަ

ްބަޔަުކް ްނުވަތަ ްމީހަކު ްހުރި ްޙަވާލުެވ ްބެލެހެއްޓުމާ ވަސީލަތެްއ

ްހިންގުމާް ްސަުރކާރު ްމަރުޙަލާގައި ްއިންތިޤާލީ ް)ށ( ހަމަޖައްސާންވާނެެއވެ.

 490ޙަވާލުވާްފަރާތްތަކުްނ،ްސަރުާކރުްހިންގުމުގެްނަމުަގއިްދައުަލތުގެްެއްއވެްސް

ްެކންޞީިީވަ ްވާދަކުރާ ްއިންތިޚާބުަގއި ްބޭނުންކުރުުމގަިއ، ޑިޑޭޓުންނާިއްލަތެއް

ްނުވާނެެއވެ.ް ްލިިބގަނެގެންނެްއ ްުފރުޞަތުތަކެއް ްނުލިބޭ ްޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ

ްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ްމެންބަރުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޅ.އަތޮޅުގެ ްތާއީދުުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ  495ްއާދެ،

ްއެހުްޢިލްޔާސްްޙުަސއިންްިއބްާރހީމްް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްޢަލްއުސްތާޛު ްށަހެޅުއްވި
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަޅުަގނުޑވެްސްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމިޤަްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހަޅާލަން ްޞްދުހުށަހެޅުމެއް ްމިދިަޔްކުރީ، ްހުށަހެޅިގެން  500މިހާތަނަށް

ްވަރަށްބޮަޑްށްހުށަހެޅުންތަކަ ްތެޭރަގއިވެްސ ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ކީ

ްމަފް ްހުރި ްއެހުރިކަހަލަްހޫިޫޚިޔާލުތަފާތުވެފައި ްާދދި ްއަދިވެސް ްހަމަ މްތަކެއް.

ްމިމަޖިލީހުގައިެވްސް ްއެހެންކަާމއެކު ްދިޔައީ. ްހުށަހެޅިގެން ގޮތަކަށް

ށްްކަމަމުމުގައިްދަތިތަކެއްްކުިރމަތިވެދާނެާކވެސްްއޭަގއިްަވކިގޮަތަކށްްނިއަނެއް

ނޑުްހުށަހަޅާލަންްމިުއޅޭްހުށަހެޅުމަކީްއަޅުަގނޑަށްްވިސްނޭ.ްވުމާެއުކ،ް  505އަުޅގަ

ްެއް ްހާސިްލކުރަްއވަން ްތެޭރގައި ްވިސްނުންފުޅުތަކުގެ ްތަފާތު މިދެންނެވި

ްުއސޫލުތަކެއްކަމަްށް ްމެދުމިނުގެ ްާހސިލްކުރެވިދާނެ ްކަންތައްތައް ބޭނުންފުޅުވާ

ްހިމަ ްކަންކަން ްޤަބޫުލކުރެވޭ ްރެޯކޑަށްޓަކަިއެވްސްއަޅުަގނޑަށް ނާފައި.

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްފާދިއްޕޮުޅގެ ްދެންމެއަކު ްބޭުނން.ްދާދި އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްހުށަހެޅުމަކީ ްއެހުށަހެޅުއްިވ ްއިބްރާީހމް ްޙުސައިން  510މެންބަރު

ްރަނގަޅުގޮްތ.ް ްއެންމެ ްއޮންނަންވީ ްމިބާބު ްނަޒަރުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ްއެހުށަހެޅު ްބަލައިގަތުމަްށްއެހެންނަމަވެސް ްމެންބަރުންތަކަކަށް ްގިނަ މަީކ

ްލިބެމުންް ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ްިއޝާރާތް ްހުށަހެޅުންތަކެއްކަުމގެ ދަތިވެދާނެ
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙައްލެްއ ްމެދުމިނުގެ ްމިދޭތެރޭގެ ްއެހެންކަމާެއކު އެބަދޭ.

ްަވކިގޮަތކަްށްފާސްނުވެގެންް ްއަެނއްާކވެސް ްނެތީިވއްޔާ ްޓޭބަލްކޮށްފައި  515ްމިވަގުތު

ްކުޑަވޭޯތް ްފުރުޞަތު ްއެހެންވުމުގެ ްތަންއަތުވެދާެނތީ ދާންއުޅުމުގެ

ނުޑް ްމައިގަ ްމިހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުމެއް. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު އެމަޤްޞަދުގައި

ްލަފާދެއްވަްން ްފަންނީ ްމިއޮީތްޑްރާފްޓިންގްކޮމިީޓއަށް ްބިާނކޮށްފައި ގޮތެްއގައި

ްޕްރޮފެަސރްޝްމައިޒަރވަަޑއި ްޑްރާފްްޓަގިއްތައްޔާުރކުްގެްންހުންނެވި ރެްއވި

 520މްތަކުގެްމައްޗަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިީޓެގްހޫިުހިމެނިފައިވާްމައިަގނޑުްމަފް

ްައޅު ްޚިޔާލު ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްމަޝްވަާރގައި ނޑަށްެވްސްބައެއް ގަ

ް ްއޮތުމާއެުކ، ްމީގެތެރެއަްށްއިވިަފއި ްވަރަކަްށ ްކޮންެމވެސް އެބައިަބއިވެސް

ނޑުގެްއަް އްުލްހޯދިދާނެކަމަށްްޙަިަމިއްލަްރަޢުޔުަގއިެވސްްގެނެސްްއަދިްއަުޅގަ

ހީވާްބައެއްްކަންަތއްތައްްހިމަނައިގެންްމިހުށަހެޅުންްބައްޓަންކޮށްފައިްމިއޮތީ.ް

ް ްމަރުޙަލާ؛ ްއިންތިޤާލީ ްދަންަނވާލާނަން.  525ބުގަިއްމިބާް-1އަޅުަގނޑު

ނަޑއަަޅއި ްކަ ްއެންމެހަިއްްއެހެންގޮތަކަށް ްމިވާ ްމިބާބުގަިއ ްނުވާނަމަ ުބނެފައި

ންކަންްމިބާބުގައިްބުނެފައިާވގޮތަށްްކުރާނީްޤާނޫނުއަސާސީައށްްޢަމަލުކުރަންްކަ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމަޤާމަށާިއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްފެށިގެން ފަށާދުވަހުން

ް ްމީހުން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާިއްްއިންތިޚާބުކޮށްމަޖިލީހަށް ނިމެންދެންނެވެ.

ް ްމަޖިލިސް؛ ްް-2ރައްޔިތުންގެ ްގޮތުގެމަތީްންމިބާބުގައި  530ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

ްއިންިތޚާބުކުރެވެންދެންް ްމީހަކު ްަމޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްޤާނޫނުއަ ްފެށިއިރު، ްޢަމަލުކުަރން ްމީހަކުްސާސީއަށް ްފުރަމުންދިޔަ އެމަޤާމު

ްތިބިް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްދެމިހުންނާނެއެެވ. އެމަޤާމުގައި

ްމަޤާމުް ްއެމީހުންގެ ްއިންތިޚާބާިއްމެންބަރުން ްރިޔާީސ ްދެމިތިބޭނެެއވެ. ގައި

ް ްއިންތިޚާބު؛ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮްނަންް-3ރައްޔިތުންގެ ްއަވަހަށް ްއެންމެ  535ދެން

ްބާއްވާީން ްއިންތިޚާބު ްޢާންމު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއިންތިޚާބަާކއި ރިޔާސީ

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްބާއްވާނީ ްދެއިންތިޚާބުމެ ްމި ްއަދި އެުކއެީކގަެއވެ.

ްޢަމަލުކުރަ ްފެށިގެން ްދުވަހުން 6ްްންފަށާ މަސްދުވަހުެގ8ްްމަސްދުވަާހއި

މުއްދަތެއްގެްތެރޭަގެއވެ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމަޢާފްކުރައްާވތި،ްއަޅުަގނުޑް

ްއަ ްމިއޮތީ ްލިބިފައި ްކުރީގަިއްމޭޒުމައްޗަށް ްހީަވނީ  540ޅުަގނޑަށް
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ްމިނެޓެއްސާކިއު ްކުޑަ ްޑްރާފްޓްެހން. ްމިްްލޭްޓކުރެވުނު ްދެއްވާތި ްައޅުަގނަޑށް

ނުޑްބަލާ ލާން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްގެނަ ްޕްރިންޓްކޮށްގެން ްައދި ްގިަނވުމާއި ްބަެއްއްއިްމިކަރުދާސްތައް ިއރުގައި

ކަރުދާސްްއޮޅިފައިްހުރިކަމަށްްޝައްކުކުެރވުނީމަްމިހެންްދިމާވީ.ްވަރަށްބޮޑަްށް

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޢާފްކުރައްވާތި ްދެން ްމާއްދ4ްާންވެސް.  545ގެްންއިަވނަ

ް ްކޮމިޝަން؛ ްއިލެކްޝަންސް ްކުިރއަށްދާނަން. ް-4އަޅުަގނޑު

ް ްފެށިގެން ްފަށާދުވަހުން ްޢަމަލުކުަރން ދުވަުހެގ32ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއިލެކްޝަންްސް ްއުަފއްދަންވާެނއެވެ. ްކޮިމޝަނެއް ްއިލެކްޝަްނސް ތެރޭގަިއ

ް ްމެންބަރުން؛ ްކޮް-5ކޮމިޝަނުގެ ްމެންބަރުންްއިލެކްޝަންސް މިޝަަނށް

ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއް ް)ހ( ްގޮތުގެމަތީންނެވެ. ްއަންނަިނިވ  550ޢައްޔަންކުރާނީ

ްއިލެކްޝަންްސް ްޕާީޓއަކުން ްސިޔާސީ ްކޮންެމ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ

ް)ށ(ް ްހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ްނަން ްއެކަުކގެ ްހިމެނުމަށް ކޮމިޝަނުގަިއ

ްޕާޓީތަ ްސިޔާސީ ްހިމެނުމަށް ްކޮމިޝަުނގަިއ ްހުށަހަޅާްއިލެކްޝަންސް ކުން

ްޯވޓުދިްން ްހާޒިުރވެ ްޖަލްސާއެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނަންތައް

ް ް)ނ(3/2ްްމެންބަރުންގެ ްފާސްކުރަންާވނެއެވެ. ްައޣުލަބިއްޔަތުން  555ގެ

ްވޯޓަކުްންއެކޮމިޝަްނެގް ްމެންބަރުންގެ ްހިމެނޭ ްކޮމިޝަނުަގއި އިލެކްޝަންސް

ެނއެވެ.ްއިލެކްޝަންްސްރައީސްެގްމަޤާމަށްްއިތުރުްމެްނބަރަކުްހަމަޖައްސަންވާ

)ހ(ްއިލެކްޝަްނސްްކޮމިޝަްނެގްް-6؛ްޠުިުކޮމިޝަންގެްމެންބަރުންގެްަޝރު

ްމުސްތަޤިއްލުް ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގ ްޝަރުތުތަަކކީ މެންބަރުންގެ

 560ކޮމިޝަންތަކާއިްމަޤާމުތައްްަބޔާންކުރާްބާބުަގއިްއިެލކްޝަްނސްްކޮމިޝަންެގް

ްބަޔާންކޮ ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ް)ށ(ްމެންބަރުންގައި ްޝަުރތުތަކެވެ. ށްފައިވާ

ްއެްއވެްސް ްމެންބަރަކީ ްއެއްވެސް ްހިމެނޭ ްކޮމިޝަންަގިއ އިލެކްޝަންސް

ްބޭނުމަށްް ްމިާބބުގެ ްެވގެންނުވާެނއެެވ. ްމެންބަަރކަށް ްޕާީޓއެްއގެ ސިޔާސީ

ްޕާޓީެއއްކަމަްށް ްިސާޔސީ ްރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާ ްޕާީޓއަީކ ްިސޔާސީ އެްއވެސް

ްއަސާީސްގަާވއިދާ ްއެޕާޓީެއއްގެ ްެއކިްބަލާނީ ްމީހުންްްއެްއގޮތަށް  565މަާޤމުތަކަށް

ްއުވުްނ؛ްއިންތި ްމަޤާމު ްކޮމިޝަނަރުގެ ްިއލެކްޝަންސް ޚާބުކޮށްފަިއވާނަމައެެވ.

ްކޮމިޝަނެްއްް-7 ްއިލެކްޝަންްސ ްފަދައިން ްބަޔާންެވގެްނވާ މިބާބުގައި
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ްޤާނޫނުއަ ްޢައްޔަންކުރުމުން ްފެށިއިރު، ްޢަމަލުކުރަން ކޮމިޝަނަރްާސސީއަށް

މަޤާމުަގއިްހުރިްމީހަކުްއެމަޤާމުންްަވިކވާނެެއވެ.ްއަިދްްއޮފްްއިލެްކޝަންސްގެ

 570ކޮމިޝަނަރްއޮފްްއިލެކްޝަންސްގެްމަޤާމުްއެހިނދުންްފެށިގެންްއުވުީނއެެވ.ް

ް ްމަސްޢޫލިއްޔަތު؛ ްކޮމިޝަނުެގ އިލެކްޝަްންސްް-8އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެްމަސްޢޫލިއްޔަަތކީްރިޔާސީްއިންތިޚާބާިއ،ްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް

ްސިޓީއިން ްރަށުްތިޚާބާއި، ްއަތޮޅުްްަކއުްނސިލްތަކާއި، ްަކއުންިސލްތަކާއި،

ްއެންމެހާް ްކުރަންެޖހޭ ްބޭްއވުމަށް ްއިންތިޚާބުތައް ކައުންސިލްތަުކގެ

ްއިންތިޚާބުތަްއް ްެއ ްހިންގުމާއި، ްއިްނތިޚާބުތައް ްއެ  575ކަންކަންކުރުމާިއ،

(ް)ހް-9ހިނގާނުހިނގާގޮތްްބެލުމެވެ.ްިއލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންެގްއުުމރު؛ް

ް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްދާއިމީްގާއިމުިްއަލަށް ކުރާ

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވް ްމިބާބުގައި ްޢައްޔަންކުެރވެންދެން ްކޮމިޝަން އިލްކެޝަންސް

ގޮތުގެމަތީންްޢައްޔަްނކުރާްއިެލކްޝަންސްްކޮމިޝަންްދެމިއޮންނާނެއެވެ.ް)ށ(ް

ްޢައްޔަން ްގޮތުގެމަތީން ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ްއިލެކްޝަންްސްމިބާބުގައި  580ކުާރ

ްކޮމިޝަންެގް ްއިލެކްޝަްނސް ްދާއިމީ ްމެންބަރުންނަށް ްހިމެނޭ ކޮމިޝަންގައި

ްމަޖިލީހުެގް ްަރއްޔިުތންގެ ްހުރަހެއްނޯންނާނެއެވެ. ްކުރުމަކަށް މެންބަރުކަން

ް ްމުއްދަތުގަިއްް-12މަސްޢޫލިއްޔަތު؛ ްމިާވ ްބަޔާްނކޮށްފައި މިބާބުގައި

ްއަ ްއަދާުކރާނީ ްމަޖިލީހުން ް)ހ(ްރައްޔިތުންގެ ްމަސްޢޫލިއްަޔތުތަކެވެ. ންނަނިވި

ްޢާންމުް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބާއި ްިރޔާސީ ްއަވަހަކަށް  585ވީހާވެސް

ް)ށ(ް ްކަންތައްތައްކުރުން. ްއެންމެހާ ްުކރަންޖެހޭ ްބޭއްވުމަށްޓަަކއި އިންތިޚާބު

ްތަޢާރުޟު ްއެޤާނޫނުތަްއްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްބަަލިއ ްކޮބައިތޯ ްޤާނޫނުތަކަކީ ާވ

ް)ނ(ްއުވާލުމަ ްތަްއޔާރީަތއްވުން. ްވާންޖެހޭ ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް ްުނވަތަ ށް

ްއެންމެހާް ްހަަދންޖެހޭ ްތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ްފުރިހަމައަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްރަނގަުޅް ް)ރ( ްތައްޔާރީތައްވުން. ްވާންޖެހޭ ްހެދުމަށް  590ޤާނޫނުތައް

ްރައްޔިތުންގެް ްއެހިނދެްއަގިއ ްހިންގުމަށްޓަކައި ްިދވެހިރާއްޖެ ްއުސޫލުތަކަކުން

ްއެނޫންވެްސް ްކުރަންެޖހޭ ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ްއެންމެހާ ްހަދަންޖެހޭ މަޖިލީހުން

ް-11ކަންކަންްކުރުން.ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިްހުރިްބިލުތައް؛ް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް
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ްޤާނޫނުއަސާ ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްހުރި ްތަޢާރުޟުހުށަހެޅިފައި  595ނުވާްސީާއިއ

ްކުރަމުންގެންދަންވާނެއެވެ.ް ްއެމަޖިލީހުން ްމަސަްއކަތް ްބިލުތަކުގެ އެންމެހާ

ް ްސުޕްރީމްކޯޓު؛ ްް-12އިންތިޤާލީ ްޢަމަލުުކރަންފަށާތާ 32ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ްހުރިް ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ް)ހ( ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްވަކި ްމަޤާމުން ނޑިޔާރު ްފަ ްމައްސަލަތަކުަގިއްއުއްތަމަ ްޝަރުޢީ ވެ

 600ލްތިމާސްތައްްބެލުމަށްްއެކުަލވާލާފައިާވްއިިިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްހުށަެހޅޭް

ްޚިލާފުތައްް ްުއފެދޭ ްހިންގުމުަގއި ްާޤނޫނުއަސާސީ ް)ށ( ްއުވޭެނެއވެ. ކޮމިޓީ

ްތެރެއިްން ްމައްސަލަތަކުގެ ްނިންމާ ްހައިކޯޓުްނ ޙައްލުކުރުމަށާއި

ްމައް ްއިސްތިޢުނާފްކުރަންޖެހޭ ްމަދުވެގެން ްބެލުމަށް މެންބަރުންެގ4ްްސަލަތައް

ްއުފައްދަްނވާެނއެވެ.ްއިންތިޤާީލް ްއިންތިޤާލީްސުޕްރީމްކޯޓެއް ްއެކުެލވޭ މައްޗަށް

ް ްޢައްޔަންކުރުން؛ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްއިންތިޤާލީްް-13ސުޕްރީމްކޯޓަށް  605)ހ(

ް ްއަންނިިވގޮުތެގމަތީންނެވެ. ްޢައްޔަންކުރާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ -1ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ްޕާޓީއަކުްންދިވެ ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްހިންގާ ްރަޖިސްޓްރީޮކށްގެން ހިރާއްޖޭަގއި

ްރައްޔިތުންެގް ްނަްނ ްއެކަކުގެ ްހިމަނާނޭ ްސުޕްރީމްކޯޓުަގިއ އިންތިޤާލީ

ް ްހުށަހެޅުން. ްޢައްޔަންކުާރްް-2މަޖިލީހަށް ްސުޕްރީމްކޯޓަްށ އިންތިޤާލީ

ްހާ ްޖަލްާސއެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑަައޅާނީ ްކަ ނޑިޔާރުން  610ޒިުރެވްފަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއްް-3ެގްއަޣުލަބިްއޔަތުންނެވެ.3/2ްްވޯޓުދިންްމެންބަރުންގެް

ްއޮތްނަަމް ްމަސްޢޫލިއްަޔތެއް ްލާޒިމްކުރާ ްއަދާކުުރމަށް ނޑިޔާރު ްފަ އުއްތަމަ

ނޑިޔާުރންގެްތެރެއިްން އެކަމެްއކުރާނީްއިންތިޤާލީްސުޕްރީމްކޯޓުގައިްހިމެނޭްފަ

ްއެކޯޓުގެ ްއިންތިޚާބުކުރާ ނިޑޔާރުން ްއިންތިޤާލީްްއެފަ ް)ށ( ރައީެސވެ.

ްޝަރުތުތަަކީކް ްހުންނަންޖެހޭ ނޑިޔާރުްނގަިއ ްފަ ްހިމަނާ  615ސުޕްރީމްކޯޓުަގއި

ްޢަދުލްއިންް ްޞާިާޤާނޫނުއަސާސީގެ ް.....ްގާއިމުފު ްމިބާބުގެ ްބާރު، ކުރުުމގެ

ްސުޕްރީމްކޯޓުންް ްއިންތިޤާލީ ްޝަރުތުތަކެވެ. ްބަޔާްނކުާރ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ް ްނިންމުން؛ ްއިންް-14ކަމެއް ްކަމެްއް)ހ( ްއެްއވެސް ްސުޕްރީމްކޯޓުން ތިޤާލީ

ނޑިޔާރުންގެްތެރެއިްން ބަލަންވާނީްނުވަތަްނިންމަންވާނީްއެކޯޓުަގއިްހިމެނޭްފަ

ްއ3ްްެ ްޕެނަލަކުން ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއެކުލެވޭ ްމަްއޗަްށ ނިޑޔާރުންގެ  620ފަ

ް ްހިމެނޭ ް)ށ(3ްްޕެނަލުގައި ްހާޒިުރވެތިބެެގންނެވެ. ނޑިޔާރުންމެ ފަ
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ްއެއްް ްބަލާ ްޢައްޔަންކުެރޭވްސުޕްރީމްކޯޓުން ްބެލުމަށް ްމައްސަލަެއއް ެވސް

ްމީހަާކިއް ްެއއްވެސް ްހިމެނޭ ްމައްސަލާގައި ްބަލަމުންދާ ްޕެނަލުަގއި އެކޯުޓގެ

ްެވގެންނުވާނެެއެވ.ް ްގާތްމީހަކަށް ްއެއަްށވުރެ ްނުަވތަ ްދެބޭންގެދެދަރި ލޭގެގޮތުން

ްުނަވތަ ްދަށުކޯޓުަގއި ްއެަމްއސަލައެްއ ްއެހެންމެ ްހަމަ  625ހައިކޯުޓގަިއްްއަދި

ްބަލަ ްޝާމިލްވެފަިއާވްމުންދިޔަިައިރު، ްގޮތަކުން ްެއްއވެސް އެމައްަސލާގައި

ް ްވެގެންނުވާެނއެެވ. ްްއިޙްތިސާސްމީހަކަށް ް-15ބަދަލުުކރުން؛

ްޢަމަލުކުް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފަށާއިރު، ޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްރައީސުލްރަން

ްބަލައިްޢިލްތިމާސްއެއް ްަނމަވެސް ްމައްސަލަތަްއްްހުށަހެޅި، ްހުިރ ނުނިމި

ްއިންތި ްއެކޯޓާއި ްބެލުމަށް ްސުޕްރީމްކޯޓުން  630ވާލުކުރަންވާެނެއވެ.ްޙަިަޤާލީ

ް ްއުމުރު؛ ްސުޕްރީމްކޯުޓެގ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްް-16އިންތިޤާލީ )ހ(

ްއުފައްދަންދެްން ްސުޕްރީމްކޯުޓ ްދާއިމީ ްއުފައްދާ ްގޮތުގެމަތީން ބަޔާންވެފަިއވާ

ްއިންތިޤާީލް ް)ށ( ްދެމިއޮންނާނެއެވެ. ްސުޕްރީމްކޯޓު އިންތިޤާލީ

ްހިމެނުނީތީްސުޕްރީ ްެއކޯުޓަގއި ނިޑޔާރަކަށް ްފަ ްއެްއވެސް ްހިމެނޭ މްކޯޓުަގއި

ްކުރުމަކަށްް ނިޑޔާރުަކން ްފަ ްސުޕްރީމްކޯޓުގެ ްދާއިމީ ްއުފައްދާ  635ފަހުން

ް ްހިންގުން؛ ްކޯޓުތައް ްއެެހނިހެން ް-17ހުރަހެއްނޯންނާނެއެވެ.

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކޯޓުަތްއްަގއި ްއުަފއްދާ ްގޮތުގެމަތީން ބަޔާންޮކށްފައިވާ

ްޤާނޫނުއަ ްއުފައްދާންދެން ްޢަިަމަލުކުރާންފެށިއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއްސާސީއަށް

ްމަޤާމުގަިއް ނޑިޔާރުން ްފަ ްއޮންނާނޭ. ްދެމި ްކޯޓުތަްއ ހިންގަމުންގެންދިޔަ

ް ްފަށާއިރުްް-18ދެމިތިބުން. ްޢަމަލުކުަރން ްއަސާސީއަށް  640ޤާނޫނު

ނޑިޔާރުންނާއިް ްއަދާކުރަމުންދާްްފަ ްމަޤާމު ްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޤާޟީންނާިއ

މީހުން،ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުްކުރަންފަށާްތާރީޚުންްފެށިގެންްދެއަހަރުެގް

ްމިމުއްދަތުގަިއް ްދެމިތިބޭނެއެވެ. ްމަޤާމުގައި ނޑިޔާުރކަމުެގ ްފަ މުއްދަތަކަށް

ނޑިޔާަރކުްމަޤާމުންްދުރުކުރެވޭނީ،ްޤާނޫނުްައސާސީގެް. ..ްވަަންއެްއވެސްްފަ

ްވަކިކުރުމަްށް ނިޑޔާުރން ްފަ ްއެމާއްާދއަކީ ްމަތީންނެވެ. ްގޮުތގެ  645މާއްދާގަިއވާ

ް ްޖުޑީޝަލްްގާިާޢަދްލުއިންޞާފު ްއަދި ްމާއްދާ. ްއޮންނަ ްބާރުަގއި އިމުކުރުުމގެ

ނޑިޔާރުކަުމެގް ްފަ ްފަހުންވެސް ްއެމުއްދަތުގެ ްކޮމިޝަންއިްނ ސަރވިސަސް

ްކޮން ނޑަނާަޅއިފި ްކަ ްކަމަށް ްދެމިތިބޭނެ ްއެުމއްދަުތްމަޤާމުގައި ްމީހަކު، މެ
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ްމަސްޢޫލިއްޔަތު.ް ްސަރުކާުރެގ ްވަިކވާނެެއވެ. ނޑިޔާރުކަމުްނ ްފަ ހަމަވުމުން

ްފަރާތުންްޔާިާރިް-19 ްހިންގާ ްވެރިކަން ްހަމައަށް ްބޭއްވުާމއި ްއިންތިޚާބު  650ސީ

ްރައްޔިތުންނަްށް ް)ހ( ްމަތީންނެވެ. ްގޮުތގެ ްއަންނަނިވި ްކުރާނީ މަސައްކަތް

ްައން ްލިބެމުން ްގޮތެއްަގއި ްނާންނާނޭކަންްޢާންމު ްހުއްޓުމެއް ްޚިދުމަތްތަކަށް ނަ

ްކުރާންޖެހޭް ްހިންގުުމގަިއ ްސަރުކާުރ ްުދވަހުްންދުވަހަށް ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި

ްލިބިދޭް ްރައްިޔތުންނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ށ( ްކަންކަން. އެންމެހައި

ްެއް ްުއޞޫލުތަކާއި، ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްއަސާސީގައި ްޤާނޫނު  655ޙައްގުަތކާިއ،

ްޢާންމުކުރުމާއިްއުޞޫ ްމަޤްޞަދުތަްއ ްބޭނުންވާ ްޙާޞިލުކުރާްނ ލުތަކުން

ްޚާއްޞަކޮްށް ްަވިކން ްފިލުވައިދިނުން. ްއޮޅުން ްއަންަގއިދީ ރައްޔިތުންނަށް

ްބަޔާންުކާރް ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްާޤނޫނުއަސާސީާއއި ްުގޅޭގޮތުން އިންތިޚާބުތަކާ

ްފިލުވަ ްއޮޅުްނ ްރަނގަޅަށް ްރަްއޔިތުންނަށް އިދިނުން.ްކަންކަމާއި،ްއުޞޫލުަތއް

ްހިންގަ ްފެށިއިރު ްޢަމަލުކުރާން ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ  660ންފަށާފައިާވް)ނ(،

ްކުްއޔަށްީދް ްއެްއޗެއް ްެއއްެވސް ްމިލްކުަގއިާވ ްދަޢުލަތުެގ ް)ރ(، ކަންކަން.

ްުނާވނެއެވެ.ް)ބ(،ް ްނުވަަތްނައްތާލަިއގެން ްިވްއކާ ްުނވަތަ ްރަހުނުކޮށް ނުވަތަ

ްނު ްއުެފއްދުން ްމަޤާމެއް ްމަޤާމަކައެްއވެސް ްޢައްޔަންވަތަ ްމީހަކު ކުރުްންްށް

ްިސވިލްސަރިވސްެގް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިނުން. ްކުރިއެރުން ްމަޤާމުގެ ނުވަތަ

ްމީހުންް ްމަޤާމުތަކަށް ްއުެފއްދުމާއި، ްމަޤާމުތައް ްދަށުން  665ޤާނޫނުގެ

ްވާނެެއވެ.ްޢައްޔަން ްއިސްިތސްނާ ްމިމާއްދާއިން ްވަިކކުރުން ްމީހުން ކުރުމާއި

ް ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްމިބާބުގައި ްއެންމެހައިް)ޅ(، ްވާދަުކރާ އިންތިޚާބުތަުކަގއި

ްކުރުމެއްނެތި،ް ްތަާފތު ްއެްއވެސް ްޕާޓީތަކަށް ްިސޔާީސ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

ްދަ ްވައުިުއެއްހަމަައކުން ްެއްޞީިީލަުތެގ ްލިބެންހުންނާނޭކަން ލަތްަތއް

ްފަރާތަކުންްޞީިީވަ ްޙަވާުލވެހުިރ ްބެލެހެްއޓުމާއި  670ލަތްތަްއ

ްތެރޭގަ ްމަޢުލޫމާތުފަތުރާްއުިއ،ްދަކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.ްީމގެ ްޚަބަރާއި ލަުތގެ

ްބޭނުންކުރާންްޞީވަ ްެއއްހަމައަކުްނ ްެކނޑިޑޭޓުންނަށް ްހުރިހައި ލަތްތައް

)ހ(،ްް-22ލިބުންްހިމެނެިެވެ.ްއަތޮޅުަތކާިއްރަށްރަށާއިްއަވަށްަތއްްހިންުގން.ް

ްބޮޑުކަތީުބް ްމަޤާމާއި ްއަތޮޅުވެިރކަމުގެ ްޢަމަލުކުރާންފަށާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތިިބްކަ ްމަޤާމުގައި ްކުޑަކަތީުބކަމުގެ ްމަޤާމާއި ްކަތީުބކަމުެގ ްމަޤާމާއި  675މުގެ
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މީހުން،ްއެމަޤާމުގަިއްދެމިތިބޭނެއެވެ.ް)ށ(،ްމާލޭްމުނިސިޕަލްީޓގެްަރއީސާިއ،ް

ްއެންމެިއްސް ްސަރވިްސގެ ްސިވިލް ްއޮފީހެއްަގއިހުރި ްއަވަށު ްކޮންމެ މާލޭގެ

ްިހންގުމާއި ްއެތަންތަން ްތިބޭްމުއައްޒަަފކު ްައވަށުްަޙވާލުވެ ްނާވނެއެވެ.

ްމުނިސިޕަލްޓީއަާށިއް ްމާލޭ ްހަމައެކަނި ްާވނީ ްަޖވާބުދާރީ އޮފީސްތައް

ްރަށްރަށުެގް ްއަތޮޅުވެރީންާނއި ް)ނ(، ްމަޖިލީހަށެވެ.  680ރައްޔިތުންގެ

ްމީހުންް ްތިބި ްމަޤާމުަގިއ ްކުަޑކަތީބުންގެ ްކަތީބުންނާިއ ބޮޑުކަތީބުންނާއި

ްަބއިވެިރެވގެންނެ ްޙަރަކާެތއްަގއި ްއެްއވެްސ ްއަިދްސިޔާސީ ްުނވާނެެއވެ. އް

ްކޮށްދީ،ް ްކަންކަން ްތަފާތުކޮށް ްމީހުންނާ ްއެހެްނ ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ނޑިޑޭަޓކަށްްނުވަތަްަބަޔކަށްްތާއީދުކޮްށ،ް އިންތިޚާބުތަކުަގއިްވާދަކުރާްަވކިްކެ

ްހަދައިގެްން ްހުރަސްައޅައި ްބަޔަކަށް ްނުވަތަ ްެކނޑިޭޑޓަކަްށ ްވަކި  685ނުވަތަ

ްެއމީހުން ްހަމައެހެންމެ، ްއަދާކުރުމުަގިއްނުވާނެެއވެ. ްވާޖިބުތަްއ ްމަޤާމުގެ ގެ

ްމަްޝވަާރް ްޕާީޓެއއްގެ ްސިޔާސީ ްނުވަތަ ްމީހެއްެގ ްއެހެން އެްއވެސް

ްމަޝްވާރާް ްއެީމހުން ްކަންކަމުގައި ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ހޯދައިގެންނުވާެނއެވެ.

ްަޖވާބުދާީރް ްއެކަންކަުމގައި ްއަދި ްކޮިމޝަނުންނެވެ. ްއިލެކްޝަންސް ހޯދާނީ

 690ކޮމިޝަަނށެވެ.ް)ރ(،ްމާލޭްމުނިސަޕަލްޓީގެްރަީއސާިއ،ްވާނީްއިެލކްޝަންސްް

ްބޮޑުކަތީބުންނާއި،ްއިއަތޮޅުވެރީންނާް ްރަށްރަށުގެ ،ް ްކަތީުބންނާއި ްކަތީބުންްކުޑަ

ް ްައޅުަގނޑު ްމަޢާފްކުރައްވާ ްސަރވިްސގެ.. ްސިވިލް ކިޔާލާނަން.ްއަުލން

ްމުނިސަޕަލް ްމާލޭ ް ްއޮިޅއްޖެ. ްއަތޮޅުވެރީންާނއިކުޑަކޮށް ްރައީާސއި، ،ްޓީގެ

ްބޮުޑކަތީބުންނާއިރަ ްށްރަށުގެ ްސިިވލްް، ްކުޑަކަތީބުްނނަކީ ްކަތީބުންނާއި

ްތަާބވުން.ް ްމުައއްޒަފުންނެވެ.ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  695ވެިރކަްންް-21ސަރވިްސގެ

ްމުސްތަޤިއްުލް ނޑިޔާރުންނާއި ްފަ ްމަޖިލީހާއި، ްރަްއޔިތުންެގ ހިންގާފަރާތާއި،

ްތިބިމީންނާއި ްމަޤާމުތަކުގައި ްމުސްތަޤިއްުލ ްކޮމިޝަންތަކާއި ލަތުެގްއުިުދަ،

ްދަ ްމުައއްސަސާތަާކއި، ްތިިބްއުިުއެންމެހައި ްމަާޤމުތަކުގަިއ ްެއކިެއކި ލަތުެގ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްރައްޔިތުން، ްއެންމެހައި ްމީހުންނާއި އެންމެހައި

ްތަބާެވ،ް ްފުރިހަަމއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފެށުމާއެކު،  700ޢަމަލުކުރާން

ްއުސޫލުތަުކގެ ްބަޔާންޮކށްފައިވާ ްކަންްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި މަތީން

ކުރާންވާނެެއވެ.ްވަިކކަމެއްްބަާޔންކުރާްޤާނޫނެއްްނެތުމަކީ،ްާޤނޫނުއަސާސީްން
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ްއޮްތް ްނިގުަޅއިގަތުމަށް ްމިނިވަންކަމެްއ ްނުވަތަ ްަޙއްޤެްއ ްލިބިދޭ ރައްޔިތަކަށް

ް ްހިންގުން. ްޤާނޫނުތައް ްކުީރގެ ްނުބެލޭނެއެވެ. ްކަމުގަެއއް ް-22ސަބަބެއް

ްފެ ްޢަމަލުކުރަން ްހިންގަމުންއަިއްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  705ށިއިރު

ްތަޢާރުޟުނުވާް ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ްތެރެއިން، ްޤާނޫނުތަކުގެ އެންމެހައި

ްތަޢާރުުޟާވް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްގެްނދާންވާނެއެެވ. ްހިންގަމުން ޤާނޫނުތައް

ް ްހުއްޓާލުން. ްބެލުން ްފަށާފައިާވްއުދަް-23މައްސަލަތައް ްބަލާން ލަތުން

ްކޮށްަފއި ްއަސާސީާއިއްމައްސަލަތަކާއި ްޤާނޫނު ްތެެރއިން ްދަޢުވާތަކުގެ ވާ

ްހިންގުްން ްދަޢުވާތައް ްމައްސަލަތަކާއި ްއެންމެހަިއ  710ތަޢާރުޟުވާ

ް-24ހުއްޓާލާންވާނެެއވެ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިވާްޤާނޫނުތައް.ް

ްމަޖިލީހުންް ްަރއްޔިުތންގެ ްކުރީަގއި ްޢަމަލުކުަރންފެށުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތެެރއިްންފާސްކޮށްފަ ްބިލުތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްބިލްަތކާިއ، އިވާ

ްކުރިް ްމަސައްކަތް ްބިލުތަކުެގ ްތަޢާރުޟުނުވާ ައްށްޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ްުޙކުމްތައް. ްތަޢާރުޟުވާ ްޤާނޫނުައސާސީާއއި  715ް-25ގެންދާންވާނެެއވެ.

ްއެކިއެިކް ްިޖނާޢީ ްފެށުމުގެކުރީގައި ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމީހުންގެތެރެއިން،ްމައްސަ ްކޮށްފައިވާ ްޙުކުމް ްޝަރީޢަތްޮކށް ލަތަކުަގއި

އެމީހެއްގެްކުަށކީްޤާނޫނުއަާސސީގެްދަށުންްކޮށްގެންްނުވާޭންޙުކުމެއްކަމުަގިއް

ް ްާމނަކުރުން. ްކުރަންވާނެެއވެ. ްމިނިވަން ްވަގުތުން ްއެމީހަކު ް-26ވާނަމަ،

ް ްއެވަނީ ްބޭނުންކޮށްފައި ްބަސް ްމި ް"ޤާނޫނުއަސާސީ"  720މިބާބުގަިއްމިބާބުގައި

ްއެިރޔަނުދިނުމަށެވެ.ް ްފަސޭހައަކަށާއި،ްއޮޅުން ްމާނަކުރުމުގެ ްމާއްދާތައް ހިމެނޭ

ް ްބަޔާންކުރަީނ ްއެ ްލަފްޒުން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ2224ްްމި ްއަހަރު ވަނަ

ްއެކުލަވަިއ،ް ްޚާއްަޞްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަހަުރ2228ްްއެްއކުރި ވަނަ

ނޫނުއަސާީސއަށެވެ.ް"ާޤނޫނުއަސާސީ"ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީުޤކުރިްޤާ

ްބޭނުމަށެވެ.ް ްމިބާބުގެ ްހަމައެކަނި ްބޭނުންކުރާނީ ްމާނަ ްމި  725ގެ

ް ްުނގެނައުން. ްބަދަލު ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްް-27ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްބާބުގައި މި

ްައިދް ްއިންތިޚާބުކޮށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމަތީން ގޮތުެގ

ްމަ ްމަޖިލީހުގެ ްއަލަްށްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކޮށް، ްމީހުން ންބަރުކަމަށް

ްމެންބަރުންް ްމަޖިީލހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި އިންތިޚާބުކުރާ
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ްެއއްެވްސް ްޤާނޫުނއަސާީސއަށް ްކުީރގައި ްަޙވާލުުވމުގެ ްމަޤާމާއި  730އެމީހުންގެ

ްގެނެސްގެ ްއިސްެވްންބަދަލެއް ްމިއީ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުާވނެއެވެ. ެނއް

އަޅުަގނޑުްދެންނެވިްިވސްނުމުގެްމައްޗަށްްބުރަވެހުރެްެއކުލަވާލިްޑްރާފްޓެްއ.ް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްަޙއްލެއް ްއެްއވެސް ްެއހެން ްއުންމީދުކުރަން އަޅުަގނުޑ

ްމިޑްރާފްޓްް ްމެންަބރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތުެވްއޖެވިއްޔާ ްޙާލަތެއް ނުހޯދިއްޖެ

ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަ ްދޭތެރޭގަިއ ްޝުކުރިއްާޔްފާސްކުރެްއވުމާ  735ވާނެކަަމށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްހުށަހެޅުމެއްކަމުަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިއީ އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްމެންބަރެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީުދކުރަްއވާ މާލޭެގްް،ްއގެބަލައިގަންނައިރު

 740ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ނުޑްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުަމށް ްއިސްމާޢީލްގެ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްމާލޭ

ްތާއީދުކުރަން.ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:

ް

ްހުރިހާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  745އާދެ،

ްހުށަހަް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުންތައް ްހަމަވެއްޖެކަމަށްްޅުއްވަންހުރި

އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީ.ްއެހެންްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްއެްއވެްސްހުށަހެޅުމެއްް

ްއެިދވަަޑިއެގންފަކަހުށަ ްހަޅުއްވާކަށް ްއެއް ްއެހެންީވމާނެތް. މިގޮތުންް،

ްބަ ްއޮތްްހުިުއަޅުަގނޑު ްދެން ްއޮްތ ްއެޖެންޑާަގއި ްހުުޅވާލުމަށް ސަށް

ްއެހެންވީމާްއައިޓަމަށް ްއާދެ، ްދާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  750މިހުށަހެޅުއްިވް،

ްބަ ްއަޅުހުިުހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުޅުވާލަން ްއަރުވަންްސަށް ްފުުރޞަތު ަގނޑު

ްޤަ ްމެންބަރުންްޞްިްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ުދކުރަނީ.

ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްއެދެން. ްނޯޓުކުެރްއވުން ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާދިލް.ް

ް755 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްެދކުނުބުރީ ްމަޅޮސްމަޑުލު ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ

ްހުށަހެޅުމެއް.ްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއެބައިން ްފާއިޒު ްމިއަުދެގްްޢަލީ އެއީ

ްނިންމަވާފަިއްހުިުބަ ްމިކަން ްގޮަތކަށް ްކޮންމެވެސް ްގުޭޅކަމަކަށްވާތީ  760ސާއި

ްދެކޭގޮުތގަިއްހުިުބަ ްައޅުަގނޑު ްވަަޑއިގަތުން. ްކުިރއަްށ ސާއިގެން

ްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްހުދެދުވަހެއްވަރުްމެންބަރުންނަށްްބަ ސްކުރަންްތައްޔާރުވެލަން

ްބައެއް ްމޭޒަކަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދިވެްސްހުށަްއެީއ، ހެުޅން

ްއެހެންވީމާްސަކަެއއްއައިސްް ްނެތް. ްލިބިގެންް، އެހުށަހެޅުންތަްއ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްިވސްނާލަިއގެން ްއެއަށް ްިކޔާލާ ްއެ  765އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްވަރަށްްބޮަޑްށްހުބަ ސްގައިްަބއިވެިރވުމަށްްއަްނނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމެ ްދެކުނުބުރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްއެްއގޮތަކީ ްފާއިުޒްއެދެން. ްޢަލީ ންބަރު

ްރިޔާސަތަށްް ްއަެނއްގޮަތީކ ްއެއްެސވުން. ްވޯަޓށް ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްފުރުޞަތު.ް ްބޭއްވުމުގެ ްދެދުވަސްފަހުން ްޖަލްސާ ްއޮންނާނެ އެފުރުޞަތު

 770ވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްލިބިވަޑަިއގަންނަވާްއިޚްިތޔާރުގެްދަށުްނ99ްްއެގޮތުންް

ްއެދެން ްޮބޑަްށ ްވަރަށް ްމިޖަލްސާްމީްއަޅުަގނުޑ ްދެުދވަސްަފހުން ްގެ

ްސްގެްބައިްކުިރއަށްގެންަދން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހުިުބަ
ް

ް

 775އާދެ،ްއަުޅަގނޑުްމީެގކުރީަގިއވެސްްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުީރގެްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހެޅުއްވި ްފާއިޒު ްޢަލީ ްއަމެންބަރު ނުޑްދޭތެރޭގައި ުޅގަ

ްދެންނެވިން ްޤަ، ްގެންދަން ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްޞްިްއެކަން ްއަުޅގަ ދުކުރާގޮާތއި

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީާމ، ްވިސްނަމުންެގންދާގޮތް. ްއެކަމާދޭތެރޭަގއި

ްހުށަހަޅަް ްވިދާޅުިވްއެހުށަހެޅުން ްާތއީދުވެްސްލިބިފަިއްމިއޮތީ.ްދެންްއި ެއއަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްިދޔައީަމ ްއެހިސާބަށް ްކަންތައްކުަރންއެކަމާ ްއަިދްމެން  780ވީގޮތް

ްިދއުމަކާ ްބަވޯޓަކަށް ްމިހާރު ްއެހެންނޫންތޯ. ްނުދޭ ސްއަށްްހުިުހަމައަކަެށްއ

ްދެންް ްިނމޭއިރު. ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުޅުވާލަިއގެން

ްއިބްރާހީމްް ްރަނަގޅު. ްވަރަށް ްކަންތައް ްައނެއް ްފާހަގަކުރެްއވި ދެންމެއަކު

ްހުށަ ްޢިއްޒަތްތެިރްއިސްމާޢީލް ްޅ.އަތޮުޅެގ ްއަދި ްުހށަހެޅުމާއި ހެޅުއްވި

ްމިހާރުް ްހުށަހެޅުއްވުން ްހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން  785މެންބަރު
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ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްތި ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްހީވަނީ، ްއަޅުަގނޑަށް ްއެބައްަސވަނީހެން ްމިހާރު ްތެޭރގައި. ްކުޑައިުރކޮެޅއްގެ

ްކުީރަގިއް ްލިިބވަަޑއިގަތުުމގެ ްއެހެންވީމަ، ްނުވާނެހެން. މާގިނައިރެްއ

ްތިބޭފުޅުން ްެއރުވިދާނެކަމަށްްހުްބަްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ސްކުރަްއވަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތ.އަތޮުޅ ްއާދެ، ްގެންދާނަން. ްކުރިއަށް ްއެކަން  790ފެންނާތީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްޙުަސއިން ްމެްނބަރު ްކޮޅުމަޑުލު ްނިޒާމީް ްމިދަންނަވާލީނުކުްާއދެ، ނޑު ްައޅުގަ ްތާއަކަށް ްހުށަހެޅިފައިް،  795ްމި

ްބާބުތަކެްއްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބޮޑެތި ްހަމަ ްމިއީ ްހުށަހެޅުންތަކެއް. ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހިރީ މިހާރު

ްމިކަމާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތްގޮތަށް. ްބަތަފާތު ސްކުރުމަށްްހުބެހޭގޮތުން

ްބަ ްމި ްތައްޔާރުާވއިރުަގއިހުމިތައްޔާރުވަނީ. ްސްުކރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްން،

ްކަންތައްތަކާތައްޔާރެއްުނވަ ްމިހިރަ ްމީގައި ްޢިލްމީގޮތުންްމު ބެހޭގޮތުން

ްމަނިކުފާނުްހުިުބަ ްސީރިައސްކަެމއް. ްވަރަށް ްޙަޤީަޤތުގައި  800ސްކުރެޭވގޮތަކަށް.

ް ްވިދާޅުވިފަަދއިން ްކަސިޔާމީ ްޓެކްނިކަްލ ްމިބާބަކީ. ްބާބެއް ންތައްތަެކްއްީސ

ްއެހެންވީމާ ްމިހިރީ. ްބުނުމަށްް، ްެއްއޗެއް ްއޮބްޖެކްޓިވްކޮށް މިކަމާމެދު

އަޅުަގނޑުމެންްހަދަންޖެހޭްދިރާސާކޮށްްބަލާލާްއަޅުަގނޑުމެންްދޭހަކޮށްލުމަށްް

ްއެހެންވީމާ ްކަމަކީ. ްކަެމްއ ްބޭނުންވާކަހަލަ ްވަގުުތ ްމިވާހަަކް، މިަކން

ްޢަމަލުކޮށްފައިްމިދަންނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްމީގެކުރިން  805ވަނީ

ްބަ ްއަންނައިރުގަިއ، ްމިތަނަށް ްބަލާއިުރގަިއވެްސ ސަށްްހުއޮތްގޮތަށް

ްނިންމަންް ްގޮތެއް ްއޮންނަނީ ްއެނގިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އަންނައިރުަގއި

ްދިރާސާކުރަ ްފެނިފައި ްއިޞްލާޙުަތއް ްފެނިފައި ްމިބާބުތަްއ ްންއަންނައިރުަގއި

ްމިއައީް ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިބާބުތައް ްއޮންނަނީ. ްލިބިފައި ވަގުތު

ްމިއާމެދުް ްބަލާލާފައި ްރަނގަޅަށް ްމި ްއަިއިއރުގައި ްއެންގަލްތަކުން.  810ތަފާތު

ްވަގުތުް ްފާޅުކޮްށލުމަށް ްޚިޔާލު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްނިންމުމުގައި ގޮތެއް

ްދަންނަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްއަްބޭނުންވޭ. ނޑުމެންެގްވަން ޅުގަ

ްމިކަްންްގަާވއިދާ ްޫރޙުގައި ްެއގަާވއިދުގެ ްޢަމަލުކުުރމަށްޓަކައިެވސް ެއއްގޮތަށް
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ްވަގުުތް ްއިތުރު ްވިސްނުމަށް ްމިކަމާމެދު ްގެންދިއުމަށްަޓކަިއެވސް ކުރިއަށް

ްބަ ްމީގެ ްޖަލްސާއަކަށް ްއެހެން ްަފސްކޮށްދެްއވުންްހުިުދިނުމުގެގޮތުން  815ސް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެމޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ދަށުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެއްެޗްއްއެްއގެްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ވިދާޅުވުުމގެްފުރުޞަތުްލިިބވަަޑއިގަންަނވާތީްެއގޮތަށްްފާހަަގުކރައްވަނީކަމަްށް

ްލިބެންއޮްތް ްއަީލަގއި ްިޚޔާލުފުޅުެގ ްތިދެއްވާ ްއެހެންނަމަވެސް،  820ޤަބޫލުކުރަން.

ްމެންބަރުްބެނެ ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ްހޯދާނަން.ްދެން ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ފިޓެއް

ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް825 

ްމާދިުގްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަން ްމެންބަރުން ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް

ްއަުރާވކަްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުއްދަތެއް ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ 7ްްށެއް. 72ްދުވަސް،

ްޑްރާފްޓްް ްނުކުރެުވނު. ްޙައްލެއް ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްލިބިއްޖެ. ދުވަސް

ްދިރާ ްނުކޮމިޓީން، ްކޮމިޓީެގ ްޑްރާްފޓް ްކުޅެދުންސާކޮށް ްނޫން މިްތެރިކަަމކުން

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްދެނުނިންމުނީކީ. ްވާހަަކވެސް ްމިއަށްވުެރްްއކުްށ ްަވކި  830ވުނު.

ްމަ ްމެދުަގިއްބޮޑަށް ްމެންބަރުންގެ ްއެހެން ްއަދި ްދެޕާީޓއާއި ޝްވަރާކޮށް

ްޚިޔާުލް ްސިޔާސީ ްއެކަމަކު، ްނެތް. ްބާބެްއ މަޝްވަރާކުެރވުނު

ްއެހެްނވީމާ ްތަފާތުވުންތަކާއެީކ. ްހުއްޓާލާފަިއް، ްމިހިސާބުން ްޖަލްސާ މިއަދުގެ

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްފަށަން ްޖަލްސާ މާދަމާ

ްދެދު ްިދުގްތިންދުވަސް ްެއއަށްވުރެ ްއަދި ްނުފެނޭ، ްެދއްާކކަށްވެސް  835ވަސް

ްމުއްދަތެއްެވސް.ް
ް

ް

ްމިހާުރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަްެދއްކެުވން: ްމިގަވާިއދުގައި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ް އާދެ،

ްހުއްޓާލަ ްމަޖިލިސް ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބާމިހިސާބުން ްތިވިދާޅުިވ  840ހެދިްން،

ްހުއްޓާލެވޭނެގޮތަކަށެް ްއަޅުަގނޑަްށްމަޖިލިސް ްނޯންނާނެ. ްމާފަސޭހަކޮށް އް
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ްބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްެގންދިޔަނަމަވެްސްހުިުހީވަނީ ްކުރިއަށް ސް

ްނެތީކީނޫން.ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްފުރުޞަތު ތިވިދާޅުވާހެން

ްމިކަްން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްމެންބަރުން ްދަންަނވާލެވުުނ ކުރީަގއިވެސް

ނޑަށްްއެބަފެނޭްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމަންްއެބަްމަ  845ސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްނިންމުމުގެްރޫޙުްހަމަގައިމުންެވސްްޢިއްޒަތްެތިރް

ްރ.އަތޮުޅް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިކަން. ްވިސްނުންފުުޅގައި މެންބަރުންގެ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްަވޙީދަށްފަހުގައި ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިސްމާޢީލަށްްފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ްއިބްރާހިމް

ް850 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް،

ްބަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއވެސްްހުިުމިއަދުގެ ްހުއްޓާލަން. ްޖެހޭނީ ްމިހިސާބުން ްހަމަ ސް

ްއުސޫލާިއް ްމުޅިން ްމިއަންނަނީ ްުނެގންދެވޭނެ. ްކުިރއަކަށް  855ޙާލެއްަގއި

ްނިމުންް ްފެށުމާއި ްހިތާމަހުރިކަމެއް ްބަދަލުަވމުން. ްހަމަތައް ގޮތްތަާކއި

ްކުރާެނކަމެ ްއެއީ ްއައިސްްދިމާނުވާކަން. ްމިހާރަކަށް ްނެތް. ްއް ޚާއްޞަކޮްށްސަ

ްއެހެންވީމަ، ްހިނގާގޮތް. ްކަންތައް ްމިސަރުކާރުގެ ްދަންނަވާނަމަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމައްސަަލއެްއ. ްޭއގެ ްއޭގެދަށުން. ްގެންެދވޭނީ މަނިކުފާނަށްވެސް

ްއަދަދެްއެގް ްމާގިަނ ްސަޭތކައަްށވުރެ ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ  860ދަންނަވާލަން

ްޔަޤީްން ްއަުޅަގނޑަށް ްއަިއސްފައި. ްމަތިމައްޗަށް ްިމއޮތީ އިޞްލާޙުތައް

ްއެއްް ްހަމަ ްއެބަހުރިކަން ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ވައްތަރުްންމިހުށަހެޅުނު

ްދިމަދިމާގައި.ް ްއެިކއެިކ ްއިޞްލާޙުވެސް ްތިންހަތަރު ހުށަހެޅިފައިހުރި

ްއިޚްލާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެންޞްިްއެހެންވީއިުރަގއި ްތެރިކަމާެއުކ އަދިް،

ްެއވިދާުޅވި ްމެންބަރުވެްސ ްެދއްެކވި ްވާހަކަފުުޅ ްދެންމެއަކު  865،ްފަދައިންްދާދި

ްފަދައި ްކުރެްއވި ްކަންތައް ްއުސޫލުން ްބައްދަލުވުމަކަްށްއާދަިއގެ ްނުރަސްމީ ން

ްެއއްގޮްތކޮ ްވަރަކަށް ްެއްއގޮތްކުެރވެންހުރި ްގެންދަވާ ްވީާހވެްސްމީތި ށް

ްމަދުކޮށް ްމާއްދާތައް ްދަންނަވާނަ، ްމަޖިލީހާްތެދުތެދަށް ްޑްރާފްޓެއް ްއެންމެ ްމަ

ްއެ ްވާހަަކއަކީ ްގެނައުމަށް. ްހިސާބަށް ްަވގުތަށް ސްކުރާށާިއްބަހުންމެފަހުގެ
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ްމިދެކަން ްއެާއއެުކްވޯޓުލާށާއި ްގެަނުއމަށް. ްކަރުދާހެއް ްއެންމެ ްކުރުަމށް  870ަތއް

ްބޭފުަޅކުް ްކޮންެމވެސް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ހަމަ

ްއެދެން.ްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޢާފަށް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވިދާުޅވި. ދެންމެއަކު

ްވަ ްޤާނޫނީގޮތުން ްއެމަނިކުފާނަކީ ްިވދާޅުވި. ްއެހެން ްމުޢިއްޒު ަރްށްމެންބަރު

ްއެމަނިކުފާނަށްް ްޝަްއކެއްނެތް. ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅަކާ ްއުސް ފުންނާބު

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން ްެއއްެޗއް ްެއްއވެސް  875އެއްުދވަހަކީ

އެްއގަިޑއިރުެވސްްއެމަނިކުފާަނށްްމިވަރުގެްކަމަކަށްްައޅުަގނޑަށްްހީއެއްުނވޭް

ްއަޅުަގނޑު ްނިކަމެތި ްއެކަމަުކ، ްބޭނުންވާނެހެންނެއް. ރ.އަތޮުޅްްވަގުތު

ް ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްކަނދޮޅުދޫ ްމުއްިްދަތްމެންބަރު، 7ްްއެންމެކުރުުމއްދަށް

ްއަ ްމިކަމަށް. ްބޭނުންވޭ ްއެކުދުވަސް ްެއއްގޮްތކުރުމާވެްސ ްއެއީ ްެއީއްދި .

ްބޭނުންވޭ ްބަލަްއަޅުަގނޑު ްަވކިން ްއެއްެޗއް ްމިހުިރހާ  880މިހުރިހާްއި

ްކޮ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހޯދާ ްކޮޕީ ްސޮފްޓް ްގުޅަިއގެން މްޕިއުޓަރަްށްބޭފުޅުންނާއި

ތަށްްހަދަިއެގންްއަޅުަގނުޑގެްމިއެއްޗެހިްފީްޑކޮށްްއަލުންިްްބަލައިގެންްގޮްތގޮ

ްއޒިފުންނާއެކުްކުރަން.ްޭއރުންްކަންނޭނގޭްއަޅުަގނޑަްށްމިއީްރަނގަުޅްވަމު

ްއަނެއްކޮުޅްން ްގެނެވޭނީ. ްމިތަނަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އިޞްލާޙެއް

ްއިޞްލާޙު ްއިުތރު ްއަދި ްބޭނުމޭ ްހަމަްްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު  885ހުށަހެޅުމުގެ

ްހުޅުވާލެވެން. ްއަޅުަގނޑުމެްންްޢާންމުކޮށް ްދެން ްވިސްނަިއ ްމަްއޗަށް މީތީގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއައްަސާވގޮތަށް. ްވޯަޓށް ްމައްޗަްށ ްއިޞްލާޙުެގ ލާ

ްނިންމުންް ްމި ްހީކުރަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އިށީނދެލާނަން.

ްނިންމު ްއެންމެފަހުގެ ިްދެއްވާނެކަމަށް.ްމިއީ ްއިޢުލާންކޮށް ްރައީސް ންކަން

 890ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްދަށުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްދަންަނވާލިހެން ްކުީރގަިއވެސް އާދެ،

ްބޭނުންފުޅުވާް ްބޭފުޅުްނ ްބައެއް ްބޭނުންފުޅުވާ، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުް ްހާމަކުރަްއވަނީ. ްތި ްދެކޮޅުްވާހަކަތަެކއް ްކޮންމެހެން ނޑު  895ގަ

ްނިންމާލަންް ްައޅުަގނޑު ހަދާކަށެއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަިދްަވކިގޮަތކަށް
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމާޭލގެ ްއާދެ، ްއުނދަޫގވާތީ. ްތަންޮކޅެއް އެގޮތަށް

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

 900ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭގެްމެްނަބރުްއިްބރާީހމްް ްރަީއސް، ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަްނ ނޑުެވސް ްައޅުގަ

ިެއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުނުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަދެ ްކުރިމަްއޗަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމއަދު ްވާހަކަ. އެއްމޭރުމަކުން

ްމެންބަރުންނަށްް ްގޮތްތަކަީކްހުރިހާ ްތަފާތު ްބާބުތަކަކީ،ްއެްއްބާބެްއގެ ހުރިހާ

ްކަންތައްތަް ްފެިނވަަޑއިގެންަފއިހުރި ްޑްރާފްޓިންގްމީގެކުރީަގއި  905ކެއްނޫން.

ްމެންބަރުންނަށްވެސްް ްހުރިހާ ްދެބާބު ްގެންދިޔަ ކޮމިޓީގަިއްމަސަްއކަތްކުރަމުން

ްއަލަށްް ްއިުތރުން ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތީ. ފެނިވަޑަިިއގެންފައި

ހުށަހެޅިގެންްމިދިޔަްެއއްެޗއްަސކީްހަމަްެއއްވެްސްމެންބަރަކަށްްހުށަހެޅުމުެގް

ްިއިވވަަޑއިގެން،ްފެ ްނޫްންކުރީަގއި ްއެްއޗެްއސެއްެވސް ިިއގެންަފއިހުރި ިނވަޑަ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްއެއްޗެހި ްމިހުރިހާ ްދެން ްނޫނީ. ްމެންބަރުންނަށް  910އެހުށަހެޅުއްވި

ްމަެގްއް ްަރނގަޅު ްމީގެ ްނޫނީ ްަބލާލައިގެން ްދިރާސާކޮށްލާ ރަނގަޅަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއް ްމިތާކު ްގޮަތކަށް ްހޯދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަންނަވަްންދެއްކިދާނެއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްިހއެއްުނވޭ. ކޭ

ނޑުމެންނަށްްވިދާުޅވެނުދެްއވަމުޭއް މިއުޅޭްވާހަަކއަީކ،ްއަދިްމަނިުކފާނުްއަޅުގަ

ްކިހާަވރަކަށްކަމެްއވެސް.ް ްދެްއވާނީ ްަވގުތު ްމެންބަރަކަްށ  915މިބަހުސްގައި

ްއެއް ްމިހިރަ ްލިޔެވިަފއި ްމިބާބުތަކުަގއި ްއެނިގގެން ިެސް ެޗްއވެްސްއެެއއްވެ

ްވަގުުތކޮަޅްށް ްއެލިބޭ ްފާހަގަކޮްށގެން ްނުކުތާތައް ްމުހިންމު ްއެންމެ ބަލައިގެން

ްބޭނުންފުޅުާވް ްދައްަކވަްނ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްެތރި ްެއ ފައްތާލައިގެްނ

ްަވގުެތްއް ްކޮންމެވެސް ްހަމަ ްތައްޔާރުވެލޭނީ ްދެްއކެވޭެނގޮތަކަްށ ވާހަކަެއއް

ްޙަިަވާލާދެްއވި ްމަނިކުފާނު ްދެން ްއޮންނަގޮުތްންްލިބިގެން.  920ަގވާއިުދގަިއ

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްޭއަގއި ްޙާލަތްތައް، ްއޮްނނަ ްނިންމާލަން ޖަލްސާއެއް

ްމަސައްކަތްތަްއް ްހުރި ްއެޖެންާޑގައި ްަޖލްސާގެ ްއެއީ ްނެތްހެން. ދަތިކަމެއް

ްހުއްޓާލެވިދާެން ްޖަލްސާ ްއެއީ ްދަތިވުން، ްގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

ްމާ ްއެއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްސީދާްސަބަބެއްކަމަށް ްސީދާ ްދެްނ ނަކުރެވެނީ.
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ްކޯރަްމް ްނިކުމެ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދާލެވެންޏާ ްައކުރަށް  925އަކުރުން

ްނަގާލަފާނެ.ް
ް

ް

ްވިދާޅުވިަޔސްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިހެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ނޑުްލ  930.އަޮތޅުްޢިއްޒަތްތެިރްއެކަހަލަްކަމެއްްުނކުރަްއވާނެަކން.ްދެން،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެީގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްނުކުތާއެއް ްނިިިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ،  935ްއައްސަލާމަލަިއކުމް.

ްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހުށަހެޅިގެން ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގަ ްވާަހަކްމިއަދުގެ ްރަނގަޅު ްގޮތް މިދާ

ްވަގުތުް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްގިނަ. ްވަރަށް ްސަބަބުތަްއ ްމީގެ ދަންނަވަން.

ްއަމިއްލަފުޅަށްް ްރައީްސ، ްބައްަލވާ ްވަރަކަްށވެސް. ްކިތަންމެ ދެވިދާނެ

ްފައްޓަވަމުންް ްޖަލްާސ ްމިއަދުގެ ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ވިސްނާަވޑަިއގަތީމާ

ްމު ްިދުގ ްދެމަސްދުވަހުގެ ްއިންތިޤާލީްވިދާޅުިވ ްދިނުމަށްފަހުވެްސ  940އްދަތެއް

ްމިހާް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްނުނިމި ްގޮތެއް ްގޮތްގޮަތކަށް، މަރުޙަިަލާގެ

ްމެންބަރެއްެގް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއޮތީ. ްޮގއްސަ ދިގުލަިއގެން

ްމުއްދަތެއްަގިއް ްގިނަ ްދެމަސްދުވަހަށްވުރެ ްލަދުގަނޭ ހައިސިއްޔަތުްނ

ނަގަންްޖެހުނީތީިީ.ްނުވަތަްުމސާރަްލިބުނީތީ.ްމަސައްކަތެްއްނުކޮށްްމުސާރަް

ްދެރަެވަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްއެކަމާިއ ްޭބފުޅުންވެސް ްއެހެން ްހިތުން  945އަޅުަގނުޑ

ްއިތުަރްށް ްމީހަކު، ްގެންދާ ްފައްތަން ނޑު ްކަ ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއެީއް ްބުނުން ްފައްތާށޭ ްތިމަންނަ ްބޭރަށް ްތަންކޮެޅއް ްއަޅާލާފައި ފަލިވަޅެއް

ްފުރާނައާއިް ްމަސައްކަެތކޭ.ްއޭނަ ްކުާރ ްހުރުމަށްޓަކައި ްއިުތރަށް ގެން

ްރައްޔިތުންނަށްް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާަހކަތަކުން ްމިދެއްކޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްނުލިބިް ްފޮނިމީރުކަން ްޤާނޫނުއަސާސީއެްއގެ ްނުލިބި ްޙައްޤުތައް  950ލިބެންޖެހޭ

ްތިް ްމިހާރު ްޖެހޭނެ. ްޒިންމާވެވަަޑިއގަންނަވަން ްމަނިކުފާނު ްދިޔުން މިދާ

ްހައްދަވާްގެންދަ ްއެެހން ްގެންގޮސްެދއްވާށޭ. ްެއޮގތަށް ްރަނގަޅީ. ާވގޮތޭ
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ްހިތަށްއެރިހާކަމެްއް ްބޭފުޅުން ްހުއްޓާލައްަވއިގެން ްމީތި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމަރުހަލާތަކަށްް ްއިންތިޤާލީ ްނުވާނެ. ްދެއްވަިއގެން ްފުރުޞަތު ކުރަން

ްމިހާ ްމިއޮތީ. ްލިބިފައޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްމިމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތު  955ރުްވިސްނާނެ

ނޑުމެންްއިތުުރް މިތިބަްމީހުންްމިތިބިްގޮތަށްްތިބެގެންްމިކަންްކުރަންްއަުޅގަ

ްޙަޤީީޤް ްއެފުރުޞަުތ،ްއޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެިެން ްވިޔަސް ްދިންކަމަށް ފުރުޞަތު

ްމިދަނީް ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްނުހިފާނެއޭ. ބޭނުންތެރިގޮތެއްަގއި

ްމިތަ ްމިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ހައްމަލުކުާރްއަނިާޔވަމުންނޭ.

ްއުފުއްަލވާށޭ.ް ްމަނިކުފާުނ ްޒިންމާ ްސަލާމަތްކޮިަށްދިނުމުގެ  960ވޭނުން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަެނއް ްވިދާުޅވާއިުރ، ްުކރުކުރަން ްބޭފުޅުން ްެއއްބައި އާދެ،

ްއެބަފެނޭ.ްާއދެ،ްހއ.ް ްފެންނަކަމަށް ްތަފާތުކޮށް ްޚިޔާލުފުޅު  965ެގްމެންބަރުންގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ްރިޔާސަތުންްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ. ްއާދެ،

ިާްއަްޙމަދުް ްއަޅުގަންދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢާ ްދަތިކަމެކޭ. ްނިންމާލުމަކީ ްޖަލްސާ ްމިހާރުްވިދާޅުެވއްޖެ ްހީވަނީ ޑަށް

 970ބ.އަތޮޅުެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާޢިޒްްހުށަހެޅުްއވިްުހށަހެޅުއްވުމަްށް

ްހުއްޓާލަންް ްވަގުުތން ްހަމަ ްޖަލްސާ ްއެފާްސެވްއޖެއްޔާ ްައއްަސވާ ވޯޓަށް

ްދެންް ްެއބައޮތޭ. ްއެފުރުޞަުތވެސް ްއެހެންވީމާ، ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ްބޭ ްިތްއބެވި ްކޮމިީޓގައި ްފަސޭހަވެދާނެްޑްރާފްޓިންގ ްތަންކޮޅެްއ ފުޅުންނަށް

ްކުރެްއވިއިރ،ް ްޑްރާފްޓް ްއެބޭފުޅުން ްެއއީ ްވާހަކަދައްަކވަން. މިއަށް

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްް ްލިބިފައި... ްއެްއޗެހި ްއިޞްލާޙުތަާކިއ  975އެބޭފުޅުންނަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތް.ްެދން ްައއިްއސަެއއް ްިމއިޞްާލޙުތައް ްކުރިައކުންނެއް އެހާ

ްސާފުކޮށްލަން ްހުށަހެޅުންްްއަދި ްދެިތން ްއެބޮތް ްރިޔާސަތުން، ބޭނުން

ްއުތުރުބުރީް ްތިލަދުންމަތީ ްމިސާލަކަށް ްާތއީުދނުލިބޭ. ްއެއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި

މެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްުހށަހެޅުއްިވްދެއިޞްލާޙަާކއިްތ.އަތޮޅުްމެންބަުރް

ްދެޭކގޮތުަގއިް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހެޅުްއިވ ްރަޝީދު  980ްރިޔާޟް
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ްކޮންމެހެންް ްބަހުސްކުރަން ްމިއަށް ްނެތީމާ ްލިބިފައި ްތާއީދެްއ މިއަށް

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްޭއެގއިތުރުން ްއަދި ްުނދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ޖެހޭނެކަމަކަށް

ްިއްޞލާޙުތަކަށްވެްސް ްބައެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު އުތުރުބުރީ

ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކަރުދާހުަގިއްްތާއީދުލިބިފަކައެއްނެްތކަމަށް ހުރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިދަންނަވަނީ. ްމިހެން ްނެތީމާ ްއެކަރުދާހުގައި  985މިހުންނަނީ.

ްކުރަްއވަީން ްކަންތައް ްރިޔާސަތުން ްޮގތަކަށްތޯ ްކޮން ްދޭތެރޭގައި މިއާއި

ްހުށަހެޅުއްިވް ްބޭފުޅުން ްތިން ްމި ްބޭނުން ްސާުފކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާޙުތަކަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްހުށަހެޅުއްވުމަްށްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްވަޙީދުގެ ްޢަލީ ްމެިެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮުޅގެ  990އާދެ،

ްތައީދުކުރަްއވާފަިއވޭ.ް ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްެދން ްއެނގޭނީ. ްބަލާލާފައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަނެއްބައި ދެން

ްމޫސާމަނި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުްލ.އަތޮޅުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ކަށް

ްއަރުވަން.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއްއ.

ް995 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑްރާފްޓިންގްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްނެީގ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުރިއްާޔ.

ްޑްރާްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަިދ ްދެްއކެވި. ްވާހަކަފުޅުަތއް ްބަެއްއ ްބޭފުޅުްނވެސް ފްޓިންގްކޮމިޓީގެ

ްމަޖިލިސްް ްމުޅި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއައުމަކީ ްނުކުރެިވގެްނ ްކަމެއް  1000ކޮމިޓީން

ްޖަލްސާއެއްް ްމަޖިލީހުގެ ްނަގަްނޖެހޭކަމެއްނޫން. ްޒިންމާ އެކަމުގެ

އިންތިޒާމުކުރުމުގެްބާރުްއަުޅަގނޑަށްްއޮތްނަމަްދެމަސްްވިޔަކަްނުދިނީމުސް.ް

ްިޙކުމަތު ްބޮޑު ްވަރަްށ ްކަެމއްަގިއެވސް ްކޮންމެ ޢަމަލީއެްއްްމިއިން

ްމިހާރުް ްެދން ްއެނގޭ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންގުުޅްއވާފަިއވާކަން

ްގޮތަްށް ްގެނައި ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރީަގއި  1005ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްގެންނަ ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓްކުރާ ްދިރާާސކޮށް ބަލާއިރުަގއި،

ްހު ްއިޞްލާޙު ްއޮވޭ ްފުރުޞަތު ށަހަޅައިގެްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދެދުވަްސް ްއަދި ްފުރުޞަތު. ްވިސްނުމުގެ ްދޭތެރޭ ްެއއާ އަޅުަގނޑުމެން
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ްނުރަސްމީް ްއަިދ ްދެްއވިޔަްސ، ްުދވަސް ްެއއް ކަމުގަިއވިަޔސް،

ްކުރަމުްން ްތެޭރގައި ްގަާވއިދުގެ ްމިއީ ްބޭްއވި.  1010ބައްދަލުވުންެވސް

ްމިކުރަންޖެހުނީް ްމިކަން ްމިފަހަރު ްއެހެންވިމާ، ްކަމެއް. ގެނެސްފައިހުރި

ްކޮމިޓީްންމަޖި ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްާވއިރުަގއި ްކަމަށް ްތެރެއިން ލީހުގެ

ްމިފަހަރުް ްއެހެްނިވމާ، ްގިނަ. ްމެންބަރުންވެސް ްހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ްބާބުް ްބާބު ްބޮެޑތި ްމިައއީެވސް ްސިފައިަގއި ްއިޞްލާޙުތަކެއްެގ މިހުށަހެޅުނު

ްމިް ްމަޖުބޫރުވާނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވިމާ، ްދޭތެރޭަގިއްހުރިގޮތަށް.  1015އާ

ްވަދެް ްިމތަނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތެޅިގަނެގެްނ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިސްނުން.

ްހައްދުންމަތީގެް ްކުރުމުގަިއ ްމަސައްކަތް ްހެދުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއްޗަަކްށް ްއަންނަހާ ްމިތަނަށް ްހަމަ ްމިއިންނަނީ ްއިށީނދެ ނިޑެއއްަގއި ގޮ

ްތަ ްވޭުތވެދިަޔ ްއެހެންކަިަމަށްވާނަމަ، ްގޮތަކަށްނޫން. ންތަނުގަިއްވޯޓުދޭ

ްބޭނުންާވް ްޮބޑަށް ްއެންމެ ްރަްއޔިތުން ްމަސަްއަކތުން، ްކުރި  1020އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަންެވްސް ްކުރިމަތިނުލެވޭގޮތް. ްމައުމޫނަށް ްަރއީސް އެްއކަންތައް،

ްއަޅުގަް ްނޑުމެންިް ްަރއްޔިތުން ްކުރިމަތިނުލެވޭގޮތަްށްއެއޮތީ އެދޭގޮތަްށ،

ް ްމިތަނުން. ްކަންފާސްކޮށްފައި ްދެންހުރި ތައްތަްއވެްސްއެހެންވީމަ،

ްއުސޫލުްން ްއިންޞާިާފުވެިރ ްހަމަ ްގެންދަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫން.ް ްެއއްެޗއް ްމާބޮޑު ްދުވަހަކީ ްދެމަސް ްފައިދާާވގޮތަށް.  1025ރައްޔިތުންނަށް

ްައހަރުވެގެންިދަޔް ްހަތަރު ްތިން ްމިހާތަނަށްްއަިއއިރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއީ

ް ްމިއީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިަކމަށްްވިސްނާފައި ްމަރުޙަލާއަީކްކަމެއް ިމްއިންތިާޤލީ

ްއެީއް ްއޮްތކަމެއް. ްހިސާެބއްަގއި ްނުަރއްކާތެރި ްވަރަށް ހަމަގައިމުވެްސ

ްހުރިހާް ްބޭނުމޭ ްތިމަންނަ ްެއއޮތީ ްވިދާޅުވެަފއި ްމައުމޫން ްރައީސް ދާދިފަހުން

ްނޫންކަމެއް.ް ްބޭނުންފުޅު ނިޑވެސް ްއަނދަގޮ ްޖަލުގައިހުިރ ްނޭނގެ ނިޑ.  1030ގޮ

ްކަ ްހުރި ްމިހިސާބަށް ްމީަގިއްއެހެންވީމަ، ްއެމަނިކުފާނަށްެވސް މެއް

ނިކަމެތިކަމެއްްނުލިބޭގޮަތކަށްްމިްގެންދިއުމަށްޓަަކއިްއިންތިޤާލީްމަރުޙަލާއަްށް

ްިދުގް ްވީހާވެސް ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްއެދެނީ ްހަމަ ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ިައ7ްްިމުއްދަތެއް. ްތެރޭގަ ް ދުވަްސ

 1035ްލާނެްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދޭން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްވާހަކަދަްއކާްނިންމާ

ް
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ް

ްއާދެ،ްނ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެިެންބަރުްމުޙަންމަދުްޠާރިޤްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1040 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްްމިލަދުްނމަޑުލުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ނޑުްްމުޙަްނމަދުްާޠރިޤްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލަްއވާީތެވ، ްފުރުޞަތު ްބަހުސްކުރުުމގެ ްމިއަދު މިނެގީ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހިތެއްުނވެޭއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްކޮށްލައްވާަފިއް ްކަމެްއ ްކަމަކަށް ްއިންނަވަނީކީ ްތި ނޑީަގއި ްގޮ ްތި  1045ރައީސް،

ްނުކުރަމޭ.ްވަ ްޤަބޫލެްއ ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްގޮތަކަށް ަޑއިގަންަނވާ

ްރަނގަުޅގޮތުަގިއް ްމިކަްނ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ނުޑ ިުގަ އަޅު

ްކުރައްވާީނ.ް ްމަަސއްކަތްޕުުޅ ްރައީސްވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ދެން،ްއަޅުަގނޑަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްމިހުރިހާްއިޞްލާޙުތަކެއް،ްމިހުރިހާް

ްމިވަގުތަްށް ްމިަވގުުތން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަމއްޗަށް  1050ކަންތައްތަެކއްގެ

ްޤަބޫލުކުރަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު، ްކަމަކަށް. ބަހުސްކުރެވިދާނެ

ްއެއްޗެިހިކާޔް ްހަޅޭއްލަވާ ްތިބެގެން ްމިތާ ްިކއިދާނެ. ްެއއްެޗއް ކޮންމެިެވެސް

ް ްެދވިދާނެ. ްފިުލވާލާފައި ްކަްނތައްތަކެއް ްޒާތީ ްއަނެަކކަށް އެީއެއްއްއެކަކު

ްައޅުަގނުޑް ްމަަސއްކަަތކީ ްމިއުޅޭ ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫންތާއޭ

ްބަހުސަކަށްް ްއެގޮތަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަައކީ. ްމިއުޅޭ  1055ދަންނަވަން

ްިއޞްލާޙުތަކަށްް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމާރަނަގޅުވާެނ ހުޅުވާލުމަށްވުރެ

ްއެް ްމިއެކޭ ްެއއްސެިވއްާޔވެސް. ްވޯޓަްށ ްަވގުތަށް ްތަފާތެްއްވަގުތުން ްއވެސް

ްނުދެއްކޭެން ްވާހަކަެއްއ ްހުށަހެޅުންތަކަކަށް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ނެތް.

ްއަޅުަގނުޑް ްހުޅުވާލަިއގެންެނއް. ްބަހުސަށް ްމިހާުރ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްކަމަކަްށް ްވާހަކަެދްއކޭނެ ްކަެމއް، ްވާހަަކދެއްކޭނެ ްނުިުކުރަންިް  1060ޤަބޫލެއް

ްއެހެންވީމާ ްހުށަހަޅާލައިގެން. ްބަހުސަށް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީް، ނުޑ އަުޅގަ

ްާމރަނގަޅުވާެނއޭ.ް ްެއއްެސވިްއޔާ ްވޯޓަްށ ްބަދަުލގަިއ ްހުޅުވާލުމުގެ ބަހުސަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް
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ްހުށަހެޅުންތަކެއްްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުް ްއެބަހުރި ްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިހާރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްެއގޮތުްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްހުށަހެޅިފަިއ. ްބަލާއިރު،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުށަހެޅުންތަަކށް ްމި ން

ްެއިކް ްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާތަެކއް. ްއެްއގޮތް ްައކުަރށް ްއަކުރުން ްހަމަ އެބަހުރި

ްއުނިކޮށްލާފަިއް ްީހވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްމާްއދާތައް ްެއްއގޮތް ހުށަހެޅުންތަކުގެ

ްހީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއާދެވޭތޯ ްޑްރާފްަޓކަށް ްމަސައްކަްތކުރެވިދާނެހެން.ްއެއް  1070ވަނީ

ްހުިރް ްެއއްގޮތަށް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްމަފްހޫމްތަކެއް، ްއެްއގޮތް މިދެންނެވީ

ްބޭފުޅުންގެް ްބަެއްއ ްެއއްކޮށްލާފަިއ ްމާއްދާަތއް ްެއ މާއްދާތައް.

ހުށަހެޅުއްވުންތަކުންްއެްަތކުާރރުވާްބައިްއުނިކޮށްލާފައިްއަުޅަގނޑުމެންނަށް،ް

ްއެއް ްމިދެންނެވީ ްމާއްދާތަކެއްްްވީހާވެސް ްއޮްނނަ ްެއއްގޮތަށް މާއްދާއަކަށް

ްދިމާވެދާނެހެން.ް ްއުނދަގޫަތކެއް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަހާއިުރވެސް  1075ވޯޓަށް

ްސަލާމަތްވުމަށްޓަަކިއް ްެއކަންތައްތަކުން ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ކޮންމެވެސްްގޮތަކަށްްނުރަސްީމްބައްދަލުވުންްާބއްވާަފއިްނަމަވެސްްއެކަހަަލް

ްމާއްދާތައް،ްައކުރުްންގޮ ްހުރި ްތަކުރާރުވާގޮތަށް ްެއ ްބަހުސްކުރެިވގެން ތަކަށް

އަކުރަށްްަތކުރާރުާވގޮތަށްްހުިރްމާއްދާތައްްމަދުކޮށްެލވިދާނެަކމަށްްއަޅުަގނުޑް

ްަބއްދަލުވުމެްއަގިއް ްނުރަސްމީ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ،  1080ދެކެން.

ް ްޝުކުރިްއާޔ ްދަންނަވާލަންެވގެން. ޢިއްޒަތްތެރިްމަސައްކަތްކުެރވިދާނެތޯ

ްރައީސް.

ް

ްމަނިކުފާނުްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްޖަލްސާަގިއ ްހެނދުނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްހިތަށްއަރަނީްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމަ، ްދެއްެކވި. ްވާހަކަ  1085ފްލެކްސިބިލިޓީ

ްައޅުަގނ ްީކއްވެާބއޭ. ްދޫކޮށްލެއްވީ ްފްލެކްސިބިލިޓީ ްމިްމިހާރު ުޑމެންނަށް

ްިމް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްގޮތެްއ، ްކުެރވޭނެ ްރަނގަޅަށް މަސައްކަތް

ްދެންމެަގިއް ްވާހަކަ. ްބޭނުންވާނެ ްިވސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިދާޅުވަީނ

ްޓެކްނިކަލީެވްސް ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ސ.އަތޮުޅގެ

ްހިނަގއިދާނެ ްވެގެން ްގޮތްތަކެއްެވސް ްހަމަނުޖެހޭ ްގޮްތގޮތަްށްްމި  1090އެކި

ްއަނެއްާކެވްސް ްވާހަކަ ްފްލެކްސިބިލިޓީގެ ްއެހެންީވމަ، ތާއީދުކުރެިވގެްނގޮސް.
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ްދެން.ް ްރަނގަުޅވާނީ ްބޮޑަށް ްކަންނޭނގެ ްދައްކާލެއްުވން ްމަނިކުފާނު ހަމަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 1095ފާހަގަކުރެްއިވްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްމިްކުރީގައިްހަމަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ހއ.ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުާއއިްއަދިްިރޔާޟްްރަޝީުދް

ްލިބިފައެއްް ްތާއީދު ްއަދި ްހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ްދެބޭފުޅުންެގ ްއެ ހުށަހެޅުއްވި.

ްއޮީތް ްއެިދވަަޑއިެގންފައި ްވަގުަތކަށް ްދެން، ްދަންނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ނެތް.

ްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.މާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބް

ް1100 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިކަމުަގއިްދެންްޚިޔާލުްމިްފާޅުކުރެިެއްވިްބޭފުޅުްނެގްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްމިްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްައޅުގަ ްނޫނީވިއްޔާ ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ތެރެއިން

ްޖަ ްމިއަދުގެ ްދަްއކަވާީތ ްވާހަކަފުޅު ްހިސާބުންްއިވުނީ ްމިހާ ްދެން ލްސާ

ްބަލާާލް ްިލޔުންތައް ްމި ްދޭތެރޭަގއި ްމިއާ ްމެންބަރުންނަށް ނިންމަވާލައްވާަފއި

ްދެްއވުން.ް ްަވގުތުކޮެޅއް ްމިންވަރެްއގެ ްކޮންެމެވސް  1105ދިރާިާސާކޮށްލުމުގެ

ްވަރަްށް ްއަިރހުން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްމަޖިލީހުގަ ްއެދެން ްތިއްބެިވްއަދަބުވެރިކަާމއިެއކު ިަިއެގން ްހާޒިރުެވވަޑަ އި

ްބަްއލަވާލަްއވާަފިއް ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތީ ްމިކަމުގައި ްރަޢުޔު މެންބަރުންގެ

ްއެގޮަތކަށްްޢަމަލުކޮށްދެއްވުން.ް

ް1110 

ނޑުެގްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާީލ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަޚްް

ނުޑްްއަލްއުސްާތޛުްއަޙްްްަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްމުޢިއްޒު މަދު

ތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަމުން.ްއަދިްހަމަްމިްފުރުޞަތުގައިްދަންނަވާލަންް

ްބާބުތަކެއް،ް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްހުަށހަޅާފައިހުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1115ބޭނުން،

ް ްއެބަހުރި 28ްްއެބާބަކަށް ްޕޭޖަސް ްއަށް އަްށްޕޭޖް.ްއެހެންވީާމ،22ްްނުވަތަ

ްބޭފުޅެއްެގް ްއެެހން ްނިންމާލާ ްގޮެތއް ްތިބެފައި ްމިހެން ްހަމަ ްއެްއޗެހި މި

ްރަނގަޅުް ްއެންމެ ްއެއީ ްދޫކޮށްލުމަކީ ްބުނެ ްތާއީދުިުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް
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ްވިސްނާލަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއަށް ްއެހެްނވީމާ، ްނުވެދާނެ. ގޮތްކަމަށް

ްބޭނުންވާނެ ްކުރިންްވަގުުތކޮެޅއް ްއޭގެ ްދެން، ްެދކެން. ނޑު ްއަުޅގަ  1120ކަމަްށ

ްގެންދާެން ްކުރިއަށް ްއެކަން ްތެެރއިން ްަގާވއިދުގެ ްފާހަގަކުރެއްވީ މަނިކުފާނު

ް ްގަާވއިދުގެ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްަގިއ12ްްގޮތް. ް)ރ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއެހެންނާް ްހަމަަގއިމުެވސް ްދިމާވެފައި. ްުކއްލިކަެމއް ްމިއޮތީ އެބަބުނޭ،

ްއެހެންވީމާގޮތަްގެންދަވާ ްމިދަނީ. ްނޫްނގޮތަކަްށ ްކަށް ްމަނިކުފާނަށްް، އެކަްނ

ްދަންނަވާލީ.ް ްއެވާހަކަެވްސ ްފެންނާތީ ްައޅުަގނޑަްށ  1125ކުރެވިދާނެކަމަށް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ނޑުެވްސްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްައޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްމަްފުރުޞަތަކަށްްއެދިްދަންނަވާލީ،ްހަްން:އަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެވުް ކަންތައްތަކާްދޭތެޭރްމިއަުޅގަ

ްގޮތުަގިއް ްފާހަަގކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޭބނުންވަތީ. ްފުރުޞަތެއް  1130ވިސްނާލުމަށް

ްމިދިޔައީެވްސް ްހުށަހެޅިގެްނ ްމައްސަލަ ްހަމަޖެހިގެން ްމިއެޖެންޑާ މިއަދުގެ

ް ްގަާވިއދުގެ ްހުށަހެޅޭގޮތަށް ްދަށުންނެއްނޫން.ްްވަނ25ްައެހެންޏާ މާއްާދގެ

ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއަލަށްްއަދު ްމިއަދު ްއިސްލާޙުތަެކއްނޫން. ހުށަހެޅުނީކީ

ްހުށަހެ ްމިހުށަހެޅުނީ ްއެހެންކަމަްށވާއިުރ، އަޅުަގނޑުމެްންޅުންތަކެއް.

ްޤާިާމި ްލިބިގެންވާ ްމަނިކުފާނަށް ްދަށުްނ99ްްނޫނުއަސާސީން ްމާއްދާގެ  1135ވަނަ

ް ްކަންތައްަތކެްއކަމަށް ްކުރެވުނު ނޑު ްއެހެންވިއަްސްޤަިައަޅުގަ ބޫލުކުރަން.

ް ްހެދިގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުން ްވީާހވެްސ25ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމާއްާދއަށް ވަނަ

ގާތްކޮށްްމިކަންތައްްގެންދިއުަމކީްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ް ްރޫޙާއި ްކުެރވޭނެއެންމެ ްެއކަންތައް ްއެހެންކަމަްށްްގާތްކޮށް ގޮތްހެން.

ްވާއިރަށްް ްދެންް، ްވިސްނާފައި ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްމިހުށަހެޅުނު  1140މިއަދު

ް ްދެއްވާފައި ްފުރުޞަތު ްއެްއގޮތްކުރުމަށް ްއެވިދާޅުވިހެން 3ްމެންބަރުން

ް ްދެްއވާަފއި ްފުރުޞަތެއް ްގ25ްާދުވަހުގެ ްެއންމެ ްމާއްދާއަށް ތްކޮށްްވަނަ

ްމިކަމުަގިއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ ްކޮށްދެްއވިްއޔާ އެކަންތައްަތއް

ްއަދިްބަހުސްކު ްފަޭސހަވަނެ. ްވިސްނަންވެސް ްފަސޭހަާވނެ. ރަންވެސް

ްފަސޭހަވާނެ.ް ްއެއްބަްސވާްނވެްސ ްއާެދވޭކަމަްށވަންޏާ  1145އެއްބަްސވުމަކަށް
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ްރިޢާޔަްތުކރު ްއްއެހެންވީމަ،ްއެއަށް ްމިބައްދަލުވުްނެވސް ްސީދާ މިބޭއްވުނީ،ްވާ

ްސީާދް ްަގާވއިދުގެ ްހަމަ ްމިބޭއްވުނީ ްމީޓިންގެވސް ްމި ްމަޖިލިސްގެ ނުވަތަ

ްވިސްާންއޮ ްެއއްގޮަތށް ްގަވާއިދާ ްސީދާ ްކަމަށްނުވާތީ ތްގޮތަށް

ްވިސްާން ްރޫޙަށް ްަގވާއިުދގެ ްވަރަކުން ްވީާހވެސް ްމިއަދު ވަަޑއިނުގަންަނވާ

 1150ވަަޑއިގަންަނވާްއެކަންތަްއްކޮްށދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްވޯަޓަކށްްދިއުމަށްވުެރް

ރުގެްދަށުްންއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމިމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިިބގެންވާްއިޚްިތޔާ

ްއެކަންތައްްކޮށްދެްއވުމަކީްބޭނުންތެރިކަމެއްހެން.ް

ް

ްރޫޙުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްަމޖިލީހުގެ ްއެަބވިސްނޭ ްއަޅުގަނަްށވެސް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްހަަމްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރިގޮތް. ްމެންބަރުންގެ  1155ގިނަ

ްދައަދަބުވެ ްރިކަާމއެކީ ްނުލަްއާވްންނަާވލަނީ، ްހުއްޓުވާ މިމަޖިލިސް

ްމީގެކުރިންެވްސް ްނަންަގަވއިގެން ްވަގުތު ްތެރެއިން މިމަޖިލީހުގެ

ްއެްއގޮތްް ްއެބަހުއްޓޭ.ްއާދެ،ްއިންޓަރވަްލްވެސްްއިސްލާޙުތަްއވެސް ކުރަްއވާފައި

ްކުރީ ްމިޖެހެނީއޭ.ްމީގެ ްތަޢާރުޟުވަގުުތވެސް ްއެއްޗެީހގެ ްހުށަހެޅޭ ްތަކެއްްަގއި

ްެއކަްން ްއިދާރާއިްނވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓް ްބަލަން  1160އުޅޭތޯ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ނުޑްދަންނަވާނީ ްއެބަުހއްޓޭ.ްއަުޅގަ ްގެންނަވާަފއި ބައްލަވާފަ

ްމިމަސައްކަ ްލައްވާ ްައޅުަގނޑުެމން ްކުރުވޭެނގޮތެްއްދޫނުކޮށްލައްވާށޭ. ތް

ް ްމިހެންހަމަޖައްސަވަިއ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެްންްދެްއވާށޭ.

ްފައިދާެއްއް ްދެެނއް ްަރއްޔިތުންނަކަށް ްމިރާއްޖޭގެ ްދޫކޮްށގެން ރިލެކްސްކޮށް

ްތެރެއިންް ްމިއޮތްގޮުތެގ ްމިހާރު ްެއއީ ްނުލިބޭނެއޭ.  1165ލާބައެއް

ްނުހޯދާނެއޭ.ް ްގޮތްތަކެްއ ްބޭނުންވާ ްރަްއިޔތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއަުޅގަ ްތާށިވެަފއި ްތެރޭގައި ްކަންތަކެއްގެ ްމިތިބީ.ްހުދުމުޚްތާރު ްނުޑމެން

ް

ްެއއްފަދައިްންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްފަިއސަލްް ްމަނިކުފާނެޭކ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްނިންމަން.ްމެންްއަޅުަގނޑުްނަސީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައވަހަަކށް ްވީާހވެސް ްމިމަސައްކަތް ްބޭނުން  1170ވެސް

ް ްމަަސއްކަތް ްއަވަހަށް ްައޅުަގނޑުެމން ްކިޔާފަިއްއެހެންނަމަވެސް ިނންމާށޭ

ްވަގުތުމިމަޖިލީ ްބޭކާރުގޮުތގަިއ ްގޮަތކަްށްްހުގައި ްއެިެްއވެސް ހޭދަކުރުމަކީ
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ްހުށަހެޅިފައިހުރިް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ރަނގަޅުކަމެއްނޫން.

ް ްެއކިބޭފުޅުން ްރަނަގުޅްޤަބޫލުހުށަހެޅުންތަކަކީވެސް ްގޮުތގައި ކުރައްވާނެ

ްއަަވސްކުރާހުށަ ްއާދެ، ްއަވަްސކޮށްލުމަްށްކަމަހެޅުންތަކެކޭ. ްއިތުރަށް  1175ށްވަންޏާ

ްބަހުސަ ްނެގިދާނެ.ްކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވޯޓެްއ ްނުގޮސްވެސް ށް

ްއެހެ ްދަންނަވާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭކާރުނުކޮށްްންނަމަވެސް ވަގުުތ

ް ްަވރަކަށް ްކޮންެމވެސް ްކުރެވިދާެންމިއަޅުަގނޑުމެން ްަހމަ އެްއގޮތްކޮށްލުމަކީ

ނޑުމެންނަށްް ޑްރާފްޓްްމަޖިލީހަށްްގެނެްސގެްންއެއްްކަމެކޭ.ްއެއިރުންްއަުޅގަ

ްބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްއިްސލާޙުތަކެއްެވސްްހުިުއަދި  1180ސްކޮށްފައި

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ްމަނިކުފާނުވެސް ްމިކަންތައްތަކަކީ ްއެހެންވީމާ، ހުށަހެޅޭނެ.

ނޑުްމިވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްކަމެއްކަމަށްްގަބޫލުްކުެރވޭތީްައޅުގަ

ް

ްފުރުޞަތުދެއްިވްްޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްމާޮޅސްމަ ްހުށަހަޅަން ްމިބާބަށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފަހުްލީްފާއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަިަ ްހުށަހަޅާނިމި ްބަލާއިރު،ްހުށަހެޅުންތައް ްވާހަކަައށް ްމިދެއްކުނު  1185ން

ް ްއަޅުަގނުޑ ްހުށަހެޅުމަކާ ްއަުޅގަހުށަހެޅި ްމިދަނި. ްެއވާހަކަތަްއ ނުޑްގާތަްށ

ްދަްނނަވާލާހިތްވަނީް ްުސވާލު ްނޫނީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ހަމަ

ްބަަލއިނުގެންއަޅު ްހުށަހެޅުން ނޑުްްަގނުޑގެ ްއަުޅގަ މިހެންްްދޫކޮށްެލއްވީތޯ.

ް ްބޭނުމަކީ، ްގަޫބލުކުރާގޮުތގަިއްދަންނަވާލުމުގެ ްއަބަުދވެސް ނޑު ްއަުޅގަ އާެދ

ް ްލަްއެހެންއެކަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހުށަހެީޅ. ްގޮުތގަިއްއޮތީތީ  1190ފާުކރެވޭ

ށްްސޮފްޙާްގާތްަގނޑަަކށްްމިހުށަހެޅުންތަކުގައިްމިއުެޅނީ.ްއެހެންވީމާ،122ްް

ް ްއެީއްމި ްކުިރައށްދިއުން ްހުށަހެޅުމާއިގެން ްުހރި ްގޮތްގޮތަށް ތަފާތު

ްތާ ްހުށަހެޅުމަށް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއީިީދަތިކަމަކަށްވާތީ ްލިބިފައި އޮްތްދު

ްބޭނުން ްއަާހލަން ްއަުޅަގނޑު ދޫކޮށްލެއްވީޯތ.ްްއެބަލައިނުގެންްއޮތުމާއެްއކޮށް

 1195ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްައިދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެުޅއްވުން ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނާހަން ްވޯަޓކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަެހޅުމަކަިަށް ްބޭފުެޅއްގެ ްއެްއވެސް

ްއެހެން ްނޫންތޯ. ްޢިއްޒަތްތެރިއެއީ ްނުދަންނަވަން ނޑު މެންބަރުްްއަުޅގަ
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ް ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަދި ނޑު ްނުކުރާނެވާހަކަ،ައޅުގަ  1200އަިދްްޢަމަލު

ް ްާފސްނުވެއްިޖއްާޔްނުވަތަ... ްދަންނަވަިއގެން ްވޯޓަކަްށ ްއަުޅަގނުޑ މިހާރު

ް ްގެއްލުނީ.ްްއެހެންކިހިނެއްތޯވާނީ. ިެސް ްއެފުރުޞަތުވެ ނޑަށް ައޅުގަ

ްއިއެހެންވީ ްދެން ްމިގެންދަނީ. ްނަހަދާ ްއެހެން ްންރުއިރުޮކޅުމާ،

ް ްނުދެއްވިައސް، ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްދެންނެިވން ހާބޮޑަްށްވިައޅުަގނުޑ

ްރުހިވަޑަިއގަންނަވާގޮަތކަށްމެން ްބާއްަވއިގެްނޭންްބަރުން  1205ފްލެކްސިބިލިޓީ

ްއެިގގެންދޭް ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ްގެންދެވޭނީ. ްކުރިއަށް މިކަން

ްއެހެންނޫންތޯ.ް ްދުވަސްވީ ްއަދިްްޑްރާފްޓިންގމިހުރިހާ ްމުަޤއްރިރާއި ކޮމިޓީގެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެ ްމަސައްކަތްެވސް ްބުރަ ްކުރެްއިވ ްމެންބަރުން ކޮމިޓީެގ

ްޙަިަ ްމެންބަރުންގެ ްހަމަ ްމިިދޔައީ. ްނުފެނިގެން ޔާލުފުޅުތަްއްޚިިިއްލެއް

ް ްމިދިމާވިގޮތް. ްމިކަްނ ްެއއީ  1210މިގޮތަްށްްއެހެންވީާމ،ތަފާތުވެގެން.

ްއެ ްމިޖެހުނީ. ްކުރަން ްޢިއްޒަތްތެިރްމިކަންތައްތައް ްއަތޮޅުގެ ްޏ. ހެންނޫންތޯ.

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއިބްރާޙިމްްދީދީ.

ް

ްއިންތިޤާލީްްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެްމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން:އިްބރާހީ ްލިބިއްޖެ. ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްތަފާތު ްއަޅުަގނުޑްބާބުގެ  1215ންނަމަވެްސ

ް ްމިހުށަހެޅުންތަކަކީ ްބޭނުންވޭ ްވަކިބޭފުަޅުކްޙަޤީޤަދަންނަވާލަން ތުގަިއ

ވިއަސްްިމީއްޢިދުކުރައްވިްހުށަހެޅުންތަކެްއކަމަށްހުށަހަޅުއްވާްވަކިްބޭފުޅަކުްތާ

ްކޮންމެް ްމިއިން ްހުރިގޮތް. ްދޭތެރޭގައި ްމިބާބާ ްވިސްނުން ވަކިަބއެްއގެ

ްމިދައްަކއިދެ ްއެްއޗަކުްނވެސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ބޫލެއްްޤަިަީނ.

ްާއއެްއޗެްއކަމަށް.ް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހުށަހެޅުްއވުންތަަކކީ  1220ނުކުރެވޭ

ްއެިގވަަޑއިގަންަނވާެންތިމަންނަމެންް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި އެވިސްނުެމއްަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްކޮަބއިކަން. ްމީގެތެރެއިން ދެކިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަކީ

ްޚިޔާލުފާޅުކޮށްްްމިއާބެހޭގޮތުން ްމިމަޖިލީހުގައި ްއިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް

ނޑެްއްހުިުބަ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަކަްށ ްސަބަެބއް ްެއްއވެސް ްނަހަދަންވީ ސްކޮށް

ްފާހަނުދެކެ ްމީގެތެރެއިން ްސަބަބަކީ ްެއއްްން.  1225ކަންތައްތަެކްއްގަކޮށްލެވޭ

ް ްޚިޔާލުތަފާތުވެފަިއ ްޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާއެބަހުރި. ްމިހާރު ްމިހުންނަނީ
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ްދިވެހިރާއްޖެައްށް ްއިސްލާޙުކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަށުން ގާނޫނުއަސާީސގެ

ްާވސިލްވުމަށްޓަަކިއް ްގާނޫނުއަސާީސއަށް ްބޭނުންމިވާ ތަޢާރަފްކުރަން

ްމިއަންނަނީ. ްާވހަކަ ްކަންތައްތަކެއްގެ ްއެންމެބޮޑަށްްްކުރަންޖެހޭ އޭގެތެރެއިން

ްމަފާހަ ްމިހާރު ްއިންތިޤާިާގަކޮށްލެވެނީ ްކުރެްޚާިާމުތަކަށް ްިތއްެބވިްބު  1230ްވިފައި

ްއެބޭފުޅުންެގް ްއަދި ްމުއްދަތަާކއި ްތިއްބަވާނެ ްއެމަގާމުތަކުަގއި ބޭފުޅުން

ްއަދިް ްގޮތަާކއި ްޢަމަލުކުރަންވާނެ ްދެން ްހިސާބުްނ ްހަމަވާ މުއްދަތު

ިާނޫނުއަސާސީއާްދެންްމިސީއަށްްޢަމަލުުކރަންްފެށުމާއެކު،ްނޫނުއަސާޤާިާމި ްޤާ

ްދަ ްިދވެހި ްހިންގުމަށްޓަކައުިުއެްއގޮތަށް ްވާންީވްލަްތ ްއަުޅަގނުޑމެން ިއ

ް ްބެހޭގޮތުން.ްއެހެްނވީމާ،ްމީގައިްމިއަންނަނީްސިާޔސީ  1235ޔާލުްޚިިިތައްޔާރީައކާ

ްއަނެއްބަިއް ްތަފާތުގޮތަކަށް. ްބޭނުންވެދާނެ ްބަެއއްބޭފުުޅން ތަފާތުވުންތަކެއް.

ްސާފުކޮްށް ްވަަރށް ްއެކަްނ ްގޮތަކަށް. ްޚިލާފު ްެއއާ ްބޭނުންވެދާނެ ބޭފުޅުން

ްބަެއއް ްއެބަހުރި ްހުށަހެޅުއްވުންަތކުން.ްއެގެން ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ބޭފުޅުން

ް ްެއއީ ްއެބަހުރި ްއެގެްނ ްސާފުކޮށް ިާްވަރަށް ނޫނުއަސާސީަގިއްޤާ

ްއެބަހުރިް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި ްވަިކގޮތަކަށް ނަޑއެިޅގެން  1240ކަ

ްގޮތަަކްށް ްޚިލާފުނުެވވޭނެ ްއެއާ ްަކނޑަެއޅިގެން ްގޮތަކަށް ްތަފާތު މިބާބުގައި

ް ްހުށަމާނަކުރަން ްެއގޮތަށް ްހުިރްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ހަޅުްއވާފައި

ްޔަހުށަހެޅުން ްވަރަްށ ްވިސްނާާލއިރު ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީާމ، ންކޮްށްޤީިީވެސް.

ްއެބައެ ްއުޅެނީ.ްސާބިތުކޮށް ްމިނިންމަން ްނިންމުމެއްކަން ްސިޔާސީ ްމިއީ ނގޭ

ްިހއެްއެހެންވީމާ،ްމިނިންމުން ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއިތުރަކަށްްނިންމުމުގައި  1245ްއްުނވޭ

ްހަމަްްމިދިރާސާކުރާކަށް ްތިބެގެން ްމިތާަގިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެހޭހެން.

ްމި ނޑުމެންނަށް ިުގަ ްއަޅު ްނިންމަމާ. ްހިާގ ޢިއްޒަތްތެިރްޚިޔާލުފާޅުކޮށް

ްބާބަކާ ްސިޔާމަޖިލީހުން ްދެން ްކަމަށްވަންޏާ ްނުނިންމޭ ްގޮތެއް ސީްބެހޭގޮތުން

ް ްއިްސކޮްށ، ްއެންމެ ްބުމައިދާނުގައި ްއެމީހަކު ްއެންމެން ނާގޮތަކަށްްހުރިހާ

ްމަ ްމަޝްވަާރްޤާިާނިންމަންޖެހޭ ްމެދުަގއި ްބޭފުޅުްނގެ ްތިއްބެވީ  1250މުތަކުގަިއ

ްގޮތެްއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ކުރަްއވަިއގެން

ްނުނިންމޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހިސާބުންްއާދެ، ްމިހާ ްދެން، .

 1255ދުކުރަީންމިހާރުްދެންްމި..ްއާދެ،ްއިލްޔާސް،ްއދ.ެގްޞްިްއަޅުަގނޑުްމިްޤަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާްސްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިހާރުްތާއީދުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްދެބޭފުޅުންްސަިއންްއިްބރާީހމްްއިލްޔާސްްޙުް ްއޮތް ްހއ.ނުލިބި ްއެއީ ްއަރުވަން. ްތާއީދު ްޢިއްޒަތްތެިރްްނަށް

 1260ތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްއެްދެބޭފުޅުންގެްއިޞްލާޙަްށްްމެންބަރާއިްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެވްސް ްއަޅުގަ ްނިންމާލަން ްހަމަ ްކުރުކޮށް ްވަރަށް ްދެން، ތާއީދުކުރަން.

ްއި ްއިންޓަްބޭނުންވަނީ ްއެެހންވީމާ، ނޑަްށްނގޭތޯ. ްއަުޅގަ ވަލްއަށްފަުހ

ްފުރުޞަތެއްްދެއްވާނަންތޯްއަދި.ް

ް

ްއިންޓަްްްރިިިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްފަހުގެ ްވަލްއަިަްށ  1265މިހާުރްވާހަކަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެހެންނޫންތޯ. ްފަހުން ްޭއގެ ދައްކާނީ

ްްއވަން.ްތާއީދުކޮށްލަ

ް

ްމިކަންތައްްއިްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްވެއްޓެންެދން ްއެހެންވީމަ، ްނޫން. ްކަމެއް ްވާނެ ްެއއީ ްނގޭތޯ

ްއެހެންވީމަ،ްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ިެއްޓުނީަމ. ްވެ ްވިސްނުނީ ްކާްސޓްރޯއަްށވެސް ްކުރިއަށް.  1270ްދާނީ

ްމިކަންތައްްހިނގާނީްެއގޮތަށް.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެަބްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްާސފުވެަވޑައިުނގެންކަމަށް ްއެްއޗެއް ްވިދާުޅވި އާދެ،

ްވިދާޅުޭވ.ްރިޕީޓް..ް

ް1275 

ްެއްއްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑިއަކަށް ްދެކަ ނިޑ، ްކަ ްއެއް ްދަންނަވާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްކުރިއަޭށ.ްްއުރަެއއްަގެއއްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްދާނީ ްމިކަންތަްއ ްވެއްޓެންދެން ްނޯެވވޭނެއޭ.

ްއެހެްނވީމާްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެވއްޓުނީމައޭ. ްއައީ ްހޭ ްހަމަ ްކާސްޓްރޯއަްށވެސް މިކަންތަިަްއް،

ްެއް ްދެއްކިޔަސް ްމިތާ ްވާހަކައެއް ްކިތަންމެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް. ދާނީ

ްއެ ްހިނގަމުންދާނެ. ްއެަކންތައް ްއޮްތގޮތަށް ްއަިދްރޭވިފައި  1280އީ
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ް ްފެނިފައިހުރި ްކުރިއަްށްްސުންޑެއް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިދ

ްދެއަހަުރް ްއެހެންހެން. ްވާނީ ްހަމަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އޮތްތާނަގއިވެސް

ްދުވަސްވަންދެންްމިކަންތައްްެދމިގެންދާނެ.ް

ް

ްމިހާރު،ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންަނވާލާނަން ްމެއަޅުަގނޑު ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި  1285ންބަރުން

ްހިސާބުންް ްއިންޓަްމިހާ ްމިއަދުގެ ްދެން ނުޑ ްގަޑިވެްސްއަޅުގަ ަވލް

ްވިދާޅުވިހެންޖެހު ްމި ްމިހާރު ްމަުރޙަލާއާްމާއިއެކީަގއި ބެހޭގޮތުންްއިންތިޤާލީ

ްމިދިޔަް ްމެންދުރުފަހު ްމި ްޖަލްސާާއއި ްކުރީގެ ްމެންދުރު ްޖަލްސާ، މިއަދުގެ

ްޖަލްސާގަ ްމި ްމެންަބރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައިަގއި ްއިވެސް ހުށަހެޅުއްވިްމި

ްހުށަހެޅުންތަކެއްެގް ްއާ ްލިބިފައި ްމިވަނީ ްމިހާރު  1290ހުށަހެޅުއްވުންތައް

ްއެހެންވީމަ،ް ްސިަފއިަގއި. ްޚިޔާލުތަކެްއގެ ްާއ ްހަމައެހެންމެ ސިފައިަގއި.

އެބަހުިރްްޢިއްޒަތްތެރިްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންްމީގައިްވަރަށްްގިނަްބައިތައް

ްހުރުމާ ްިމްް.ެއކީަގއިއެްއގޮތްކޮށް ްބައްދަލުވުމެްއގައި ްނުރަސްމީ ްމާދަމާ ެދން

ްއެހެންް ްމަިޖލީހުގެ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ްހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުން

ްވަަޑއިގަންަނާވް ްބޭނުންފުޅުވެ ްހާޒިރުވެަވަޑއިގަންަނވަން  1295މެންބަރުންވެސް

ނޑުްާބްއވާނީ.ް ްކަމަށްވަންޏާްމާދަމާްނުރަސްމީްބައްދަލުވުމެއްްއަުޅގަ
ް

 ން.މުްޖަލްސާްނިންްް-3

ް

ްދެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަސައްަކތްކޮށްފައި ްމާދަމާ ްޖަލްސާއެްއްްބާއްވާަފއި  1300މަޖިލީހުގެ

27ްްްއޮންނާނީ، 2228ްްމާރޗް ްހެނދުނު ްދުވަހުގެ ްބުރާސްފަތި 9:22ްވާ

ްގައި.
ް
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