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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭ -2

 ްވޯޓަށްްއެއްސެވުންކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ265ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ް ްމިހާތަނަށް ްއާދެ، ްމަރުޙަަަބާ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  67ް10އެންމެހާ

ް ްވަޑަަައިގެންެދއްަވއިފި. ްމެންބަރުން ްއެޖެްނޑާގެ ްމިއަުދގެ ްވަނ2ްްައާދެ،

ް ްިމއޮތީ، ްކަންތައްތަކާްއައިޓަމަކަށް ްމެންބަރުންް އިންިތޤާލީ ބެހޭގޮތުން

ްމިގޮތުންް ްާއދެ، ްެއއްެސވުން. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުންތަކަްށ ހުށަހަޅުއްވާ

އަޅުަގނޑުްއެހެންްޖަލްސާްތަކުަގއިެވސްްވޯޓަށްްއަހާއިރުްަބލާލާފައި،ްދެންް

ްމިހާރަށްް ްައދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަލާލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިނދުކޮެޅއް  15ކުޑަ

ްރަ ްތިއްބެިވްވުރެން ްމިހާރު ްހިނދުކޮޅެއް.ްދެން ްކުޑަ ްދޭތޯ ްކުިރއަށް ނގަޅަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުޮކޅުތައްްޖައްަސވާލަްދެއްވުންްެއދެން.ްއަދިްއެް

ްއެދެން.ް ްދެްއވުން ްބައްަލވާލަ ްަނންފުޅުތޯވެސް ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްލ.އަ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްޢިއްޒަތްެތިރް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތޮޅުެގ

 20ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިނެގީ،ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިްްމޫާސމަނިކުްވާހަަކދެެއވުން: ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ  25މަނިކުފާނަށް

ް ްއެބައޮތްތޯ.ްމަސައްކަތް ްޔަޤީންަކން ްގެންދެވޭނެކަމުގެ ްކުރިައށް ހެޔޮގޮުތަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮށްގެން ްހައިޖެކް ްމީހުން ްބަޔަކު ްމަޖިލީސް ްމި އެއީ
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ްމިއަދުވެްސް ްފާއިތުވެގެން. ްހިނގައްޖެ ްދެދުަވސް ްކުރިއަނުދީ މިތަނުގައި

ްކުީރގައިް ްވަީނވިްއޔާ ްނުދާނެކަމަށް ްިމކަން ްބޭނުންާވގޮތަށް ،ްވަކިބަަޔކު

ްޙަަައްލެްއް ްމައްސަލަައށް ްއެ ްކުރީަގއި ްވޯޓަްށއެހުމުގެ ްހީވަނީ  30އަޅުަގނޑަށް

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްއެެހންނޫންކަމަށް ްކަންނޭނގެ. ގެންނަންވީ

ްގޮތުަގިއް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްމަސައްކަުތގެ ްމިއުޭޅ ްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިރާއް ްމިތަނަކީ ްދެން ްނިންމައެއްނުލެވޭެނއޭ. ްރައްޔިތުްނެގްމިކަން ޖޭެގ

ްމީހުންް ްބަޔަކު ްބޮޑާދައްކައި ްމިތަނަކީ ްމަޖިލީސްކަމަށްވާއިުރ، ޚާއްޞަ

ްސިފައިންް ްމިތަނަށް ްވަީނވިްއޔާ ްއުޅޭތަެނއްކަމަށް ްކޮށްގެން  35ހައިޖެކް

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްނިންމޭނެގޮތަކަްށ ްގޮތަކަށް ްމިަކން ްނަަމވެސް ގެނެސްގެން

ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަގޮތެްއަގއި ްހިންގުާމްފެނޭ. ްސަރުކާރު ޖެހޭ

ްއެންެމް ްއެއީ ްަވޑަިއގަތުމަީކ ްބޮޑާދައްކާފައި ްަވޒީރުން ްތިއްެބވި ޙަަަވާލުވެ

ްހާސްކަންް ްވަަރށް ްތެރޭަގއި ްަރއްޔިތުންެގ ްކަެމއްނޫން. ރަނގަޅު

ްއެތެރޭަގިއް ްިމތާ ްއެއީ ްމަނިކުފާނަށް. ްދަންނަވާލީ ްއެވާަާަހކަ  40އުފެދިފައިވާތީ

ްނެރެ ްކޮށްފިްއޔާ ްޚިލާފުކަމެއް ްަނއިްސްއަދަބާ ްއެަބއޮވޭ. ްުއސޫލެއް ވޭނެ

ްއެބައޮތްޯތވެްސް ްމަނިކުފާނަށް ްއުސޫލެއް ްގެނެވޭނެ މަޑުކޮށްފިއްޔާ

ްނެީގް ްމި ްނުކުާތއެއް ްނިޒާމީ ްއެީކގައި ްބޭނުންވާީތާއ އަހާލަންވެސް

ްމަސައްކަތްްައވަްސކުރުމުގެްޮގތުން.ް
ް45 

ް

އަޅުަގނޑަށްްބަލަިއގަނެވޭކަެށއްްނެތް.ްްއާދެ،ްމިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްކަމަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރަށްވެްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ، ްމި އެހެން

ްގޮސްފަިއާވް ްޖަލްސާތަެކްއ ްހަމަނުވެގެން ްކޯރަްމ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޢިބާރާތަކުންް ްތަފާތު ްފާހަގަކުރެއްީވކަމަށް ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  50ވާހަކަ

ްތިވިދާުޅވީ. ްފުރަތަމަްްނަމަވެސް ްމީ ްމަޖިލީހުެގ ްޚާއްަޞ ްަރއްޔިތުންެގ މި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނުޑ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން ްކަމެއްނޫންކަމަށް ްދިމާވި ފަހަރަށް

ްްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެ ްއެީކގައި ްަޖއްސަވާލަެދއްވުމާ ްކާޑުކޮޅުތައް މެންބަރުންނަށް

ްވާހަަކް ްއެދޭ ްެޗކްކޮށްލަެދއްވުން ްބައްލަވާ ްނަންފުޅުތޯ މެންބަރެއްގެ

ްމެންބަރުންްދަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަކންތައްތަކުަގއި ްވޯޓުގެ  55ންނަވާލަން.
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ްދެންނެވެންް ްެއްއޗެްއ ްވަކި ްއަޅުަގނަޑކަށް ްެއއީ ްގޮެތއް ޢަމަލުކުރައްވާ

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެދެނީ ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ އޮންނަކަމެއްނޫން.

ްކަ ްމިހުިރ ްމައްސަލަ ްމިބާބުގެ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާއެީކަގއި ންތައްތަކަްށްވަރަށް

ްވޯޓުދެްއވާފަިއ،ް ްބޭފުޅުން ްފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ވޯޓުދެްއވަން

ްނިމުމަކާް ްމަސަްއކަތް ްމިބާބުގެ ްނުދެއްވާ. ްބޭފުޅުްނ  60ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

ްއާދެ،ް ްނިްނމާލަން. ްމަަސއްކަތް ްޤާނޫުނައސާސީގެ ހަމައަށްގެންގޮސް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.ްއަޮތޅުގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް65 

ްވަރަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިނެގީ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުވަދެވިފައި.ްްޢަލީްވަޙީދުްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްބޭރުަގިއ ްއެބަތިބި ްރައްޔިތުން ްޢާންމު ްއަދަދެްއގެ ގިނަ

ްއެދު ްަކިއރީގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސަށްްއެބޭފުޅުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ނު

ްއެބޭފުޅުންް ްހުއްސަށް ްއެބަހުއްޓޭ ްއަދި ްދެމާލަން ްއިތުރު ްމި ދަންނަވާދޭށޭ،

ްމިގޮަތްށް ްފަހަރެއްގައި ްމިއަދު ްއަދި ްއެހެންވީމާ، ްކަންނޭނގެ.  70ބެއްލެީވވެސް

ްތިއްބެަެީވވިްއޔާ،ް ްބޭފުޅުން ްއެގޮތަށް ްމުސްތަޤުބަލުަގއި ނުވިނަމަވެސް

ްމާލަމެއްް ްއިތުރު ްމާލަންތަކެއްްްމިތަނުގައި ްޫނނީ ްހުރީވިއްޔާ ހުސްކޮށް

ްޝައުޤުވެިރކަާމް ްއެބޭފުޅުްނގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްހުރީވިްއޔާ ހުސްކޮށް

ްކޮްނމެވެސްވަެރްއެގް ްވަަޑއިގަތުމަށް ްއެަވޑަިއގަންނަވާ ްއެބޭފުޅުން އެުކގައި

ްހަމަޖައްސައިް ްދެވޭނެކަހަލަގޮތަކަްށ ްއެބޭފުޅުންނަށް  75ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ްޝުކުިރއްޔާ.ްްދެއްވުމަށް
ް

ް

ްނޫންކަމަށް.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްދަންނަވާަލންޖެހެނީ އާދެ،ްއަެނއްާކވެސް

ްމާލަންތަކުގެ،ް ްމިތަނުގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް  80ޢިއްޒަތްތެރި

ްޮއްތް ްޖާގަ ްބެއްެލވުމަށް ްރަްއޔިތުން ްޮލބުވެތި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ގެލެރީަގއި

ްމިތާް ްމިވަގުތު ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްގެންދާކަން. ްދެމުން ްފުރުޞަތު މިންވަރަކުން

ްކަންތައްތަކެއްްނިންމުމަކީްކުެރވޭނެަކމެއްްނޫންކަްން އިނދެފަަައިްއެާބވަތުގެ
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ްއެިދވަަޑއިގަީތވެްސް ްދެން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަނުް ްއޮންނަ ްކުރިއަްށ ްދެން ްނޫނަސް ްޖަލްސާގަިއ ްއެކަންތައްަތްއްމި  85ގަިއ

ްބެލުމަށްފަހުް ްމަޝްވަާރކޮްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިދާީރޮގތުން ްއޮތްގޮަތކާ، ކުރެވެން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަމުން، ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ކުރިއަށް

ްއަިދް ްދަންނަވާލަން. ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެްސ ްދެްއވުަމށް ްޖައްަސވާލަ ކާޑުކޮުޅ

ްމި ްހުރީ ްނަންފުޅުތޯ ްބައްލަވާަލްއާވްްމެންބަރުންގެ ްްސކްރީނުން މައިކްގެ

ްއަމީންޢާންމުް ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެެދން. ްދެްއވުްނވެސް  90ޗެކްކޮށްލަ

ްދެއްވުމަށް.ް ްދަންނަވާލަ ްހުށަހެޅުން ްދެވަނަ ްއެދެން، ނޑު ްއަޅުގަ އަރިހުން

ްޑޮކިއުމެންެޓއްް ްހުރިހާ ްއަތްޕުޅުަގއި ްމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެަެރި

ްރަމުން.ހުންނާނެކަމަށްްހީކު

ް

ް95 

ްމެންބަރުްްްއިާދރީމޭުޒންްޢިްއވެުވން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްމުލަކަތޮޅުގެ ްބާބު. ްކަންތައްތަކާބެހޭ ްއިންތިޤާލީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްދެކުނުބުީރގެ ްނިލަންދެއަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދާއި، އަނީސާ

ްނާޝިދާއި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރުް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްސަމީ ްޙުސައިންްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާދިްއޕޮޅުގެ ރާއި،

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުށަހަޅުއްވާ،  100އިބްރާހީމް

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްުދނަމަތީގެ ްއަނިލްއާއި މުޙަންމަދު

(ް)ހނަޢީމްްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާްހުށަހެޅުން.ްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންސް.ް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުާރން ދުވަުހެގ33ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

މެންބަރުންގެްމައްޗަްށްއެކުލެިވގެްނާވ5ްްތެރޭގައިްމިބާބުަގިއވާްގޮުތގެމަތިންް

ް)ށ(ް ްޢަަައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. ްކޮމިޝަެނއް  105އިލެކްޝަންސް

ްއަންނަ ްާވނީ ްޢައްޔަންކުރާން ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް ނިިވްއިލެކްޝަންސް

ް ްމަތީންނެވެ. ްމެންބަރުންްް-1ގޮތުގެ ްކޮމިޝަނަްށ އިލެކްޝަންސް

ްޕާޓީއަކުްން ްސިާޔސީ ްކޮންމެ ްރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޢަަައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި

ް ްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްނަން ްް-2އެއް

ްތެެރއި ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްޕާޓިތަކުން ްސިޔާީސ  110ްންރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިުތންގެ ްޢައްޔަންކުރެވޭނީ ްކޮމިޝަނަްށ އިލެކްޝަންސް
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ްއަޣުލަބިއްޔަތުްން ްދެބަިއގެ ްތިންބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން ހާޟިރުވެ

ް 5ްްހޮވޭ ްް-3މީހުންނެވެަެ. ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްބުނެފަިއވ2ްްާމި ަގއި

ް 5ްްގޮތުގެމަތިން ްައދަދަކަށް ްމަދުވާ ްއެ ްފާސްނުވެއްޖެނަމަ ނަންްނަން

ްނަންތަކެއްް ްނުަވތަ ްނަމެއް ްފާސްނުވި ްދޭންވާނީ ްފުރުޞަތު  115ހުށަހެޅުމުގެ

ްޕާޓީތަކަެށވެ.ް ްުނވަތަްސިާޔސީ ްޕާޓީއަށް ްމާއްދާެގްް-4ހުށަހެޅިްސިޔާސީ މި

ްމީހުންގެް ްހުަށހަޅާ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްގޮތުގެމަިތން ްއެެކއްަގިއވާ )ށ(

ނަންްހުށަހެޅުމުގެްްނަމަްވުރެްމަދުވާނަމަްއެްމަދުވާްއަދަދަކަށ5ްްނަންތައްް

ް ްދޭންވާނެެއވެ. ްއަލުން ްޕާޓީތަކަްށ ްސިޔާސީ އިލެކްޝަންްސްް-5ފުރުޞަތު

ްެއް ްރައީސަކަށް ްކޮމިޝަންގެ ްއެ ްމެންބަރުން ްޢައްޔަންކުެރވޭ  120ކޮމިޝަނަށް

ް ްޢަަަްއޔަންކުަރންވާނެެއވެ. ްމީހަކު ްެތރެއިން ްމެންބަރުންގެ ް-6ކޮމިޝަންގެ

ް ްބޭނުމަށްޓަކައި ްބާބުގެ ްޕާޓީކަމަމި ްއެވަީންސިޔާސީ ްބުނެފައި ށް

ްބާއްވަިއގެްން ްއިންތިޚާުބ ްތެރެއިން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ

ްޕާޓީގެްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާްޕާޓީތަކަެށވެ.
ް125 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް130 

ްނަތީޖާ:ވޯޓުގެް

ްއަނީާސްއަޙްމަދު،ްނިލަންދެއަތޮުޅްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްމެންބަރު މުލަކުއަތޮޅު

ްތިލަދުންމަތީް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްފާދިއްޕޮޅުް ްސަމީރު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު އުތުރުބުރީ

 135ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ޔާގެ

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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 43ް140ްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

37ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

 

ްބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްނިޒާމާބެހޭްމިވޯޓުގެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން  145ާލިއރު

 ނުކުތާއެްއ،ްހދ.ްގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދިލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޮޑުްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްވަރަށް ްވޯޓުން ްނިމުނު ްނަގާ ްމި ްދެންމެ ްރައީސް.  150ްޢިއްޒަތްތެރި

ަާދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހީކުރަން.ްްއަްޙމަދުްޢާ ްައޅުަގނުޑ ްވިސްިނވަަޑިއގަންނަވާނެކަމަށް ްއެްއޗެްއ

ްޕާޓީތަކެްއެގްް ްތިިބ ްމިތަނުގައި ްމިުހށަހެޅުމަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ްކުރެވިގެްން ްމަސައްކަތްތަެކްއ ްވަރަށްގިނަ ްމަތީން މަޝްވަރާގެ

ްއެހުށަހެޅުންް ްމިއަދު ްހުށަހެޅުމެއް. ްއޮތް ްހުށަހެޅިފަިއ އެއްބަްސެވވިގެން

ްހުށަ ްމަޝްހޫރު ްމިތިއްބެިވ ްވޯޓުދެްއވީ، ްއެހުށަހެޅުމަށް  29ް155ހެޅުނީމާ

ްމިނިްސޓަރްމުޙައްމަދުް ްހީވަނީ،ްޔޫތު ްއަުޅަގނޑަށް ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ްއިނގޭޯތ،ް ްމަޢާފްކުރަްއވާ ްގޮތަކަށްހެން. ްކަހަލަ ްއެކަނި ވަޙީދުއްދީން

ްއެބަޖެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިނިސްޓަރްއިނޭގތޯ. ހޭްވިމެންސް

ްިމގޮތަށްްމަސައްަކްތް ްިއނގޭތޯ.ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮެތއްްނިންމަން މިކަމުގައި

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުވެސްްިމއޮތީްފެނިފައި.ް  160ކުރިއަށްްުނގެންދެވޭނެކަންްއަުޅގަ

ްގޮތަކަްށް ްކޮންމެެވސް ްމިކަމާދޭތެރޭގައި ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ްށްްހީކުރަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ވިސްނަވާަފއިްގޮެތއްްނިންމަަވއިދެްއވާނެކަމަ
ް

ް

ްމެންބަަަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެމންބަރުން، ްިޢއްޒަތްތެރި  165އާދެ،

ްދެއްާވގޮތަކާމެުދް ްވޯޓު ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތި ްނުކުތާއެްއ ްއެނިޒާީމ ްރައީސް، މަޖިލީހުގެ
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ްގަަަާވއިދުަގިއްނެންގެވި ްނޯންނާނެކަން ްކަމެއް ްކުެރޭވނެ ކަުމގަިއިވޔަސް

ްކަމަްށް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްއެހެންީވމާ، އޮތްގޮުތގެމަތީން.

ްޢަދުނާންް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްގއ. ްއާެދ،  170ބަލައިގަެނވޭކަށެއްނެތް.

ްޙަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކުރީދުވަުހްއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި  175ްއްޔާ

ނޑުމެންނަްށްްޢަދުނާންްހަލީމްްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަުޅގަ ްރިޔާސަތުން ްދެންމެ ްދަންނަވާލިހެން،

ްނުފޫޒުގަދަްް ްއެްނމެ ްިތއްބެވި ްމިތާނގައި ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްސޮއިކުރަްއަވއި ްއަޅުަގނުޑްބޭބޭފުޅުން ލިޔުމެްއ.

ްޭއެގް ްސޮއެ، ްމިބޭފުޅުންެގ ނުޑގަިއވެސް ްގަ ްެދ ްކަރުދާހުގެ ްއޮތް އަތުަގއި

ްއެބައޮްތ.ްއަޅުަގނުޑް ްއަޅާަފއި ްފެށުނުތަނާއިްނިމުނުތަނުގައިްޮސއި  180މާނައަކީ

ްބޭފުޅުންތަކުެގް ްހުށަހެޅުްއިވ ްމިމައްސަލަ ްބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްއިޢު ްނަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމެންބަރުްތެރެއިން ްމުލަަކތޮޅު ްކުރެްއވި، ލާން

ްއަިދް ްވަޒީުރ، ްއޮފީހުގެ ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަޙްމަދު، އަނީސާ

ްތާއިދުކުެރްއިވް ްމިީއ ްއަނިލް، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއަީނާސް ްެދއްވާަފއެްއނުވޭ. ްވޯޓު ްމިއަށް ްބޭފުޅަކު ްމިދެބޭފުޅުންކުރެ  185ބޭފުޅެއް.

ް ްވޯޓު ްދެްއވަްން ދެްއވާފައިްއަޙްމަދު ްވޯޓު ްެއްއވެސްޮކޅަކަށް ވަނީ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއަނިްލ ްމުޙައްމަދު ބޭނުންފުޅުވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް.

ްބަިއވެރިވެް ްޯވޓުަގއި ްވަރަށްބޮޑަްށް ލަފާކުރެވޭގޮތުން ވަަޑެއއްނުގަންނަާވ.ްމިއީ

ްކޮންކަމެއްޯތް ްޖެއްސުންތޯ. ްމިކުރަނީ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭކަެމއް.

ްތަންކޮޅަީކ،ްކު ްބޭނުންާވ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނުޑ  190ރަންމިއުޅެނީ.

ްވާހަަކް ްބާބުގެ ްދިަޔއިރު،ްއިންތިޤާލީ ްެދކެވެމުން ްވާހަކަ ްބާބުގެ މިއިންތިޤާލީ

ްދައްކަމުންދިަޔް ްއަުޑއަރުަވއި ްއެންމެ ްސަރުާކރުން ްދިޔައިުރ، ދެކެވެމުން

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ. ވާހަކަައކީ

ްއެބައިމީހުންްކު ްކުޅުްއވާނެކަމެއްނެތޭ. ްަވޒީުރންނާއި ޅުްއވާނެކަމެއްނެތޭ.

ްަރނގަޅުކޮށްލީމަް ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ަިއްބާފަިއ ްބައި  195ތިބިގޮތަށް
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ްކޮމިޝަުނެގް ްއިެލކްޝަން ްމިދިޔަީއ ްހުށަހެޅިގެން ްދެންމެ ރަނގަޅުވާނޭ.

ްވަގުތުަތއްް ްމިކުރަނީ. ްކޮންކަމެއްތޯ ްމިޖެހުނީ. ްކޮންތާކުތޯ ްވާހަކަ.

ްގެއްުލވާލަނީްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް200 

ްއޮތީ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަންނަވާލަން ްދެންެނވިހެން ްކުީރގަިއވެސް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްރިޔާޟްް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްރަޝީދު.ް

ް

 205ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްމިދާގޮތަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްަްް ްކަންތަްއތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްިމއަދު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއުކވެރިކަމާެއއްކޮްށްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަރަށް ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ބަލާލާއިރު،

ްއެހެންވީމަް ްބާެބއްމިއީ. ްއޮތް ްއައިސްަފިއ ްޑްރާފްޓްކުރެިވގެން މިކަންތަްއް،

ްމީަގިއް ްައދިވެސް ްބަދަުލގައި ްބުނުމުގެ ްެއއްެޗއް ްއަނެކަކަަަށް ްއެކަކު  210މިހެން

ްދާންް ްދިމާއަށް ްޙައްަލކާއި ްއެ ްޮއވެއްަޖކަމަށްވަންޏާ ްޙައްެލއް ސުލްޙަވެރި

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވަްނ ްައޅުަގނޑު ްެއއްކޮށް ްހަމައެއާ އަޅުަގނޑަށްފެނޭ.

ހުށަހެޅުންތަކަކީްވަިކވަިކންްހުށަހެޅިގެންްމިހާރުްކުރިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިް

ްމާއްދާް ްނޫްނނަމަ ްބާބު ްއެހެމުންދާއެއްެޗއް. ްވޯޓަށް ވަިކވަކިން

ްައއްސަަވއިފިްއާޔް ްވޯޓަށް ްަވކިަވކިން ްއެހެންވީމާ،  215އޮތްގޮަތކަށްނޫންގޮތަކަށް.

ްއެކަމުް ްފެނޭ. ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްފެނިދާނެކަމަށް ްނަތީޖާެއްއ ްކޮންމެވެސް މިއަށް

ްމި ްވޭުތވެދިަޔްއަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުަގއި ްހުރިގޮތުންނާއި ްރޫުޙ ހާރު

ްރައީްސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްބަލާއިރުަގއި، ްކަންހިނގާދިަޔގޮތަށް ދުވަސްތަުކގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްފެނިފައިނުާވަކން ްޙަަައްެލއް ްީމގެ ްމަސަްއކަތުންވެސް ކުރެްއވި

 220ވަްންފާހަގަކުރަން.ްހަމައެާއއެްއކޮށްްއަނެއްާކވެސްްމިކަުމގައިްަޙއްެލއްްހޯއްދަ

ްދިއުމަީކް ްކުރިައށް ްވިސްަނއިގެން ްވިސްުނމެއް ްއިތުރު މަނިކުފާނު

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެންނަކަމެއް.ްެއއީ ްބޮަޑށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްތިމަންނަް ްއޮެވއްޖެކަމަްށވަންޏާ ްތަޢާުރޟުވާކަެމއް ްވިާދޅުވި ކުރިންވެސް
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ްޑް ްދިރާސާޮކށް ްކުރާނީ ްއެކަން ްޙަަައްލުކުރާނަމޭ. ރާފްޓްކުާރްއެކަންތަްއ

ްމެންބަރުންް ްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނާވ ްޑީ.އާރް.ޕީއަށް ްމިހާރު  225ކޮމިޓީންނޭ.

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމަށް ްއަސްލެްއ ްވާހަިއކަިއގަިއ އެވިދާުޅވާ

ްއެތަޢާރުޟުް ްއުޭޅކަމަށްވަންާޏ ްަތޢާރުޟެއް ްއޭަގއި ބަލާކަމަށްވަންޏާ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްއައިްސފިކަމަށްވަންޏާ ްމަޖިލީހަށް ްމިހާރުްނިންމިގެން ްހީވަނީ ށް

ްފާްސވެގެންދާނެހެން.ް ްމިެއއްޗެހި ްއެހިގެން ްޯވަޓށް ްއެއްިޗއްސަށް މިހުށަހެޅޭ

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްގެންދާކަމަށްވަންޏާ ްމިކަންތަްއ  230އެނޫންގޮތަކަށް

ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްކުރެޭވކަމަށްވާނީ. ްބޭކާރު ްވަގުތުަތކެްއ
ް

ް

ްއުޭޅްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތަާޢރުޟެއް ްމިއީ ްވާހަކަފުުޅގައި ްދެއްކެވި ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ަެއްނެތް.ް ްބަލަިއގަނެވޭކަށެ ްހުށަހެޅުމެއްކަމަކަށް ްުނވަތަ ްހަމަިއގައި  235ހިސާބަކާއި

ްވާހަކަފުޅުެވްސް ްތިދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި އެހެންނަމަވެސް،

ތ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއކަމަށްްބަލައިގަެނވޭކަެށއްނެތް.ް

ްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

 240ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލިސް ްމިނަގަނީ ްނުކުތާ ްިނޒާީމ ްައޅުަގނޑު .`36ް

ްވަނަް

ނަޑއެިޅގެންްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގައިްއޮންނ36ްަމާއްދާގެްދަށުން.ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ނީ،ްކަ

ްދިމާވެ ްމަްއސަލައެއްަް ްއެނގެންއޮތް ްޙާފާޅުގައި ްމެނުވީްއްޖެ  245ަލތެއްަގއި

ްސިސްޓަމްް ްވޯޓިްނގ ްއިލެކްޓްރޯނިކް ްގަިއވާގޮުތެގމަތީން ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްސުވާލެއްނުކުެރވޭނޭ. ްއިތުރު ްވޯޓަކާމެުދ ްނަގާ މެދުވެރިކޮށް

ްއެ ްމިހާރު ްމެދުވެރިެވއްޙާދެކޭގޮުތގައި ްވޯޓަްށްލަުތ ްދެންމެ ްސަބަބަކީ ޖެ.

ްއެ ްމުލަކަތޮޅުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއަނީސާްއްެސވި ްމެްނބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްއެހެންބޭފު ްބަެއއް ްތާއީދުކުރެްއވި ްމިއަށް ްއަދި  250ޅުންވެސް،ްއަޙްމަދުވެސް

ް ްއަނިލްވެސް، ްބަިއވެރިެވަވޑައިުނގަންނަވާ.ްމުޙަންމަދު ްވޯޓުަގއި މިބޭފުޅުން



 10 

ްއެބޭް ްދެކޭގޮުތަގއި ްވޯުޓަގިއްއަޅުަގނުޑ ްއެބޭުފޅުން ްހުށަހެޅުމަކަށް ފުޅުންގެ

ްއެހެންކަމުންް ްނުލައްަވއެއްނުދާނެ. ްވޯޓު ްނޫނީ ބައިވެިރެވވަޑައިުނގެން

ްއުފެދޭ.ްަޙޤީޤަތުގަިއވެްސް ްއެބަ ްސުވާލު ްމިވޯާޓމެދު ްެދކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު

ްއެހެންވީަމ،ް ްަޝއްކު. ްއަޅުަގނޑަށް ްވޯޓުނުެދއްވެީނކަމާމެދު  255އެބޭފުޅުން

ްައތްއުފުލައިެގްންްމިވޯޓަށް ްއޮތްގޮުތގެމަތީން ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ މި

ްވޯޓުނަންަގވައިެދއްވުންްއެދެން.ްޝުކުރިއްޔާ.
ް

ް

ްމިފަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްިނޒާމާބެހޭ  260ހަރު.ްއާދެ،ްތިއީ

ް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ްޢިްއޒަތްއާދެ، ްއަޙްމަދުްފ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު ތެރި

ްޙަމްޒާްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް265 

ްއަޅުަގނޑުްއެހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްްނިލަންެދއަތޮޅުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްްއަްޙމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

 270ްމުޙަންމަދުްނަޢީމްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްލ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުގެްިނޒާމީްނުކުތާްމިހާރުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް  275ްއާދެ،ްައޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމިހާރުްދެންްއަޅުގަ

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެއީ ަުްކަމުހިނގައްޖެހެން. ްހުށަހެޙު ްހުށަހެޅުއްިވ ްރަޝީދު ޅުންްސައިން

ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ.ްސަބަބަީކްބަޔަކުްއަމިއްަލއަށްްހުށަހަޅާްއެބައިްމީހުންް

ްެއްއޗަކަށް ްްތާއީދުކުރި ްވޯޓުނުދޭނެކަމަށް، ްބުއްީދެގްއެބަިއމީހުން ެއއީ

ްއެްއވެސްްހަމައަކުންްބަލަިއގަެނވޭނެްކަމެއްނޫން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް280 
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްޙަސަންްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްތ.އަޮތޅުގެ އާދެ،

ްނުކުތާއެްއކަމަްށް ްިނޒާމީ ްމައްސަާލގައި  285ފާހަގަކުރެްއވި

ްބަލަ ްދެންނެވުނީ، ްމެންބަރާއިްއިގަންނަންޖެހޭކަމަށް ތާއީދުކުެރއްިވ

ްއެއް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދެްއާވފައިާވގޮތާމެދުްްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ްމިްޢި ްއެހެންނަމަވެސް ްސުވާލުކުަރއްވާަފއިވާތީ. ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްސިސްޓަމްގައި ްއިލެކްޓްރޯިނކް ްސިސްޓަމުގަިއ،

ްއެް ްއެޯވޓު ްބަލައިގަަތްސްްމައްސަލަެއއްނެތީމަ ްނުކުތާއެްއކަމަށް  290ނިޒާމާބެހޭ

ްކުރިއަށްގެންދެް ްދަންނަވަމުން ްނެތްވާހަކަ ްކުިރއަށްގެންެދވެން ވޭނެްއެގޮތަށް

ްދަންނަވާލަދެއްވުްން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ވާހަކަ

ނޑުްނާރުވާނަްންދެންްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް ްއެދެން.ްއަުޅގަ

ް

ް295 

ްޙަމީދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްުއތުރުބުރީހުށަހަޅުއްވާ، ްއަޙްމަުދްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ް-އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަން؛ް)ހ(މުޢިއްޒުްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްހުށަހެޅުން.ް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުުކރާން ުދވަހުެގ33ްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތެރޭގައިް ،ް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމައްޗަްށ5ްްމިބާބުގަިއވާ  300މެންބަރުންގެ

ް-ންސްްކޮމިޝަނެއްްޢައްޔަންްކުރާންާވނެއެވެ.ް)ށ(އެކުެލވިގެްނވާްއިލެކްޝަ

ްއަންނަނިިވް ްާވނީ ްޢައްޔަންކުރާން ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

ް ްމަތީންނެވެ. ްމެންބަރުންްް-1ގޮތުގެ ްކޮމިޝަނަްށ އިލެކްޝަންސް

ްޕާޓީއަކުްން ްސިާޔސީ ްކޮންމެ ްރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިވާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި

ްރައްޔިތު ްނަން ްއެއް ްހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ްމަޖިލީހަށް  305ް-2ންެގ

ްތެެރއިްން ްނަންތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްޕާޓިތަކުން ްސިޔާީސ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިުތންގެ ްޢައްޔަންކުރެވޭނީ ްކޮމިޝަނަްށ އިލެކްޝަންސް

ްއަޣުލަބިއްޔަތުްން ްދެބަިއގެ ްތިންބައިކުޅަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދިން ހާޟިރުވެ
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ް ްމީހުންނ5ްެހޮވޭ ްް-3ވެ. ްގެ ް)ށ( ްބުނެފަިއވ2ްްާމިމާއްދާގެ ަގއި

ް ްނަނ5ްްްގޮތުގެމަތިން ްޢަދަދަކަށް ްމަދުވާ ްއެ ްފާސްނުވެއްޖެނަމަ،  310ނަން

ްނަންތަކެއްް ްނުަވތަ ްނަމެއް ްފާސްނުވި ްދޭންވާނީ ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ

ް ްޕާޓީތަކަެށވެ. ްސިޔާސީ ްނުވަތަ ްޕާޓީއަށް ްސިޔާސީ މިމާއްދާެގްް-4ހުށަހެޅި

ްް)ށ( 1ްްެގ ްމީހުންގެްަގިއވާ ްހުަށހަޅާ ްޕާޓީަތކުން ްސިޔާސީ ގޮތުގެމަިތން

ނަމަށްވުެރްމަދުާވނަމަ،ްއެމަދުވާްއަދަދަކަށްްަނންްހުށަހެޅުމުގ5ްްެނަންތައްް

ްޞަަަފުރު ްއަލުންދޭންވާނެެއވެ. ްޕާޓީތަަކށް ްސިޔާސީ  315އިލެކްޝަންްސްް-5ތު

ްެއް ްރައީސަކަށް ްކޮމިޝަްނގެ ްއެ ްެމންަްބަރުން ްޢައްޔަންކުެރވޭ ކޮމިޝަނަށް

ްޢަްއޔަންކުާރންވާނެެއވެ.ކޮމިޝަ ްމީހަކު ްތެރެއިން ްމެންަްބަރުންގެ ް-6ްންގެ

ްެއވަީން ްބުެނފައި ްޕާޓީކަމަށް ްސިޔާސީ ްބޭނުމަށްޓަކައި މިބާބުގެ

ްބާއްވަިއގެްން ްއިންތިޚާުބ ްތެރެއިން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ

 320ްޕާޓީގެްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާްޕާޓީތަކަެށވެ.

ް

ް

ްދެންމެްްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްމިދަންނަވާލަނީ ްއެދެން. ްޯވޓުދެއްވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް

ްނެގުނުްވޯުޓގެްނަތީޖާ.

ް325 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 330ްންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ތިލަދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

84ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 39ް335ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް
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ް

ްފާސްވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްއޮްތްްމިވޯޓުގެ ްދެން އާދެ،

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް340 

ް

ްސަމީރު،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮުޅް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅު

ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުެގްްދެކުނުބުރީގެ ނާޝިދު،

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު  345ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހައް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްސިފަތައް؛ ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްބާބުެގްް-)ހ(އިލެކްޝަންސް  350މި

ްމެމްބަރުންގެް ްކޮމިޝަންެގ ްއިލެކްޝަންސް ްކުެރވޭ ްއައްޔަން ދަށުން

ް)"މު ްމާއްދާ ްވަަނ )....(ް ް ްއަސާީސެގ ްޤާނޫނު ސްތަޤިއްުލްކިބަިއގަިއ

ްކޮމިޝަން"ް ް"އިލެކްޝަންްސ ްމިބާބުގެ ްމަޤާމުތައް" ކޮމިޝަންތަކާއި

މިސުރުޚީގެްދަށުގަިއވާް...ްަވނަްމާއްދާ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފަިއވާްޝަރުތުތަްއް

ްމީހުންނަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. ްފުރިހަމަވާ ްކޮމިޝަންގެްް-)ށ(ް  355އިލެކްޝަްނސް

ްކަށްްެވގެްނނުވާނެެއވެ.މެންބަރަކުްއެްއވެސްްސިޔާސީްޕާޓީއެްއގެްމެންބަރަ
ް

ް

ްދެންމެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިދަންނަވާލަނީ ްއެދެން. ްޯވޓުދެއްވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް

 360ްނެގުނުްވޯުޓގެްނަތީޖާ.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްސަމީރު،ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  365ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުްމު ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު ލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 370ުރްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަ

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ް.މުޙަންމަދުްނަޢީމް

ް

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 35ް375ްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

49ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްއޮްތްްމިވޯޓުގެ ްއާދެ،ްދެން ްފާހެއްނުވި.  380ހުށަހެޅުން

ްއެދެ ްދަންނަލާވަލަދެއްުވން ްނުކުތާއެއް،ްހުށަހެޅުން ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ން.

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް385 

ްފާހަގަްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްއަޅުަގނޑަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްކުރެިވއްޖެްޝުކުރިއްޔާ

ްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްއާޠިފް ްުހށަހެޅުމުގަިއވެސް ްތިއެއްެސވި ްވޯޓަށް ްހަމަނުޖެހުމެއްްޢިަިދެންމެ ބާރާތުެގ

ްއޮްތް ްއަހަން ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން، ްއަދި، އޮތްކަން.

ްޢިަި ްއެބައޮތް ްހަމަޢިަިބާރާތުގަިއވެސް ނުޖެހުމެއް.ްބާރާތުގެ

ް ްއިލެކްޝަންްސްްމިބާބުެގދަށުންމިދެންނެވިއެްއޗަކީ،  390ޢައްޔަންކުރެވޭ

ްކޮމި ްކިބަިއގަިއ، ްމެންބަރުންގެ ްފުރިހަމަވާްޝަނުގެ ްމިނިމެނީ ކިޔާފައި

ްމިއޮންނަނީް ްހަަމ ްހުށަހެޅުމުގަިއވެސް ްއަނެއް ްވާންޖެހޭނެއޭ. މީހުންނަށް
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ްކޮމިޝަނުެގް ްއިލެކްޝަންްސ ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްމިބާބުގެދަށުން އެހެން.

ފައިވާްޝަރުތުތައްްފުރިހަމަވާްމީހުންނަށްްމެންބަރުންގެްކިބަިއގައިްަބޔާްނކޮށް

ްފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއޭް ްޝަރުތުތައް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ  395ވާންޖެހޭނެއޭ.

ްވައްތަުރްމާްއދާއެއްކަމަްށވާީތް ްފާސްނުވާ ްބުނަންޖެހޭނީ.ްަވރަށް އެގޮތަށްހެން

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިދަންނަވާލީ. ްމިހެން ބާރާތްްޢިއަޅުަގނުޑ

ްއެ ްޝުކުރިއްާޔްހަމަނުޖެހޭކަހަލަ ްފާސްނުކުރެވިދާނެކަމަށްޓަަކއި. އްޗެއް

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ
ް400 

ް

ްނެތް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލަިއގަެނވޭަކށް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް405 

ްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދުްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން ރު

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ހުށަހަޅުއްވާ،

ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ްކޮމިޝަނުގެްްމުޢިއްޒު އިލެކްޝަންސް

ް)ހ( ްސިފަތައް؛ ްޢައްޔަންކުެރޭވްް-މެންބަރުންގެ ްދަށުން މިބާބުގެ

ްކިބައި ްމެމްބަރުންގެ ްކޮމިޝަންގެ ްއަސާސީެގްްއިލެކްޝަންސް ްމިޤާނޫނު  410ަގއި

ްމަޤާމުތައް"ްމިބާުބެގް ްކޮމިޝަންތަާކއި ް)"މުސްަތޤިއްލު )....(ްވަަންމާއްދާ

ްމާއްދާ(ގަިއް ް...ްަވނަ ްދަށުގަިއވާ ްކޮމިޝަން"ްމިސުރުޚީގެ "އިލެކްޝަންސް

ް)ށ( ްމީހުންނަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. ްފުރިހަމަވާ ްޝަރުތުތަްއ ް-ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްމެ ްކޮމިޝަންގެ ްޕާޓީެއްއެގްއިލެކްޝަންސް ްސިާޔސީ ްއެްއވެްސ ންބަރަކު

 415ްމެންބަރަކަށްްވެގެންނުވާެނެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 420ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީ

ް425 

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް430 

ް

ްބަާލއިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްފާސްވެއްޖެ.ްާއދެ،ްހުށަހެޅުންްމިވޯޓުގެ ްހުށަހެޅުން ްމި ރު

ްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.4ް

ް

ް435 

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙަމީދު،ްމާޅޮސްމަޑުލު ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އުތުރުބުރީެގ

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިލަންދެއަތޮޅުްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ެމންބަރު

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު  440ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުެގްކޮޅުމަޑުލުގެ ްޢަފީފް، ްޙަަަސަން ބަރު

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްނައީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 445ކޮމިޝަނުގެްަމސްއޫލިްއޔަތު؛ްމިބާުބގެްދަށުންްޢައްޔަންުކާރްްއިލެކްޝަންސް

ްކޮމިޝަ ްމަސްއިލެކްޝަންސް ްބާއްާވްޢޫަޫްނގެ ްދަށުން ްމިބާބުގެ ލިއްޔަތަކީ

ްކަންތައްތައްކޮްށ،ް ްއެންމެހާ ްުކރަންޖެހޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭގޮތުން
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ްހިނގާް ްކަންަތއްތައް ްއިންތިޚާބުތަކުގެ ްއެ ްބާްއަވއި، ްއެއިންތިޚާބުތައް

ްނުހިނގާގޮތްްބަލައި،ްއެްއިންިތޚާބުގެްނަތީޖާްއިޢުލާންކުރުމެވެ.
ް450 

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ
ް

 455ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަމީދު،ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަން ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު  460ދެއަތޮޅުްމުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ްއަނިލް،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު  465މެންބަރުްްޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

97ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 470ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 475ްށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން،ްހުށަހެޅުންްފަހެއް.ްހު

ް
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ް

ްސަމީރު،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްއަޙްމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުެގްދެކުނުބުރީގެ ްނާޝިދު،  480ދު

ްޙުސަ ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް އިން

ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހަ ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު އްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  485ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމުއްދަތު، ްކޮމިޝަންެގ ްޢައްޔަންުކާރްއިލެކްޝަންސް ްދަށުން މިބާބުެގ

ް"ރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮންނާނީ ްދެމި ްކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް

ްއިންތި ްޮގތުގެމަތިން ްމިބާބުގައިވާ ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލިސް" ޚާބުކުރެޭވ

މަޖިލިސްްއިންތިޚާބުކޮށް،ްޤާނޫނުއަސާސީގެް"މުސްތަޤިއްލުްޮކމިޝަންތަކާިއް

ްޢަަައްޔަްން ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަންސް ްމިބާބުގައިާވ  490މަޤާމުތައް"

ްކުރާންދެންނެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް495 

ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްސަމީރު،ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު  500މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްރައީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ސުލްޖުމްހޫރިއްތާގެ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް
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ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު  505ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 32ް510ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

49ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 515ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޝާހީމާޅޮސްމަޑުލު ްޙަމީދުްރު ން

ްއަޙްމަުދްްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްކޮމިޝަންެގް ްއިެލކްޝަންްސ ްހުށަހެޅުން، ްާތއީދުކުރަްއވާފަިއާވ  520މުޢިއްޒު

ް ްކޮމިޝަންްމުއްދަތު. ްއިެލކްޝަްނސް ްޢައްޔަންކުރާ ްދަށުން މިބާބުގެ

ްމަޖި ް"ަރއްޔިތުންގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިބާބުގަިއާވްދެމިއޮންނާނީ ލިސް"

ްއިންތިޚާބުކޮށް،ް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކުެރޭވ ގޮތުގެމަތިން

މިޤާނޫނުއަސާސީގެް"މުސްތަިޤއްލުްކޮމިޝަންތަާކއިްމަޤާމުތަްއ"ްމިބާބުގަިއާވް

ަައްޔަންްކުރާންދެންނެވެ.  525ްްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންްޢަ

ް

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 530ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް535 

99ްްދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަ

87ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

37ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް540 

ް

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްރ.އަތޮުޅެގް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ ހުށަހެޅުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް545 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެންމެއަުކްްެމންަބރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮތްްދެކަމެއްްް،ޟުނެގުނުްދެވޯަޓކީްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްތަޢާރުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ް.ްެދގޮތަކަށް

ްދެއްވާފަިއްް ްވޯޓު ްކުރިން ްއަހަންޖެހުނީވެސް. ްވޯޓު ްދެފަހަރު  550އެހެންވެގެން

ްނިޒާމީް ްޙަޤީޤަތުަގިއެވސް ްމިއީ ްެދއްވުމުން ްމިވޯޓު ްފަހުން އަނެއްކާ

ްނޫންނަމަކަ ްއެހެން ްމައްސަލަެއއް. ްކަްވެފ87ްައެއް ްކުީރގައި ްށްއ47ްައެއް

ަވޑަިއގެންްނެތް.ްްއަރަިއގެންްނުދާނެ.ްއެއީްސަތޭކަްއެތަކެއްްމެންބަރުންނެއް

ްމިީއް ްނޫން. ްޤަބޫލުކުެރވޭނެކަމެްއ ްޙާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްމިީއކީ އެހެންވީމާ،

ްޙަޤީޤީްނިޒާމީްމައްސަލައެއް.ް ްބަލައިދެއްވުހަމަ  555ްންމިްމައްސަލަްރަނގަޅަށް

ްއެދެން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް560 
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ްއާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކު، ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ެރއްވުުމަގިއްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ްތިއްބެވިކަމަށ94ްްްމިހާރު ްޖުމްލަ މެންބަރުން

ް ްދެންނެވިން. ްތިއްބެވިކަމ99ްައަޅުަގނޑު ްމިތާނގައި ްދެްންމެންބަރުން ށް.

ްހުށަހެޅު ްއެނގިަވޑަިއގަންހުށަހެޅުނު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނަވާެންމުގައި

ް"މިބާުބގެް ްެއކަީތގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެުޅން. ްދެ ްެއއްގޮތް  565ވަރަށް

ްތަފާތެއް.ް ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްމިއޮންނަނީ ްއަނެކަތީަގިއ ްދެން ދަށުން"

ްމެންބަރުންނަށްް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައަކީ. ްއެދިމާވާ ްެއއީ އެހެންވީމާ،

ްއުޅެގެްނކަން ްމިތަފާތު ްމީަގިއ ްމިދިޔައީ.ްމިހެްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ން

ްެއއާ ްނުފެންނާތީްއެހެންވީމާ، ްކުރެވޭެނކަމަށް ްސުވާލެއް ްިއތުރު ބެހޭގޮތުން

 570ްކުރިއަށްްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްސަމީރު،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިލަންދެއަތޮޅުްްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ެމންބަރު

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  575ދެކުނުބުރީގެ

ްޙުސަ ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް އިން

ްޢަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލެގްކޮޅުމަޑުލުގެ ްޢަފީފް، ްޙަސަން ންބަރު

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުން.ްޢިއްޒަތްތެރި  580ތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ

ްރައްޔިތުންެގް ް)ހ( ްބާރުތައް ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއަންނަނިވި ްްމަޖިލީހުން ްކުރާންވާެނއެެވ. މިބާބުގައިްް-1ކަންތައްތައް

ްއިންތި ްގޮތުގެމަތީްންޚާަާބުނެފައިވާ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްމިބާބުގައި ބުތަްއ

ްކަންތައްަތްއް ްއެންމެހާ ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން ްަމގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭއްވުމަށް

 585ޤާނޫނުއަސާީސއާިއްތަޢާރުޟުވާްޤާނޫނުތަކަީކްޮކބައިތޯްބަލާްެއްް-2ކުރުން.ް

ްކަންތައްތަްއްޤާނޫ ްކުރަންޖެހޭ ްއުވާލުމަށް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުތައް

ް ްހަދާްް-3ކުރުން. ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ް ްއެނޫންވެްސްް-4ފާސްކުރުން. ްކަންަތއްތަާކިއ ްވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ
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ްހަދަންޖެހޭް ްދުވަަހށް ްދުވަހުން ްހިްނގުމަށްޓަކަިއ ްރަނގަޅަށް ްކަންތައްތައް

ް)ށ(ް ްގެްނދިއުން. ްކުރަމުން ްކަންތައްތައް ްއެންމެހާ ްހެދުމުގެ  590ޤާނޫނުތައް

ްހުށަހެޅިފަ ްމިހާތަނަށް ްއެމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުން އިާވްރައްޔިތުންގެ

ްތަޢާރުޟު ްމައްސަލަތަާކިއްޤާނޫނުއަސާސީާއއި ްއެހެނިހެން ްޤާނޫނުތަކާއި ނުވާ

ްގުޅޭްމަސަްއކަތްތައްްކުިރއަށްްގެންދަންވާނެެއވެ.
ްް

ް595 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 600ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްސަމީރު،ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްއަޙްމަް ްމެންބަރު ްފާދިއްޕޮުޅްދެކުނުބުރީ ްނާޝިދު، ދު

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ްޢަނިލް،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  605ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

 133ް610ްެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރު

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

54ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް615 
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ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއެދެ ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްލ.އަތޮުޅެގްހުށަހެޅުން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ން.

ްޢިއްޒަތްތެަެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

 620ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދާދިްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްވޯޓުްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްެއއްޗެހިތަަކކަށް ްހުރި ްހަމައެކަިންްއެްއގޮތަކަށް ްދާއިރުަގއި އެހެމުން

ްޮއވެެގްން ްއަުކރެއް ްއެންމެ ްމިިތއްބަވަނީ ްނުދެއްވާ ްވޯޓު ްފަރާތްތަކުން ބައެއް

ް"މިޤާނޫނު ްއެއީ ްއޮތީމަ، ްލިޔެފައި ްެއހެން ްހަމަްއަސާސީ" ނުޑ  625ައުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކޮަބއިކަމެއް ްމާނަައކީ ްއޭގެ ްދަންނަވާލަން. ރެކޯޑަށްޓަަކއި

ްމިއޮ ްމިތަނުގައި ްނިންމާފަމިހާރު ްތީ ްވިދާޅުެވފައިވަނީ. ްމަނިކުފާނު ހަަމްއި.

ްއިޞްލާޙުކުރެޭވް ްމިދަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ރެކޯޑަށްޓަަކއި

ޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުމެންަނށްްވާހަކަދެެކިވް

ްކަމަށާިއް ްއާުނާވނެ ްއެްއެޗއް ްފަހަރަކު ްކޮްނމެ ްިމއޭބުނާ ްބަހުަގއި  630އުޅޭ

ްވޯޓުްދެއްާވތީްއަޅުަގނޑުމެން......ްމިތަފާތުްހުރެގެން
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް635 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގދެންވުން(

ް

ްމިގޮތަށްްވޯޓުދެްއވަންކަމަށްްަދންނަވާލަން.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް
ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫސާް

ް640 

ް

ްުސާވލުކުރެްއވުމަށްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްަސއްޙަކަމާމެދު ްމިޯވޓުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްާއދެ،ްނިޒާމާބެޭހް ްނާުރވާނަން. ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްައޅުަގނޑު ނޫނިއްޔާ
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ްނެތް ްބަލަިއގަނެޭވަކށެއް ްނުކުތާއެްއ،ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާެދ، .

 645ްދު.ްދ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހާރުްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްުހށަހެޅުންތަކަށްްްމެންަބރުްައޙްަމދުްނާިޝދު: ްަބއެއް ްތެރެއިން ްމާއްާދތަކުގެ ްހުރި  650އެއްބަްސވެފައި

ްނުކުަރއްވާތަން ްމެންބަރުްންތާއީދު ްަބއެއް ްމައްސަލަެއްއްހުށަހެޅުއްވި ްއެީއ .

ްއެަބް ްތާއީދު ްއެބޭފުޅުންެގ ްފްލޯގައި ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ްހުށަހަޅާފައިް ްއެމީހަުކ ްނޫނިއްޔާމުން ްއެހެން ްޖެހޭ. ްގެންދަވަން އަނބުރާ

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވަންޏާމުން ްނުެދއްާވަކމަށް ްވޯޓު އެހުށަހެޅުމަށް

ް 25ްްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާެގ ްވަނަ ްއާއި ްދާތީވެްޚިަިަި)ނ( ްމިކަން  655ލާފަަަށް

ްއަޅުަގނޑުްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށްްމިކަންްގެނައީ.
ްް

ް

ްއަނބުާރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް އާދެ،

ްއިް ްމެންބަރެއްގެ ްެއްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވުމަކީ  660ްތިޔާރުަގއިޚްަްނުގެންދެވުމާއި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްގޮތަކަށް ްދެއްވާނެ ްވޯުޓ ްއެހެންވީމާ، އޮތްކަމެއް.

ވޯޓުދެްއވުމަކީްައޅުަގނޑަށްްުސވާލެްއކުރެވެންްއޮްތކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ް

ްެއނގިަވޑައިް ްމެންބަރަށް ްއާދެ،ޢިއްޒަތްތެަެރި އެހެންނަމަވެްސްްގަންނަވާނެ.

ް)ވަގުުތކޮ ްމަޑުކޮށްލަެދއްވާ. ްހިނދުކޮޅެއް ްނިޒާމާބެހޭްކުޑަ ްއާެދ، ޅަކަށްފަހު(

ްހުށަހެޅުންް ްއޮތް ްދެން ްނާރުވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ  665ނުކުތާއެއް

ް ްއެދެން. ްދ.ދަންނަވާލަދެއްވުން ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި އަތޮުޅެގްމިހާރު

ް ްމައްސަލަ ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްމާއްދާއަކާިއ25ްްޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ

ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްހުރި ްގުޅުެމއް ްެއކަމަކަްށްްއެްއވެސް ްއެހެންީވމާ، އެީއކީ.

ްހުށަހެޅުންް ްއޮްތ ްއާދެ، ްނެތް. ްދެވޭަކށެއް ްފުރުޞަތު އިތުރަށް

 670ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް



 25 

ް

ްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދުްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން ރު

ްޢިްއޒަތްތެްހުށަހަޅުއްވާ، ްުއތުރުބުރީގެ ްއަޙްމަުދްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު ރި

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުން، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ  675މުޢިއްޒު

ް ްބާރުތަްއ، ްއަންނަނިިވްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ )ހ(

(ް ްކުރަްނވާނެެއވެ. ްއިންތިޚާބުތަްއ1ްކަންތައްތައް ްބުނެފަިއވާ ްމިބާބުގައި )

ްޮގތުގެ ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ ްމަގުަފހިކޮށްދިނުމުގެްްމިބާބުގައި ްބޭއްވުމަށް މަތީން

(ް ްުކރުން. ްކަންތައްަތއް ްއެްނމެހައި ްކުރަންޖެހޭ (2ްގޮތުން

ްއެް ްބަލައި ްކޮަބއިޯތ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްތަޢާރުުޟވާ  680މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްކަންތައްތަްއް ްކުރަންޖެހޭ ްއުވާލުމަށް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް

(ް ްދ3ަކުރުން. ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ ްހަދަިއް( ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ށުން

ް 4ް)ފާސްކުރުން. ްއެނޫންވެްސް( ްކަންތައްަތކާިއ ްވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭެގ

ްހަދަންޖެހޭް ްދުވަަހށް ްދުވަހުން ްހިްނގުމަށްޓަކަިއ ްރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް

ްގެންދިއުން.ް ްކުރަމުން ްކަންތައްަތއް ްއެންމެހައި ްހެަެދުމުގެ  685)ށ(ްޤާނޫނުތައް

ްމަޖިލީހު ްހުށަހެޅިފައިާވްރައްޔިތުންގެ ްމިހާތަނަށް ްއެމަޖިލީހަށް ން

ްއެހެނިހެންް ްޤާނޫނުތަކާިއ ްތަޢާރަޟްނުވާ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްމައްސަލަތަކާުގޅޭްމަސައްކަތްަތއްްކުރިއަްށގެންދަންވާެނއެވެ.

ް

ް690 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 695ްނަތީޖާ:ްވޯޓުގެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

133ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 86ް700ްވޯޓުްދެްއވީ:

35ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިް
ް

ް

ނުޑްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް  705މިވޯޓުގެ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނަން

ްއަނބުރާް ްތާީއދު ްގެންދެވުާމއި ްއަނބުރާ ްހުށަހެޅުންތައް ްހުށަހަޅުއްވާ

ްލިބިވަަޑއިގެންަފއިާވްއުގެންދި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ މަކީ

ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްއިޚްަްތިޔާރެްއކަން

ްނުދެންނެވިޔަްސް ްތަކުރާރުކޮށް ްކޮންމެހެން ްެއވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ  710އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެނިގވޑަިއގަންޢިއްޒަތްތެރި ނަވާނެ،ްނަަަށްވެސް

ްބޭފުޅުންް ްުހރިހާ ްހުށަހެޅުއްވި ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއް ްގެންދެވުނީ، ްއަނބުރާ ްާތއީދުވެްސ ްެއގެންެދވުނީ، ްގެންެދވީމާ އަނބުރާ

ްޢިއްޒަތްތެ ްއެހެންވީމާ، ްއެނިމުނީ. ްއެހިސާބުން ްދެން ރިްގެންދެވުނީ.

ްވިސްނުންތެރިކަމާ ނޑުމެންގެމެންބަރުން ްއަުޅގަ ްޮއްތްްއެކީަގއި  715ކުިރމަތީގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްބަހައްޓަވައިެދއްުވން ްވިސްނުންފުޅު ްނިންމުމަށް މަސައްކަތް

ްއި ްހުށަހެޅުންްތެރިކަމާްޞްަްލާޚްަްވަރަށް ްއޮތް ްދެން ްދަންނަވާލަމުން ެއކު

ފް،ްޠިަިދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ްާއދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްއަްޙމަދުްއާ

ްމަލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް720 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނުކުތާއެްއްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްނިާޒމީ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ
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ްވާަހކަދެއްެކވިއިުރ.ްްފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޠިއާ ްކުރިން ްމަނިކުފާނު ްހުރީ ނުނަގަންކަމަށް

ްއެއްް ްއަެނއްާކވެސް ްެއއްަޗކުން ްިތވިދާޅުިވ ްމިހާރު  725ޗެްއްއެަެހެންނަމަވެސް،

ްެއއްކަހަަލް ްފްލޯރަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެއްހިއްޖެ. ދަންނަވާލަން

ްނުކުެރޭވނެކަމެއްކަމަްށް ްއެއީ ްތާއީުދކޮށްފިއްާޔވެސް ްއެކަކު ދެހުށަހެޅުމަކަށް

ްމިައުދް ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުރީ. ްގެންދަވާފައި ްޢަމަލުކުރަމުން މިހާތަނަށް

ްޢަމަލުކުރެ ްއެހެން ްވޯޓުޭދއިުރ ްތިވިދާޅުވަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޭނެކަމަްށ

ނޑު..  730ްއެހެންވީމާ،ްެއވާހަކަްފާހަަގކޮްށލުމުގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ް

ްބަލައިގަނެެގްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮުތގަިއ ްދެހުށަހެޅުމެއްގެ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ދެހުށަހެޅުމެއްގެްގޮުތގައިްިމެގންދަނީ.ްއެއީްހަމަްމިތަފާތުްމީގައިްހުރިކަމަްށް

ްމެޢިއް ްޒަތްތެރި ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ  735ހުށަހެޅުއްިވްްހުށަހެޅުއްވުންްންބަރުންނަށް

ްމައްސަަލްްމެންބަރުންނަށް ްިތވިާދޅުވާ ްއެހެންވިމާ، ފެނިވަޑަަައިަގންނަވާތީ.

ް ްމިޖަލްސާގައި ްކޮންމެހެން ްއިތުރަށް ނޑުމެން ސްކުރުމުެގްހުަުބައަުޅގަ

ްމިވާހަ ްއާޤާނޫނުއަސާީސ، ްމިޤާނޫނުއަސާސީ، ކަދެްއކުމުެގްބޭނުމެއްނެތް.

ްމާނައެއް ްފެންނާތީްމާބޮޑު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކުރިއަށްްްނެތްކަމަށް ނޑު މިްއަޅުގަ

ްއަފީފް،ް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ،  740ގެންދަނީ.

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިހުށަހެޅުންތަކަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްރައީްސ، ްއެތާއީދުްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭުފޅުން ްތާއީދުކުރަްއވާ  745ްށް

ންްއެީއްމައްސަަލއެްއނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްަގވާިއދާއިްެއްއގޮތަްށްގެންދިއުްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްެއީއް ްނުކުރެޭވކަމަށްވަންޏާ ްކަންތައް ްއެގޮތަްށ ްކުރުން، ކަންތައް

ް ްގަާވއިދުެގ ްމިއޮންނަނީވ25ްަމައްސަލަެއއް. ްގަިއ ް)ނ( ްާމއްދާގެ ،ްނަ

ްނުރަސްަްމީް ްބޭއްޭވ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަިއާވ ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްާވހަކަތައްްބައްދަލުވުމެ ްދެޭކވެ ްހުށަހަޅާފައިާވްގައި ްބިނާކޮށް ްމަްއޗަށް  750ކުގެ

ްއެްއވެްސް ްނުަވތަ ްގެެނވިއްޖެނަމަ ްަބދަލެއް ްއެްއވެސް އިޞްލާޙަކަށް
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ްއެކަ ްނަަގއިފިނަމަ ްއަނބުރާ ްޑްރާފްޓާިއްއިޞްލާޙެއް ްނޯޓިސް މުގެ

ްއިޞްލާޙުތަކާޓައެޑްރާފް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްިނންމުމަށްޓަކައިްށް ްގޮތެއް މެދު

ް ްބޭއްވުުމގެ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށ3ްްްބާއްވާ ްކުރިން ދުވަސް

ްގެންދެވިއްެޖއްާޔް ްއިޞްލާޙެްއ ްއަނބުރާ ްއެހެންވީާމ،  755ފޮނުވަންވާނޭ.

ްދު ްތިން ްމެންބަރުންނަށް ްއެނގެންޖެހޭނެ ްކުރިން.ްއެކަންތައް ވަސް

ްމިއާއެހެން ްމިކަންތައްްވީމާ، ްމިހާރު ްމިދަނީ.ްެއއްގޮަތކަްށނޫން ްވެގެން ތައް

ް ްބޭފުޅުްންއިޞްލާޙަށް، ްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ްބަްއދަލުވުމުގަިއ ނުރަސްމީ

ް ްއެބޭފުޅުން ްގެންދަވަިއގެން ްައނބުރާ ްމިިއޞްލާޙު ްއެބޭފުޅުންގެ ޯވުޓްއެ

 760ްނުގެންދެވޭނެ.ްްނުދެއްވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިގޮަތށްްމިހެންްއޮށްވާްއެގޮަތކަށް

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޢާފްކުރައްާވ، ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދަންނަވާލައިފިްންްތިފާހަގަކުރެްއވިްމާއްދާ،ްކުރީނުކުތާއެްއކަމަށްް އަުޅގަ

ްިތް ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްއެީއކީެއއް. ްނޫނޭ ްކަމެްއ ްގުޅުމެއްހުރި  765މިކަމާ

ްިވސްނިވަަޑއިގަތުާމިއްޢިއްޒަ ްިވސްނިވަަޑއިގެންެނވި ްމެންބަރު ތްތެރި

ްްަ ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑަްށ އެްއގޮތަށް

ްޤަބޫލުކުރެވޭކަެށއްނެ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، އަމީންޢާންމުްތް.

ނޑުްދަންނަވާަލށްްހުށަހެޅުންް ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.7ްްއަރިހުންްއަުޅގަ

ް770 

ް

ްޙަމީދު،ްްންްިއއްެވވުން:އިާދރީމޭޒުް ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްނާޝި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާދިއްޕޮޅުްދެކުނުބުރީ  775ދު،

ްހު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް ސައިން

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުލުެގް ްއަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްޙުސައި ްމެންބަރު ްހައްދުންމަތީޢިއްޒަތްތެރި ްޙަސަން، ްރަޝީދު ގެްން
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ްހުށަހެޅުން،ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު  780ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމި ް)ހ( ްކޮމިޝަން ްސަރވިަސސް ޖުޑީޝަލް

ް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްތެރޭަގިއ33ްްޢަމަލުކުރަން ްދުަވހުގެ )ތިީރސް(

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަލް ްގޮތުގެމަތީން ްހިމެނޭ ްމީހުން އަންނަނިވި

ްކޮމިޝަ ްނިްނމަންވާނެއެވެ. ްޤާއިމުކޮށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްް-1ން

ްޢައްޔަން ްމީހަކު ނޑިޔާރުންެގްް-2ކުރާ ްފަ ްހިމެޭނ ްކޯޓުގައި  785ސުޕްރީމް

ނޑިޔާރުްފިޔަވަިއްއެހެްންްތެރެއިން،ްއެްކޯޓުންްއިންތިާޚބުކުރާ،ްއުއްތަމަ ފަ

ް ނޑިޔާރަކު. ްެއްް-3ފަ ްތެރެއިން، ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްހިމެނޭ ހައިކޯޓުަގއި

ްކޯޓު ނޑިޔާރަކު. ްފަ ްއިންތިޚާބުކުރާ ްހައިޯކުޓްް-4ން ްކޯޓާއި ސުޕްރީމް

ްއެކޯޓުތަކުްން ްތެރެއިން ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްކޯޓުތަުކގެ ްއެހެނިހެން ފިޔަވައި

ް ނޑިޔާަރކު. ްފަ ްމެންބަރުންގެްް-5އިންތިޚާބުކުރާ ްމަޖިލީހުގެ  790ރައްޔިތުންގެ

ް ްމެންބަރަކު. ނޑައަޅާ ްކަ ްއެމަޖިލީހުން ްތެރެް-6ތެރެއިން އިްންޢާންމުންގެ

ް ްމީހަކު. ނޑައަޅާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫީންް-7ރައްޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ްއެބައިމީހުންް ްތެެރއިްނ ްވަކީލުންގެ ްހުއްދަިލބިފައިވާ ްކުރުމުގެ ވަކީލުކަން

ް ްވަީކލަކު. ްޤާނޫނީ ްކޮމިޝަނުެގްް-8އިންތިޚާބުކުރާ ސިވިލްސަރވިްސ

ްއޮތްނަަމެވސް ްއެހެން ްގަިއ ް)ހ( ްމިމާއްާދގެ ް)ށ( ްރައީސް.  795ޖުޑީޝަްލް،

ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްހިމެނޭ ްކޮމިޝަްނގަިއ ނޑިޔާރުސަރވިސަސް ްފަ ،ްގެ

އެކޮމިޝަނަށްްޢައްޔަްނކުރާނީ،ްމިބާބުގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްސުޕްރީމްްކޯޓަށްް

ްދަށުްން ްމިމާއްދާގެ ް)ނ( ްނިމުމުންނެވެ. ްޢައްޔަްނކޮށް ނޑިޔާރުން ފަ

ްދެގާަާ ްދެމިޮއންނާނީ ްކޮމިޝަން ްަސރވިސަސް ްޖުީޑޝަލް ންްއިމުކުރާ

ްސަރވިސަްސް ްޖުޑީޝަލް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނެގ  800އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ްކޮމިޝަންްޢައްޔަންކުރަންދެނެެވ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް805 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްމާޅޮސްމަޑުލު ްޙަމީދު،ތުރުބުރީ ްޝާހީން ްމެންބަރު

ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  810ސަމީރު،ްތިލަދުންމަތީ

ްއަޙްމަދު،މުލަ ްއަނީސާ ްމެންބަރު ނިލަންދެއަތޮޅުްްކަތޮޅު

ްނާޝިދު،ދެކު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ފާދިއްޕޮުޅްްނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްް

ްމެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްއަނިލް،ޔާގެ ްމުޙަންމަދު  815ްންަބރު

ްޢަފީފް،ކޮޅު ްޙަަަސަން ްމެންބަރު ކޮޅުމަޑުލުްްމަޑުލު

ްޙަސަން، ްރަޝީުދ ްޙުސައިން ހައްދުންމަީތްްމެންބަރު

ް.މެންބަރުްމުޙަންމަދުްނައީމް

ް

 133ް820ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު
ް

ް825 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާަާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް މިވޯޓުގެ

ްނުކުތާއެްއ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް830 

ްއްްޢާންމުްގޮތެއްަގއިްދަންނަވަނީހޭްނުކުތާއެޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްނިޒާމާބެްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްކުރިންްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިނމުމުގެ ްެއކަން ްއޮތީމާ ްަމއްސަލަެއއް ްކަމެްއަގއި އެހިނގަމުންދާ

ްނަ ްޯވޓު ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްފާަހގަކޮށްލުމަށްޓަަކއި. ްންގަާވްއެްއޗެއް

ްދަންނަް ނޑު ްއަުޅގަ ްތިދެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްއުޅުނުްނިންމާފައި ާވލަން

ްރައްޔިތު ްހުށަހެޅުމުަގިއ ްެއއްެސވި ްތި ްވޯޓަްށ ްދެންމެގަިއ  835ްނެގްވާހަކަައކީ،
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ް ްމެންބަރަކަށާއި، ްމަޖިލީހުންްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްތެރެއިން ޢާންމުންގެ

ް ްމީހަކަށް ނަޑއަޅާ ްއޮތްއިރުްޙަކަ ްވާލާެދއްވާަފއި ްއެނގެްން، ނޑަށް އަުޅގަ

ްމި ްކޮމިބޭނުންވޭ ްސަރިވސަސް ްޖުޑީޝަލް ްފޮނުވުމުގަިއްޝަންއަށް މީހުން

ްމަޖިލީހެއްް ްކޮން ްއަދާކުރާނީ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑަށްކޮންގޮތަކަށްް ްއެނިގގެންޭނ ްއެނގޭނީ.ްްކަން. ްވޯޓުދޭން  840މިއަށް

ްިއންނަންޖެހުނީ.ް ްފިތާނުލާ ްފިތަކަށް ްއެްއވެސް ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްރައް ްމިބުނާ ްމީގަިއ ްނޭނގެ ްނިމިގެްންއަޅުަގނަޑކަށް ްމަޖިލިސް ޔިތުންގެ

ް ްއަންނާނީ ްއޮންނާނެ، ްއޭަގއި ްއޮީތްކިހިނެއްކަމެއް. ްއެމާއްދާ އަދި

ްގެންދިަޔް ްދަންނަވަުމން ނޑު ްއަުޅގަ ްތަކުރާުރކޮށްެވސް ފަހަތުަުގައި.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނަަަަގއިގެން ްވަިކވަކިން ްތަންތަންކޮޅު ްއެކި ްމީގެ  845ވާހަކަެއއް

ްމައްސަ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވިމާ،ްވޯޓުދޭކަމަށްވަންޏާ ްކުރިމަިތވާނެއޭ. ލަތަކަާކއި

ްމަޖިލީހަށްް ްަރއްޔިުތންގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމިހާުރ ްމަޖިލީސް، ރައްޔިތުން

ްވަިކގޮތަަކްށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންެގ ްއޮންނަނީ ްދީފައި މިފުރުޞަތު

އޮންނާނެކަމަށްްބަލާ.ްއެހެންވިމާ،ްއެކަހަލަްމައްސަލަތައްްނިުކންނަށްްފަށަނީް

ްއެހެންވިމާ ްމި. ްވެގެން.ް، ްދަންނަާވލަން ްސަމާލުކަމަށް  850މަނިކުފާުނގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް

ް

ްދަށުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުާތއެްއގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްމެންބަރު އާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ް ްމައްސަލަ، ްތިފާހަގަކުރެްއވި ްދަންަނވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ  855އަޅުަގނޑަްށްޭއގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމިހާ ްކަމެއްނެތޭ. ްކުެރވޭނެ ްމަރުޙަލާގައި ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ރު

ް ްހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ ްހުށަހަޅުއްވާ ނޑަްށްއެްމެންބަރުން ްއަުޅގަ ްގޮަތކަްށ އޮންނަ

ް ްވޯމި ްކަމެއް ްމެންބަރުންގެ ްއަހަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަްތތެރި ުޓްދެއްަވއިގެްންވޯޓަށް

ް ްއެކަންތައްަތކަފާސްކުރެްއވުމާއި ނުޑްނުކުެރއްވުާމ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ކީ.

ްނުކުތާއެްއކަމަްށް ްނިޒާމާބެހޭ ްެއހެންވީމާ، ްގެންދެވުނީ.  860ކުރިއަށް

ްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްދެން ްއާދެ، ބަލައިގަެނވޭކަށެއްނެތް.

ްއެދެން.

ް
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ް

ްސަމީރު،ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  865ްތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަ ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޅުއްވާ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުލުެގްކޮޅު ްއަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  870މަޑުލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން؛ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ކުންަން)ހ(ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރާންްފެށުމާއެކުްނިް-މްްކޯޓުސުޕްރީ

ްއިސްތި ްނިމި ްހަިއކޯޓުން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަތަކާއި ނާފަށްްޢުަުޤާނޫނީ

ްމައްަޗްށް ނިޑޔާރުންގެ ްފަ ްފަސް ްބެލުމަށްޓަކައި ްމައްސަލަތައް  875ހުށަހެޅޭ

އެކުެލވޭްސުޕްރީމްްކޯެޓއްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރާންްފަށާްތާރީޚުންް

ް އުފައްދަްނވާނެެއވެ.ް)ށ(ްްްް)ާސޅީސްފަހެއް(ްދުވަހުެގްތެރޭަގއ45ްިފެށިގެން

މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވްގޮުތގެްމަތިންްއެކުލަވާެލވޭްޖުޑީޝަްލްސަރވިސަްސް

ްމިޤާނޫނުް ްމަޖިލިހުން، ްަރއްޔިތުންގެ ްއައު ްމަތިން، ްލަފާގެ ކޮމިޝަންގެ

...ް ް)"ޢަދުލުްއަސާީސގެަެ ްމާއްދާ ްބާރު"ްވަނަ ްޤާއިމުކުރުމުގެ  880އިންޞާފް

ް ްމާއްދާ(ްަގިއްބަޔ7ްާމިބާބުގެ ނޑިޔާުރްވަނަ ްފަ ްއުއްަތމަ ންކޮށްފަިއވާގޮތަށް

ްމަތީންްޢައްޔަން ްބުނެަފިއވާގޮުތގެ ްމިބާބުގައި ްފުރާނީ ްއެމަޤާުމ ކުެރވެންދެން

ނިޑޔާރުންް ްއެފަ ްތެރެއިން ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއައްޔަްނކުެރވޭ ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ްޤާނޫނުއަ ް)ނ( ްމީހެެކވެ. ްފަށާއިރު،ްޢައްޔަނުކުރާ ްޢަމަލުުކރާން ސާީސއަށް

ްހުރިްރައީސުލްޖުމް ްނުނިމި ްހުށަހެޅި ްިއލްތިމާސަށް  885ހޫރީއްޔާއަްށ

ްއެކޯޓުަގއިް ްހުށަހެޅި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްފެށިގެން ްއެހިނދުން މައްސަލަތަކަކީ

ްހަިއކޯޓުްން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަިދ ްބެލެވޭނެެއވެ. ްމައްސަލަތަކެްއކަމަށް ހުރި

ްކުރުމުގެް ްއިލްިތމާސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމައްސަލަތައް ނިމޭ

ްޞަތުްއެހިނދުންްފެށިގެންްނިމުމަކަށްްއަންނާނެއެވެ.ްފުރު
ް890 

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް895 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުތުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްސަމީރު،ތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްރުބުރީ

ްމެންބަރުމުލަ ްްކަތޮޅު ްއަޙްމަދު، ނިލަންދެއަތޮޅުްއަނީސާ

ްނާޝިދު،ދެކުނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ފާދިއްޕޮުޅްްބުރީ

 900ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމެންބަރު ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މުޙަންމަދު

ްްޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްޢަފީފް،ކޮ މެންބަރުްކޮޅުމަޑުލު

ްރަޝީ ްޙުސައިން ްޙަސަން، ްމެންބަރުްދު ހައްދުންމަތީ

 905ްމަދުްނަޢީމް.ންމުޙަ

ް

133ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 54ް910ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްފާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް ްދެންއޮްތްމިވޯޓުގެ ްއާދެ، ހެއްނުވި.

ްއެ ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްނުކުތާއެއް،ހުށަހެޅުން ްނިޒާމާބެހޭ އަތޮުޅެގްރ.ްދެން.

 915ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް920 

ްވަރަްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް ްިމނަގަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާެބހޭ ްރައީްސ، ްްށްޢިއްޒަތްތެރި

ްްދެރަ،ްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް ްުދވަހެމި ްގޯސް ްވަރަށް ްދަްނނަވާލަންޖެހެނީްައޑުވެްސ ްއެކަަމކު ްއް.

ނޑުްމިދެއިޞްލާޙުްކިޔާލީމާޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަް ެވްސްއަޅުަގނުޑެގްުޅގަ

ނުނޭ.ްދެންްކޮންކަމަކާތޯްވޯުޓްފެންވަރުްދަށްކަމުންކަންވެސްޭނގެްތަފާތެއްނުފެ

ް ްމިގޮތަށް،ްއައްަސވަން ްހަމަ ްއިޞްލާޙުވެސް ްކުރީގެ ްހަމަ  925މިއުުޅއްވަނީ.

ނޑަށްްވިދާުޅވެދެްއަވންވީްތިބޭފުޅަުކް މިއިޞްލާޙުވެސްްިމގޮތަށް.ްެދންްއަުޅގަ

ްމިފުޅިތޯ.ް ްމިފުޅިތޯ، ްނޫނިްއޔާ ްދިއްކޮށްލަްއވާ. ްކެމެރާ ްމިތަށިތޯ މިތަށިތޯ،

ްރައްޔިތުންނަށްބޭނުންފު ްމިތަނުގައި ްމަނިކުފާްޅުވަނީ ްނުކުޅުއްަވން

ް ްބޭނުންފުޅުކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ްގުޅަްހިންގަވާ ނޑަށް.ްކެިރގެްންދާން ްފަްސގަ ކުޅޭ

ް ްކުރި ްތި ްގޮަވިއގެންދާން.ްމިހާރު ްރައްޔިތުން  930ކުރެްއީވވެްސްކަންަތްއްމިތިބީ

ްއެަެހެނެްއް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިބުނީ ްކެރިހުެރގެން ނުބައިކޮށް.

ްކޮބައިް ްދަްއަކވާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީވިއްޔާ ްއެބުާންނެހެދޭނެ. ކަމެްއަް

ތޯ.ްއްަކވާްއަެނއްްޤާނޫނުައސާސީ،ްމި.ްއޯކޭ.ްދަްޤާނޫނުއަސާސީެއއް.ްމިއޮތީތަ

ްމަނިކުފާނަކަށް ްމިކަމެއްްްއެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ ްނިންމެވިޔަސް ްމިތާ ްމިއަދު

ް ްނުގޮތަކަށް ްއޮިޅަވޑައިުނގަންނަވާތި، ްޢިއްޒަތްތެރިްހިނގާނެ. ްެގ  935އދ.

ްއިބްރާހީމެއްކަމަށްވި ްޤާސިމް ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްމެންބަރު ަޔސް،

ްގޮތަކަެށއްނޫން.ް ްބަލައިގަންނަ ްމިއޮތީ ްދިވެހިަރއްިޔތުން އަޅަކަްށވިޔަްސ،

ްިދް ްއޯ ްވަން ްމިޤާނޫނުއަސާސީ، ްމިޤާނޫނުއަސާސީ. މިޤާނޫނުއަސާސީިވއްޔާ

ްބާ ްއެކަްނވާނީ ްނެހެްއދެވޭނެ.ްފާސްކުރިޔަސް ްބޭނުންހާގޮތެއް ލް،ްޠިަިއަދަރ.

ްއެހެ ްމިބުނީ ްކެރިވަަޑއިގަންަނވާ،ްކެރިހުރެގެން ްބޭފުޅުންނަށް  940ން

ނަާވ.ްޤައުމުްއޮީތްތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާ.ްަމއްސަަލއާިއގެންްކުިރއަށްަވޑަިއގަން

ްއެކު.ްސަރުކާރުްޮއތީްވެއްޓިަފއި.ްއަހަރުމެންނާ
ް

ް

 945ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(
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ް

ްއަހަރުމެންްބޭނުންގޮތަކަށްްކަންްނިމޭނީ.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
 950ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 955ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްަރއީސް، ްކުރިައްށްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަްއސަލަ ްއަިދވެސް ްނުވާނެ. ްިމކަމެއް

ްނަގާނަން.ްރައްޔިތުްނގެްސަމާލުކަމަށްްގެންނާނަން.ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް960 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު. ްގަަަޢިއްޒަތްތެރި ރުމަތްތެރިކޮށްްޙުަުާވއިދަށް

ްހިއްތެވުންްއެދެން.ް

ް

ްކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް965 

ްމަގުމައްޗަށްްމީހުންްއެްއކުރާަނން.ްްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީް
ްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުް

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު. ްގަަަޢިއްޒަތްތެރި  970ޙުަުރުމަތްތެރިކޮށްްާވއިދަށް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިހިތް ްއެދެން. ްމެންބަރު،ްތެވުން ްޢިްއޒަތްތެިރ އްޔާގެ،

ނަޑީކް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއަދި ްއަެޅްއނުހުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއަެޅއްނޫން. ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ހަމަގައިމުވެްސ

ްއަޅުަގނުޑް ްވިދާުޅުވން ްއެވިާދޅުވި ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ  975ުޑ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިހުިރް ްމެންބަރުން ްމިގެންދަނީ ްއަޅުަގނޑު ނާރުވާނަން.
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ހުށަހެޅުންތަަަކަށްްވޯޓަށްްއަހަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުްދެއްވާނެް

ްކުރެވެްން ްައޅުަގނަޑށް ްެއއީ ްގެންދަވަނީ. ްދެްއވަމުން ްވޯޓު ގޮތަކަށް

ްއެހެ ްްނވީމާއޮތްކަމެއްނޫން. ްއަޅުަގނުޑް، ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންނިޒާމާ ްނާރުާވނަން ްނުކުތާއެްއ ްނޫްންްބެހޭ ްގެންދަނީ. ްކުރިއަށް  980މިހާރު

ްމެންބަރަކަށްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވަކި ްަވކިބޭފުޅަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ނޫން.

ްއެހެންވީމާ ްވެގެންެނއްނޫން. ްވޯ، ްމިހާރު ްވޯޓުެގްވޯޓުގެ، ްމިނެގޭ ޓުގެ

ްކުރެޞައްޙަކަމާ ނޑުްމެދު ްއަޅުގަ ްއެއްަޗަކށް ްއެހެން ްނޫން ްުސާވލަށް ވޭ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްނާރުވާނަން. ްގަަަފުރުޞަތެއް ރުމަތްތެރިކޮށްްުޙަުވާއިދަށް

ްދަންނަވާލަދެއްުވްންތްަްހި ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއާދެ، ްއެދެން.  985ތެވުން

ްއެދެން.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދުްމެންބަމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން ރު

ް ްއަޙްމަުދްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ  990ތިލަދުންމަތީ

ް ްކޯޓް. ްސްޕްރީމް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއާވ )ހ(ްްމުޢިއްޒު

ްޢަމަލުް ްފެށުމާމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޤާނޫނީްކުރާން ްިނކުންނަ އެކު

ް ްހައިކޯޓުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއިސްތިމައްސަލަތަކާއި ްހުށަހެޅޭްޢުަުނިމި ނާފަށް

ްއެކުެލވޭް ްަމއްޗަށް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްފަސް ްބެލުމަށްޓަަކިއ މައްސަލަތައް

 995ސުޕްރީމްްކޯޓެއްްމިޤާނޫނުއަާސސީއަށްްޢަމަލުކުރާންްފަށާްތާރީޚުންްފެށިގެްން

ް)ށ(45ްް ްއުަފއްދަންާވނެއެވެ. ްތެރޭަގއި ްުދަވހުގެ )ސާޅީސްފަހެއް(

ތިންްއެކުލަވާެލވޭްޖުޑީޝަްލްސަރވިސަްސްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވްގޮުތގެްމަ

ްމިޤާނޫނުް ްމަޖިލިހުން، ްަރއްޔިތުންގެ ްއައު ްމަތިން، ްލަފާގެ ކޮމިޝަންގެ

ް)"ޢަދުލު ްމާއްާދ ް...ވަނަ ްބާރު"ްއަސާީސގެަެ ްޤާއިމުކުރުމުގެ އިންޞާފް

ް ނޑިޔާުރ7ްްމިބާބުގެ ްފަ ްއުއްަތމަ ްމާއްދާ(ްަގިއްބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަށް  1000ވަނަ

ްމަތީންްްޢައްޔަނުކުެރވެންދެން ްބުނެަފިއވާގޮުތގެ ްމިބާބުގައި ްފުރާނީ އެމަޤާުމ

ނޑިޔާރުްންޢަަަސުޕްރީމްްކޯޓަށްް ނިޑޔާރުންގެްތެެރއިންްެއފަ އްޔަންކުެރވޭްފަ

ްފަށާއިރުްޢައްޔަން ްޢަމަލުުކރާން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ް)ނ( ްމީހެކެެވ. ކުރާ

ްހުރިް ްނުނިމި ްހުށަހެޅި ްިއލްތިމާސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާއަްށ
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ްއެކޯޓުަގއިްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްފެށިގެން ްއެހިނދުން  1005ތަކަކީ

ްހަިއކޯޓުްން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަިދ ްބެލެވޭނެެއވެ. ްމައްސަލަތަކެްއކަމަށް ހުރި

ްކުރުމުގެް ްއިލްިތމާސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމައްސަލަތައް ނިމޭ

ްފުރުސަތުްއެހިނދުންްފެށިގެންްނިމުމަކަށްްއަންނާނެއެވެ.ް
ް

ް1010 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1015ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 88ް1020ްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްޮއްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާއަށްބަލާއިރު  1025މިވޯޓުެގ

ް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްޙުަސއިްންހުށަހެޅުން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ އެދެން.

ްއިބްރާހީމް،ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1030 

ްއޮޅިަވޑަިއގެްންްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްމަނިކުފާނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ،
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ްމިްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނުޑްނަމަވެސް ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުދެއްވިކަމަށްަޓކައި

ްއިިވެގންމިދަނީްހަމަް މަނިކުފާނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިއަދާހަމައަށް

ފާސްވަމުންވެސްްފާސްނުވަމުްނވެސްްދަނީްހަމަްއެކައްޗެއް.ްިއނގޭތޯ،ް"މި"ް

ްއެބަޭދް ްއެއްިޗހިވެސް ްނެތް ްއެތަފާތު ް"މި" ްއެކަމަުކ ްކުޑަތަފާެތއް.  1035އެްއގެ

ްފާްސވަމުންފެއިލްވަމު ްވިސްާނލަންނާއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްހިންގަާވް. މާ

ްއިޞްލާޙުކޮށްފަިއ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްމިއޮީތ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިޤާނޫނުއަސާސީައީކް ްކީކޭތޯ. ްބުނަނީ ްމާއްދާ ްފުރަތަމަ އެޤާނޫނުއަސާީސގެ

ްމީގެފަހުންް ްޤާނޫުނއަސާީސއޭ. ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިޝާރާތްކުރެެވީންމިޤާނޫނުއަސާސީގަް ްމިނަމުން ް"ޤާނޫނުއަސާސީ"  1040އި

ްހާސްކަމެއްތޯް ްކޮްނ ްޤާނޫނުއަސާސީއަެށވެ. ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްނަނީ.ްކީއްެވގެންތޯްމޭަކރަނީ...މިއަން
ް

ް

 1045ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު....ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްށްގެްނދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަ

ް

ްމިޤާނޫނުއަސާސީްޤާނޫނުއަާސސީ....ްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް
 1050ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްަގާވއިދަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަގުތުކޮަޅކަށް ްއެދެން. ްހިތްތެވުން ްވޯޓެްއްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ފަހު(ްމަޖިލީހުގެ

ްނިޒާމާބެހޭް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  1055ނަގަމުންދާއިރު

ްެނގެ ްޞައްަޙކަމާމެދުނުކުތާއެއް ްޯވޓުގެ ްނެގުނު ްނީ ްނަގާނިމުމުންް، ވޯެޓްއ

ްގަާވއިދުަގިއް ްސުވާުލކުރެްއވޭީނ ްނަންަގވާ ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ްފަހަތުން އޭގެ

ްބުނާގޮތުގެމަތީން ްނެގުނުްޢި. ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްމެންބަރަށް އްޒަތްތެިރ

ްއެހެންވީމަ،ް ްބޭނުންފުޅިއްޔާ. ްވިދާުޅވާން ްއެްއެޗއް ްަޞއްޙަކަމާމެދު ވޯޓުގެ
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ްދެންް ްބަލައިގަެނވޭަކށްނެތް. ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްއެ  1060މިދެންނެވުނީ

ްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްޙަމީދު،ްްްވުން:އިާދރީމޭުޒންްިއއްވެް ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1065ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ް ްޢިްއޒަތްތެރި ފާދިއްޕޮުޅެގްދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޢަް ްޙަަަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1070ްކޮޅުމަޑުލުގެްްފީފް،ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެ ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްނައީމްޢިއްޒަތް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުން.ްްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ް)ހ( ްކުރުން؛ ްޢައްޔަން ނިޑޔާރުްނ ްފަ ްކޯޓަށް ްދަށުންްް-ސުޕްރީމް މިބާބުގެ

ްމިބާބުެގްގާަާ ްަޢއްޔަންކުާރނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯަޓށް ްސްޕްރީމް ާަ އިމުކުރާ

 1075ވަރާގެްމަތީްންދަށުންްއުފައްދާްޖުޑީޝަލްްަސރވިސަސްްކޮމިޝަންގެްމަޝްް

ްއެނަންތަްއް ްހުށަހެޅުމަށްފަހު، ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްނަންތައް ނަޑއެޅޭ ކަ

ް)ށ( ްފާސްވުމުންނެވެ. ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްދަށުންްް-އެމަޖިލީހުގެ ްބާބުގެ މި

ް ްކޯޓުގެ ްސުޕްީރމް ްކުެރވޭ ްކިބައިަގިއްޢައްޔަން ނިޑޔާރުންެގ ފަ

ްއިންޤާނޫނު ް)"ޢަދުލު ްމާއްދާ ްވަނަ ....ް ްއަސާސީގެ ކުރުުމެގްގާއިމުސާފު

ް ްމިބާބުގެ ްސިފަަތްއ9ްްބާރު" ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްގައި ްމާއްދާ(  1080ވަނަ

ްފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1085 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުން: ްޝާމާޅޮސްމަޑުލު ްމެްނބަރު ްޙަމީދު،ްހީަީތުރުބުރީ ން

ްސަމީރު،ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  1090ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު އްޔާގެ

 1095ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްައފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 82ް1100ްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ
ް

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްާވހަކަެދއްކެުވން:ް ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  1105މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްއުތުރުބުރީްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްއަްޙމަދުގެ ްމެންބަރު ރު،ްސަމީްޢިއްޒަތްތެރި

ްމުލަކަތޮޅު ްނިލަންދެއަތޮޅުްގެ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު  1110ޢިްއޒަތްތެރި

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުލުެގްކޮ ްއަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޅުމަޑުލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު  1115ޢިއްޒަތްތެރި
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ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮ ްަބޔާންެވގެްނވާ ްކޯޓުެގްމުއްދަތު.ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ތުގެމަތީްންސުޕްރީމް

ް ްކޯޓެއް ަާްސުޕްރީމް ްގޮތުގެމަތީްންގާ ްބުނެފައިާވ ްމިބާބުގައި އިމުކުެރވެންދެން

ްއުފައްދާްސުޕްރީމްްކޯޓުްދެމިޮއންނާނެއެވެ.ް
ް1120 

ް

ްށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1125 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްސަމީރު،ްްން:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

 1130ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް

ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރުން: ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ނިލް،ްއަަަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްައފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް1135 

92ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1140 

ް

ްއޮތްްްްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރި ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.
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ް

ް1145 

ްޝާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދުްހީަީމާޅޮސްމަޑުލު ން

ްހުށަހަޅުއްވާ ްދެ، ްއަޙްމަދުްތިލަދުންމަތީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކުނުބުރީ

ްމުއްދަތު.ް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ މުޢިއްޒު

ްކޯޓެްއް ްުސޕްރީމް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްބަޔާްނެވގެންާވ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

 1150ގެމަތީންްއުފައްދާްސުޕްރީމްްއިމުކުެރވެންދެންްމިބާބުގަިއްބުނެފައިވާްގޮތުގާަާ

ްންނާނެއެވެ.އޮދެމިްކޯޓު
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1155 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންްޙަމީދު.ހީަީމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1160ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

93ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

83ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 34ް1165ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮްތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްށަހެޅުންހު ްޝ11ާ، ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްހީަީ. ްޙަމީދު ން

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްއެބޭފުޅުން ްއޭގެފަހުން ްމިހާރު  1170ހުށަހެޅުން.
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ްވަީން ްހުަށހެޅުން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްެއއްކޮްށ ހުށަހެޅުމުގެކުރީަގއި

ްގެންދަވާފައި.ް
ް

ް

ްއުތުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރުބުރީމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާޢިގެ ްމެންބަރު ްޙަމީދުްހީަީއްޒަތްތެރި  1175ން

ްހުށަހަޅުއްވާ ްުއތުރުބުރީ، ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަުދްގެ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްމަޤާމުގައިް ނޑިޔާރުން ްފަ ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ސަމީރު

ް)ހ( ްތިިބްް-ދެމިތިބުން. ްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު މިޤާނޫނުއަސާސީއަްށ

ްއު ްތެެރއިން ނޑިޔާރުންގެ ްއެހެންްފަ ްފިަޔވަިއ، ނިޑޔާރު ްފަ އްތަމަ

ްފެށުމަށްފަހުް ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ނޑިޔާރުންނަށް  1180ފަ

ް)ށ( ްދެމިތިެބވިދާނެެއވެ. ނޑިޔާރުކަުމގައި މިޤާނޫނުއަސާސީއަްށްް-ފަ

ްމިޤާނޫނުއަސާީސެގް ްކިަބިއގަިއ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްތިބި ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު

ް ްމާއްދާ ް"ވަނަ ްބާރުގާަާޢަދްލުއިންޞާފު ް"އިމުކުރުމުގެ ،ް ވަަނ9ްްމިބާބުގެ

ްމިބާބުގެް ްނޫންކަން ްނުވަތަ ްފުރިހަމަވާކަން ްސިފަތައް ްބުނެފަިއވާ މާއްދާގައި

ްނުވަަތް ްކޮމިޝަންއިން ްސަރވިސަސް ްޖުޑީޝަްލ ްއުފައްދާ  1185ދަށުން

ްމާއްދާމި ްވަަނ ...ް ް"ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޮކމިޝަންތަކާިއްމުސްތަޤި، އްލު

ް"ްމަޤާމުތައް ްމާއ1ްްމިބާބުގެ ްޖުޑީަޝލްްސަރވިސްްވަނަ ްބަޔާްނކުރާ ދާގައި

ްގިނަެވގެްން ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްމިޤާނޫނުައސާސީއަށް ކޮމިޝަންއިން

ް)ނ( ްވާެނއެވެ. ނޑައަޅަން ްކަ ްތެރޭަގއި ް)ށ(ްް-ދެއަހަރުދުވަހުގެ މިމާއްދާގެ

 1190ގަިއވާްގޮތުގެމަތީންްބަލާބެލުުމގައިްަފނޑިޔާެރްއގެްމަޤާމުަގިއްހުރިްމީހެއްގެް

ްމިޤާނޫ ްކިބަިއގައި ްމާއްދާ ްވަނަ ..ް އިންޞާުފްޢަދް"ނުއަސާީސގެ

ްބާރު ް"ޤާއިމުކުރުމުގެ ،ް ްސިފައެްއ9ްްމިބާބުެގ ްބުނެފަިއވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއެމީހުންް ނޑަައޅައިފިަނމަ ްކަ ްފުރިހަމަނުވާކަމަށް ްސިފަތަެކއް ނުވަތަ

ް)ރ( ްވަިކވާނެއެވެ. ްމަޤާމުން ނޑިާޔރުކަމުގެ ްފަ ް-އެހިނދުންފެށިގެން

ްގަިއވާ ް)ށ( ަެްްމިމާއްދާގެ ނޑިޔާެރއްގެ ްފަ ްބަލާބެލުމުގައި  1195ޮގތުގެމަތީން

ްމާއްާދް ްވަނަ ...ް ްމިޤާނޫނުއަާސސީގެ ްކިބަިއގައި ްމީހެއްގެ މަޤާމުގައިހުރި

ްބާރުޢަދް" ްޤާއިމުކުރުުމގެ ްލުއިންޞާފު ،"ް ްމާއްދާގަިއ9ްްމިބާބުގެ ަވނަ

ނިޑޔާރަުކް ްއެފަ ނޑައަަޅއިފިނަމަ ްކަ ްފުރިހަމަވާކަމަށް ްސިފަތައް ބުނެފައިވާ
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ްޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.ް)ބ(މިޤާނޫނުއަ ްަފނޑިޔާުރކަމަށް ްދަށުން ް-ސާސީގެ

ްވަިކވާަވިކވުްން ްމަޤާމުން ްގޮތުގެމަތީން ްބުނެފައިވާ ްގައި ް)ނ(  1200މިމާއްދާގެ

ްހަމައެކަނިް ްވަކިކުރެޭވނީ ްމަޤާމުން ނޑިޔާރަުކ ްފަ ފިޔަވައި

ް ްމާްއދާ ް..ްވަނަ ްބާރު"މިޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާއިމުކުރުމުގެ ،ް"ޢަދްލުއިންޞާފު

ްެށވެ.ްނަްމާއްާދގައިްބުނެފައިވާްގޮތަވ14ްަގެްމިބާބު
ްް

ް1205 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1210ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންްޙަމީދު.ހީަީމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 78ް1215ްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމިހުށަހެޅުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްމިވޯުޓގެ ްއާެދ،ްފާސްވެއްްއާދެ،  1220ޖެ.

ްނުކުތާއެއްް ްނިޒާމާބެހޭ ްޙުސައިްން، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ތ.އަތޮޅުެގ

ްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1225 

ްނުކުތާްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްނިޒާމީ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްީހއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ .`ް
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ްމާނައެްއިްބރާހިމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާފހަގަކުރާނަން.ްނެގުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމަވެސް، ްއޮތްހެެންއ. އް

ް ްއޮތީްދެންމެ ްގައި ް)ށ( ްފާސްވުމުގެ ްފާސްވި ްގަިއާވް، ް)ހ( މިމާއްދާެގ

ްމަޤާ ނޑިޔާެރއްގެ ްފަ ްބަލާބެލުމުގައި ްމީހެއްގެްގޮތުގެމަތީން ްހުރި މުަގއި

ްފެށިގެންްް،ކިބަިއގައިް ްއެމީހުންްއެހިނދުން ްއެކަމަކު،ްޖުމްލަްނިމޭއިރު  1230ދެން

ނޑި ްއަސްލުްޔާރުކަފަ ްވަކިވާނޭ. ްމަޤާމުން ްުމގެ ފަހުބައިގައިްަގިއ

ްއިީން ްެއއްބައި ްމިދެބަިއ، ްއެހެންވީމަ، ްއެމީހަކު. އޮންނަންޖެހެނީ

ްއޮީތްރސިންގިއުލަ ްފަހުބައި ްމިއޮންނަނީ. ްޕްލޫރަލްކޮށް ްއަެނއްބަިއ ކޮށް.

ްއެަބއުޭޅްޖަމު ްމީަގއި ްމައްސަލަެއއް ްބޮޑު ްވަަރށް ްއެހެންވީމަ، ޢުކޮށް.

ްމަފްލިޔެކިއުމުް ްޭއގެ ްއަނެއްހެން ްއުޅެނީކީ.ްހޫަޫގައި. ްމަްއސަލަ  1235މުގައެއްނޫން

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމި ްގައިވެސް ް)ބ( ްހަމަ ްދެން ްދަންނަވާލީ. އެވާހަކަ

ްޮއޅިަފިއް ް)ގ( ްއެތަުނގައި ްޙަވާލާދޭތީ ްމާއްދާައކަށް ްއެއީ އިންނަންޖެހޭނެ.

ްއެހުމުެގކުރިން ްވޯޓަށް ްއޮތީމަ ްމައްސަލައެއް ްލިޔުމުގެ ްހަމަ ނިޒާމީްްއޮތީތީ.

ްއެދުނީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްއަޅުަގނޑުްނުކުތާއަކަށްް
ް1240 

ް

ްކުެރވުނުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސައްޚަކަމާމެުދގައި ްވޯޓުގެ ްނެގުުނ ްމއީ އާދެ،

ްނެތް.ް ްބަަލއިަގނެވޭކަށް ްނުކުތާއެއްކަމަށް ްނިޒާާމބެހޭ ސުވާލެއްނޫންކަމަްށވާތީ

ް ްވިދާޅުވާ ްތިހެން ްއަޅުަގނޑުމެްންއެހެންނަމަވެސް، މަްއސަލަތަްއ

ްގެންދާނަން.ްެއް ްމައްސަލައެްޢިަިފާހަގަކުރަމުން ްބާރާތުގެ ްއަކުުރެގްއް  1245ނުވަތަ

ްމިހާރުވެސްް ްތިބޭފުޅުްނ ްކަންތައްތަްއ ްނާްނނަ ްބަދަެލއް މައްސަލައަށް

ްކުރައްވަމުްން ްއެމަސައްކަްތ ްޕެނަލުން ްކޮމިޓީަިގެ ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ް ްނިންްއެގެންދަނީ. ްހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށްްކޮމިޓީން ްއެބައިަބއި މާއިރު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމާޭލގެ ްޔަޤީންކުރަނީ.ްއާެދ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއް އަޅުަގނޑު

 1250ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްޖަލްސާގައިްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްިމ ްވިދާުޅވީ ްަރއީސް، ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ،ްޝުކުރިއްާޔ

 1255ްްމީގެ

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްުކރިން ްދެވޯެޓއް ްމެންބަރުންެގްހާތަންކޮޅެއްކުރިްނ، ޒިރުވަަޑއިގެންިތއްބެިވ

ް 133ްްއަދަދު ްމިހާރު ްއެެހްނ95ްއޭ. ްތެރެއިން ްވޯޓެްއެގ .

ްނުކުމެވަަޑއިގެންެނވޭނެތޯ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.
ް

ް1260 

ްޢިްއޒަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެ ްޢިއްޒަތްެތިރްއާދެ، ްެއ ްނިކުމެވަަޑއިގަތުަމކީ ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްތެރެއިްން ްޯވެޓއްގެ ްައޅުަގނޑު ްއޮތްކަމެއް. ްއިޚްތިޔާުރގައި މެންބަރެއްގެ

ްކަ ްހިސާބަކުން ްއެހެން ްއަދި ްަނާގްކަމަށްވިޔަސް ްވޯޓެއް މަށްވިޔަްސ

ްނިމުނީމާ ްއެހެންވީމަ،ް، ްވޯޓުތަެކއް. ްނަގަމުންދާ ްސީރީޒްކޮށް މިދަނީ

ްނެތްކަމަކަްށްޢިއްޒަތްތެ ްފުރުޞަތު ްނުކުމެމވަަޑއިގަތުުމގެ ްމެންބަރަކަށް  1265ރި

އަޅުަގނޑަށްްދެންނެޭވކަށެއްްެނތް.ްއާދެ،ްއެހެންވީަމ،ްދެންްޮއތްްހުށަހެޅުންް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް
ް

ްސަމީރު،ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1270ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުްމު ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލަކަތޮޅުގެ

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގްކޮޅުމަ ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1275ޑުލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މުންްއެހެނިހެންްކޯޓުތައް.ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާއިރު،ްހިނގަ

ް"ޢަދުލުއިންޞާުފް ްމާއްާދގެ ްވަނަ ...ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކޯޓުަތއް އައި

 1280ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއުފައްދާްކޯޓުތަްއ1ްްގާއިމުކުރުުމގެްބާރު"،ްމިބާބުެގް

ްއުފައްދަންދެންްއެގޮުތަގއިްދެމިއޮންނާނެއެވެ.ް
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ް

ް

ްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1285 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްސަމީރު،ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު  1290މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްްވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެއްް ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު  1295ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 32ް1300ްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

48ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮތްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

 1305ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްޢިއްޒަތްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދުްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން ްމެންބަރު ތެރި

ްއަޙްމަުދް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ހުށަހަޅުއްވާ،
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ްކޯޓުތައް.ް ްއެހެނިހެން ްހުށަހެޅުން. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ  1310މުޢިއްޒު

ްކޯޓުަތއް،ް ްއައި ްހިނގަމުން ްފަށާއިރު ްޢަަަމަލުކުރަން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްވަނަ ...ް ްޤާއިމުކުރުުމެގްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިންސާފު ް"ޢަދުލް މާއްދާގެ

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއުފައްދާްކޯޓުތައްްއުފައްދަންދެްނ1ްްބާރު"ްމިްބާބުގެް

ްއެގޮުތގައިްދެމިއޮންނާެނއެވެ.ް
ް1315 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް1320 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހު

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 94ް1325ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު
ް

ް1330 

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްޙަމީދު،ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ  1335މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ްތިލަދުން ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ
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ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1340ހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޯޓަށާއި،ްކޯޓުތަ ްސުްޕރީމް ްގާއިމުކުރާ ްދަށުން ްމިާބބުގެ ްއިޚްތިޞާޞް. ުކގެ

ްކޯޓުތަކަްށް ްހިނގަމުންައއި ްފަށާއިރު ްއަމަުލކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  1345މި

ްދަށުންްއުފައްދާް ހުށަހެޅިްނުނިމިހުރިްމައްސަލަތަކަކީ،ްމިްޤާނޫނުައސާީސގެ

ްމަްށްބެލެވޭނެއެެވ.ކޯޓުތަކަށްްހުށަހެޅި،ްެއކޯޓުތަުކގައިްހުރިްމައްސަލަތަެކއްކަ
ް

ް

 1350ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަމީދު،ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  1355މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުްމުލަ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު ކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު  1360ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމްް

ް

 96ް1365ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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92ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް1370 

ްމިހުށަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްއޮްތްމިވޯޓުގެ ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ހެޅުން

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.
ް

ް

ްޙަމީދު،ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ  1375މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިލަންދެއަތޮޅުްްމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ެމންބަރު

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1380ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލެގްކޮޅުމަޑުލުގެ ްޢަފީފް، ްޙަސަން ބަރު

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަށާް-އެންޓިް ްޢަމަލުކުރާން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްމި ްކޮމިޝަން. ކޮރަޕްޝަން

ް ްފެށިގެން ްތެޭރގަިއ،ް)63ްތާރީޚުން ްުދވަހުގެ  1385ފަސްދޮޅަސް(

ްއެންޓި ްގޮތުެގމަތިން ްކޮމިޝަނެްއް-މިޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ކޮރަޕްޝަން

ްއުފައްދަންވާެނއެވެ.
ް

ް

 1390ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަމީދު،މާޅޮސްމަްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ  1395ޑުލު

ްސަމީރު،ްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު  1400ހޫރިއްޔާގެ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމްް

ް

 95ް1405ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

93ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިް
ް

ް1410 

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްޙަމީްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ  1415ދު،ްމާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  1420ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ
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ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެ ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޅުން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތިޚާބުކުރާް ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮމިޝަންތައް. މުސްތަޤިއްލު

ް ްބާއްވާތާ ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ  63ް1425ފުރަތަމަ

ްގޮުތގެމަތިންް ްމިޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ ްެތރޭގަިއ ްދުވަުހގެ )ފަސްދޮޅަސް(

ްކޮމިޝަނާިއ،ް ްސަރވިސަްސ ްޖުޑީޝަލް ްކޮމިޝަނާއި، އިލެކްޝަންސް

ްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްްޢައްަޔންްކުރަންވާނެެއވެ.ޕް
ް

ް1430 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 1435ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަމީދު،ްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު

ްމެންްް ްއުތުރުބުރީ ްސަމީރު،ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދު ބަރު

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

 1440ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް1445 

97ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

88ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

34ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް1450 

ް

ްއޮްތްމިވޯޓުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ެގ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް1455 

ްޙަމީދު،ްްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން: ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުްމުލަ ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކަތޮޅުގެ

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްހުށަހަޅުއްވާ،ް ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު  1460ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގްކޮޅުމަޑު ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެް ްޙަސަން، ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުން.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަށާއިުރް ްޢަމަލުކުާރން ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދެމިއޮތުން.  1465ޤާނޫނުތައް

ްިމޤާނޫނުއަސަސީާއްޢަަަ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްދާ މަލުރުކަމުން

ްތަޢާރުޟުނުވާްޤާނޫނުތަކަށްްޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެއެވެ.
ް

ް

 1470ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްޙަމީދު،މާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން ްމެންބަރު  1475ތުރުބުރީ

ްސަމީރު،ްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙްމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު
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ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު: ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު  1480ޔާގެ

ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްޙަސަްނ، ްރަޝީދު ޙުސައިން

ްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

 96ް1485ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

91ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

31ްްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަ
ް

ް1490 

ްމިހާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްހުސްވަގުުތކޮުޅް ްއަޅުަގނޑު ްެމންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހިސާބުން

ް 33ްްއަރުވަން. ްމެންބަރުނ11ްްްމިނިޓްގެ، ްޢިއްޒަތްެތރި ޖަހާއިރު

ްންްއެދިްހުސްަވގުތުކޮޅުްއަރުަވއިފިން.ވަަޑއިގެންެދއްވު

ް1495 

ް]ށ11:33ްްނ13:33ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ނޑިކޮޅުަތކުަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ .`

ް ްެއދެން. ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްއާދެ، މެންބަރުނ63ްްްމިހާހިސާބުން

ްމެންބަރުންނަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެނގިވަަޑއިގަންނާެންވެދެަވޑަިއގެންފި.  1500ށް

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެހެންވީމާ، ްމިގެްނދަނީ. ްވޯޓުަނގަމުން ފަދައިން

ްނަންފުޅުތޯް ްމެންބަރެްއެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްޖައްަސވާލަްއވާ ކާޑުކޮޅުަތއް

ްމައިކު ްއެދެން. ްބައްލަވާެލއްވުން ްސްކްރީނުން ްމިހިރަ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްގެ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން.ްއާދެ، ްޖައްަސވާލަަަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުަތއް ބަރުން
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ްބައްލަވާލަ ްމެންބަރެއްެގްނަންފުޅުތޯވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން.ްދެއްއަދި  1505ވުން

ް ްއެދެން.ްއަދި ްެޗކްކޮށްލަދެްއުވން ްސްކްރީނުން ްމިހިރަ މަިއކްެގ

ް ްއޮތީް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވާލަން ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްިމހާރު އާދެ،

ްްވަނ17ްަ ްއަސާީސ17ްްހުށަހެޅުން. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުށަހެޅުމަށް ަވނަ

ް ްބާބުގެ ްމިނިވަންކަުމގެ ްތަޢާރ46ްުޙައްޤުތަކާއި ްމާއްދާއަްށ ޟްވާތީްވަނަ

ްއެޭހކަށެއްް ްވޯޓަށް ްދަންނަވާލާނަން،ްްއެއަށް ނޑު ްއަޅުގަ  1510ނެތް.

ްޙައްޤުތަާކިއް ްައސާީސ ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްްމިނިވަންކަމުގެ ްޢިއްޒަތްެތިރ46ްްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްމެން ްމިވަނީ، ްފާސްކުރައްވާފަިއ ްޢަމަލުކުރަންްބަރުން މިޤާނޫނުއަސާީސއަްށ

ްޤާނޫނުތަކާއި،ް ްއެންމެހާ ްއަންނަ ްިހނގަމުން ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ފަށާއިރު

ްބަޔާންވެފަިއާވް ްއިޢުލާންތަކުަގއި ްޤަރާރުތަާކއި،  1515ގަާވއިދުތަާކއި،

ްޙައްޤުތަާކިއްކަންތައްތަ ްައސާީސ ްބަޔާންެވގެްނވާ ްމިބާބުގަިއ ްތެެރއިން ުކގެ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ްމި ްކަންތައްތައް ްއެންމެހާ ތަޢާރަޟްވާ

ްބާޠިލުވާެނއެވެ. ްކުރުުމެގްްފެށުމާއެކު ްެއކަން ްތަކުރާރުކޮްށ ްެއ ެއހެންވީމާ،

ްއެހެ ްވޯޓަްށ ްައޅުަގނޑަށް ްއެއަށް ްފެންނާތީ ްނެތްކަމަށް ްނެތްްބޭނުމެއް ން

ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ،ް 18ްްދެންއޮްތ ްހުށަހެޅުމަށް  1520ދަންނަވާލަދެއްވުްންވަނަ

ްއެދެންްވޯޓަށް.ް

ް

ް

ްއުތުްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަތިލަދުންމަތީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަމީރު،ްރުބުރީގެ ްއަްޙމަދު ރު

ް ްނިލަންދެއަމުލަކަތޮޅުގެ ްއަޙުމަދު، ްއަނީސާ ްެމންބަރު  1525ތޮޅުްޢިްއޒަތްތެރި

ްދެ ްމެންބަކުނުބުރީގެ ްފާދިއްޕޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރި ްނާޝިދު، ްއަޙުމަދު ރު

ްހުށަހަޅުއްވާ،ޢިއްޒަތްތެ ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްރި

ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްއަނިލް،ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުޙަންމަދު

ް ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްޢަފީފް، ްޙަަަސަން ްމެންބަރު ޅުމަޑުލުެގްކޮޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެ ްރި ްހައްދުންމަތީގެްޙުސައިމެންބަރު ްޙަސަން، ްރަޝީދު  1530ން

ް ްނަޢީމް. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްތަޢާރުޟުވާްޢިއްޒަތްތެރި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްކުރިންކުށްތައް.ް ްފެށުމުގެ ްޢަމަލުކުރަން އަދަބުްްކުށަށް،ްޤާނޫނުއަސާީސއަށް
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ްޙުކުމް ނަޑއެިޅގެން ްތެރެއިްންްކަ ްމީހުންގެ ްގެންދާ ްކުރަމުން ތަންފީޒު

ްމީހުންްޤާ ނޑައެިޅފައިވާ ްކަ ްުޙކުމް ްކުށަކަށް ްތަޢާރުުޟާވ ްނޫނުއަސާސީއާ

ް ްގިނަވެގެން ްއަމަލުކުަރންފަށާތާ ްދުވަހުެގ44ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  1535)ސާދަ(

ްްތެރޭގައިްމިނިވަްނކޮށްްދޫކޮށްލަންވާނެެއވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1540 

ް]ޓުދެްއވުންްވޯ[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ްއުތުް:ންމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވި ްސަމީރު،ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު  1545ރުބުރީ

ްނިލަންދެއަތޮޅުް ްއަޙުމަދު، ްއަނީސާ ްމެންބަރު މުލަކަތޮޅު

ްފާދިއްޕޮުޅް ްނާޝިދު، ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ދެކުނުބުރީ

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ްއަނިލް،ްް:ންރުތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަ ްމުޙަންމަދު ްމެންަބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްޢަފީފް، ްޙަަަސަން ްމެންބަރު  1550ކޮޅުމަޑުލުްކޮޅުމަޑުލު

ް ްހައްދުންމަީތްމެންބަރު ްޙަސަން، ްރަޝީުދ ޙުސައިން

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.

ް

96ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 32ް1555ްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްްއވާ:ވޯޓުްނުދެ

53ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،84ްޖުމްލަ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާައށް ްިމވޯޓުެގ .1560 

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ްެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙުމަދުްމުޢިއްޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސް،ްއުތުުރބުރީްމެންަބރުްތިލަދުންމަތީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްަޙއްޤުތަކާްޝުކުރިއްޔާ ްއަސާސީ ްބާބުގައި  46ްް1565ބެޭހ

ްްއަުޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްމާއްދާާއއި ްވަނަ ްމާއްދ17ްްާހުށަހެޅިފައިވާ ްާއއިްވަނަ ް)ށ( ގެ

ް ްނުދެކެން.ްތަޢާރުޟުވާކަމަކަށް، ްތަޢާރުޟުވާކަމަކަށް ްސީދާކޮށް ައޅުަގނޑު

ްބާ ްއިންތިޤާލީ ްޢަމަލުކުރަން، ްއެއްޭބނުމަކީ ސީައްށްޤާނޫނުއަސާބުގެ

ް ްފެށުމާއެކީގަިއ ްދަތިޢަމަލުކުރަން ްކަންތަކާމެދުްކުރަން ްބަެއްއ ވާ

ްޢަމަލުކުރާނެގޮތްްއިންޓަރި ްމުއްދަތެްއގައި ްަވކި ނަޑއެޅުން. ްކަ ްގޮެތއް  1570މްކޮށް

ނަޑއެޅުން.ްހަމަްހުރިހާްާޤނޫނުތަކެއްްތަޢާރުޟުވީމަްުނުކންނާނެ ޤާނޫނީްްކަ

ތަކުންްކުރަްއވާްއެަތްއްއެތައްްމައްސަލަަތކެއްްހުންނާނެ.ްސަރުކާރުގެްއިދާރާ

ްނުދެކެންްްމަސައްކަތްތަަކކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ހުއްޓުންައރާނެ.

ް 46ްްތަޢާރުޟުވާކަމަކަށް. ްމާއްދާއާއި ް)ށ(17ްްަވނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއަ ްދެކެނީ. ްމާނަކުރެޭވނެކަމަށް ްއިތުަރްށްްދިއަރާރުންނުާވގޮތަށް  1575ޭއގެ

ް 17ްްދަންނަވަންއޮތީ، ްވަނަ ްގެ ް)ށ( ްއެބަބުޭނ،2ްްމާއްދާެގ ގަިއ

ްހަދަ ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްޢަމަލުުކރުމަށްޓަކާ ެއްްއިމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޢަމަލުކުރާނެް ްގުޭޅގޮތުްނ ްއެކަމާ ްފަށަންދެން ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުތަކަށް

ނަްމާއްދާައކާއިްެއއްެވްސްވ46ްަގޮތެއްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންވާނެއޭ.ްމިއީް

ް ްނޫން ްވާހަަކެއއް ްގުޅުމެއްހުރި ްވަރަްށ2ްްމި ްމިވެސް ްމިބުނަނީ.  1580ގައި

ްޢަަމލުކުރުމަށްޓަކާް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއެހެންީވމާ، ްވާހަކައެއް. މުހިންމު

މަޖިލީހަށްްފައިްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްލިސްޓެއްްހަދ33ްްާހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްހުށަހަޅާ ްފަށާތާ ްތެރޭަގިއ93ްްޢަމަލުކުރަން ުދަވހުގެ

ްޢަމަލުކުރެޭވް ްމިހާރު ްފާސްކުރަންވާނެއޭ. ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްމައްސަލަައކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވެް ްއެންމެބޮޑު  1585ދިމާވީްްސް

ްކަމާބެހޭް ްހަމައަްށވެސް ްމިއަދާ ްޙައްޤުތައް ްލިބިދީފައިާވ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްސަބަ ްއެކުަލވާނުލުމުގެ ްއެަެހެންވީާމ،ްޤާނޫނުތައް ްނެތުން. ްލިބިފައި ބުން
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ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްާނއްަސވާ ްވޯޓަށް ްމާއްދާއަށް ްމުހިންމު މިފަދަ

ް ްައދި ްނުވާނެ. 46ްްދޫކޮށްލައްަވިއގެން ްމާއްދާާއއި ްމާއްާދެގ17ްްވަނަ ވަނަ

ް ްއިންތިޤާލީްއާ)ށ( ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނެޑއް ްތަޢާރުޟުާވަކމަކަށް  1590ވެސް

ނޑަް ްކަ ްިމ ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެހެްންބާބުގައި ްޮގތަކަށް. ްއެހެން އަޅަނީ

ްއޮތައެއްްމާއްދާ ނަޑއެޅިފަިއ ްކަ ްކަންތައްތަެކްއްކަަގއި ްަވގުތީގޮތުްނ ސް.

ްމުއްދަތުަގިއް ްިމ ްމިގޮތަށް ްހަމަޖައްސަންވެގެން އިންތިޒާމްތަެކއް

ްއެކުަލވާލެވިަފިއް ްބާބު ްމި ްމާއްދާ، ްމި ްމަޤްޞަދުގައި ްއެ ޢަމަލުކުރާނީއޭ.

ްތަޢާރުޟުއެްއކަމަށްްމިވަނީވެސް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއއްް ްމިއީްސީދާ  1595ގޮތަކަްށވެސް

ްވޯޓަށްްާނއްސަވާނެްތަނެއްްނެތްކަމަށްްދަންނަވަން.ްްއިބައްލަވަް
ް

ް

ްމެންބަރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

 1600ްށްއ2ްަ)ށ(ްގެްްވަނަްހުށަހެޅުއްވުުމގ17ްެޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާްކަމަްށވަންޏާް

ް ްެއަކމަކު، ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްއެހިދާނެ ްޯވޓަށް ްަވކިން ްށްއ1ްައަޅުަގނޑަްށ

ް ް)ހ( ްމިްއަށް، ްެއްއާވހަކައެއް. ްމިބުނަނީވެސް ްހަމަ ްަގިއ ް)ހ( އެ

ްބުާން ްޤާނޫނުއަާސސީގައި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމާނައެއްް ްރިޕީޓްކުރުމުގެ ްެއ ްއެހެންވީާމ، ނެތްކަމަށްްްވާހަކަެއއް.

ްފަރާތުންނާއި،ް ްހިންާގ ްވެރިކަން ްއެީއ ްފެންނަނީ.  1605އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްްރައްޔިތުންގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބާރުންނާއި،ްމަޖިލީހުންނާއި، ގާއިމުކުރުމުެގ

ްމަ ްމިނިވަން ްކޮމިޝަންތަކުންނާއި، ްކޮންމެްމުސްތަޤިއްލު ްތިބި ޤާމުތަކުގަިއ

ް ްމުޢައްމީހަކު، ްދައުލަތުގެ ްހަމައެހެންމެ ްދައުލަތުެގްއަދި ސަސާަތކުންނާިއ،

ް ްޙަަަމަޤާމުތަކާ ްމީހުންނާއި، ްރައްޔިތުްންވާލުވެތިިބ އެންމެހާ

ްއެންމެހާް ްއޭަގއިާވ ްފެށުމާއެކު ްޢަމަލުުކރަން  1610ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްފުރިހަމައަ ްޢަމަލުކުރަންވާެނެއވެ.ކަންތައްތަކަށް ްކިޔަމަންވެ ޤާނޫނެްއްްށް

ްައސާ ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޙައްޤުތަކާިއްހެދިފައިނެތުމަކީ ީސ

ް ްޢަމަލެއް ްއަރާަފދަ ްބުރުލެއް ްނޫނޭ.ްހުަުމިނިވަންކަމަށް ްކަމެއް އްދަކުރެވޭނެ

ްޤާނޫނުއަާސސީގަ ްމިއީ ްއޮތްްއެހެންވީމާ، ްފާސްކުަރއްވާަފއި ްތިބޭފުޅުން ްއި

ްކޮންމެހެންް ްމި ްކަމަކަށްވާީތ ްހިެމނިފައިވާ  1615ފާސްކުރެްއވުންތަކުަގއި
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ްނެ ްބޭނުމެއް ްފާސްކުރުމުގެ ްމި ްއެވާހަަކްތަކުރާރުކޮށް ްފެންނާތީ ތްކަމަށް

ްއެކަމަުކ،ްމީަގް)ށ(ްެގްދެވަަންހުށަ ހެޅުން،ްޢިއްޒަތްެތިރްދަންނަވާލެވުނީ.

ް ނޑަްށްިތްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްެއއަށް ްަފދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ތި

ް ްދެއްވައިފިއްޔާ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުން ްއެހިދާނެކަމަށްްއެއަށް ނޑަްށ އަުޅގަ

 1620ްރ.ްއަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ް،ްދަންނަވާލަން.ްއާދެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރަީއސް،ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުެވްސްްޝުކުރިއްޔާ ްައޅުގަ ްއެންމެފުރަތަމަ ްއާދެ،

ްްދެންމެގައިްދަންނަވާނީ،ްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްުވން:ް ްމެންބަހއ.ްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރު  1625މުޢިއްޒުްއަޙްމަދު

ްތާއީދުކުާރް ްޤަބޫލުކޮށް ްހަމަ ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރެްއވި އެ

ްތަޢާުރޟުވާކަމަކަްށް ްމީގަ ްވިދާުޅިވފަަަދައިން ްއެ ނުކުތާއެއް.

ދެންމެަގްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްދެންްށްވެްސްޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ.ްކައަޅުަގނޑަް

ް ްތިވިދާޅުވީ ްހުށަހެޅ17ްުދެންމެ ް)ހަވނަ ްކަންމުގެ ްގަިއވާ ތަަކީކް(

ްއެްއޗެްއކަމަށް.ް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައިާވގޮތަށް ްމިހާރު  1630ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްނުވާކަމަށް. ްބޭނުން ްތަކުރާރުކުރަްނ ްއެހެންވީމާ، ުޑްއަޅުަގނއާދެ،

ް ްވެއްިޖްއޔާ، ްބައްދަލުވުމަްށްހަނދާންވާގޮތުަގއި ްނުރަސްމީ އަދި

ޅުްހުންނާނެްފަދައިން،ްދުމަފުވަަޑއިގެންެނވިްހުރިހާްބޭފުޅުންވެސްްހަމަްހަނ

ްޕްރިންސިޕަލްް ްޖެނެރަލް ްހިމެނީ ްމި ްޢިބާރާތް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުގޮެތްއގައިްމީގަްަކނޑައެޅިްބަޔާންކުރުުމގެްބޭނުމުގަ.ްއެއީްފަހުންް  1635މައިގަ

ްގޮެތްއްެއް)ށ(ްއަންނައިުރް ްޮއޅޭފަދަ ްފުށުއަާރްނުވަތަ ްުނވަތަ ތަޢާރުޟުވާ

ްމަ ްފުރަތަމަ ްމައިަގނުޑ ްއެ ްއޭަގިއްދިމާވެދާނެތީ ްުއސޫލު ނޑު އިގަ

ްމިހެންް ްުބނެދެނީ ްމި ްބަޔާންކޮށްފައި ްެއހެން ްބޭނުމުގަ. ބަޔާންކުރުމުގެ

ްއިންތިޤާީލް ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްމިވެނި ްމިވެނި އޮތްކަމުަގިއވިޔަްސ

ްފުރުޞަތުދިނުމަށްޓަކައި.މަ ނަޑްށްްރުޙަލާގައި ްއަުޅގަ  1640އެހެންވީމާ،

ް ްހުށަހެޅުން ްމި ްެވއްޖިްއޔާ ްވޯޓަްށްފެންނަގޮތުގަިއ ްހަމަ އޮތްގޮތަްށ

ްއެއްެސވެްނވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް
ް
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ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޢިއްޒަްތތެރި ްނުކުތާެއއް  1645އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ްއާއިޝަތުްޢާޒިމާްަޝކޫރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެްރަީއސުލްޖުްމޫޙރިއްާޔގެްމެްނބަރުް ްއެިދްޝުކުރިއްާޔ ްފުުރޞަތަކަށް ްައޅުަގނުޑވެސް ްަރއީސް.  1650ްރި

ްްއާިއޝަތުްޢާޒިމާްޝަޫކރުް ްހއ.ދަންނަވާލީ، ްރ.ްދެންމެ ްމެންބަރާިއ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅެގްގެ

ްތާއީދުކޮށްލަން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަަކއަކަށް ްއެވިދާުޅވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެެދއް ްއެވިދާުޅވީ ްއެބޭފުޅުން ްޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ްމި ްދެްނ ވަަނ17ްް.

ްމަފްހޫހުށަހެ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްައޅުޅުމުގައި ްހުރިތަން ްމިްމްތަކެއް ނޑަށް ގަ

ްހަމައެ ްއަޅުގަްފެނިގެންދަނީ. ްބޭނުންވަނީ،ްއާއެކު ްދަންނަވާލަްނ  1655ނުޑވެސް

ްފާސްވެފައިހުރިް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބޭުނމަކީ ްބާބެއްގެ އިންތިޤާލީ

ްއިންތިޤާލީ ްޚިލާފަށް ްކުރަންޖެހޭނެތީްްލާމަރުޙަްކަންތައްތަާކއި ކަންތައްތަެކއް

ްިމް ްމީގަ ްދެޭކގޮތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްމިފާސްކުރަނީ. ވަިކއުސޫލުތަެކއް

ްފެންނަނީ.ް ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެަެއްސެވޭެނކަމަށް ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް

 1660ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ް.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުއާދެ،ްލ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1665ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިވިދާޅުިވގޮތަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްމަނިކުފާނު ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ސީަގއިްަވކިްކަމެްއްކުރުމަށްޓަަކިއްއަޅުަގނޑަށްްާތއީދުކުެރވެނީ.ްޤާނޫނުއަސާްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫސާް

ްޤާ ްއިޞްލާޙުކުެރވުނު ްމިހާރު ނޫނުއަސާސީަގިއްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއްޗެއް ްބުނެދޭ ްފާސްުކރުމަކުން ްހުރި  1670ފާސްކުރެވިފައި

ްއިންތިޤާީލް ްއެހެންކަމަށްާވއިރު، ްެއބައިނގޭ. ްރަނގަޅަށް އެންމެންނަށް
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ްކަްނކަްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްގެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން މަރުޙަލާގައި

ްހަމައަ ްަރއްޔިތުންނާއި ްހިންގާ ްފޯރުކޮްއުސޫލެްއެގގޮތުން ްގޮތެއް.ްށް ށްދޭނެ

ްއޮްތް ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއޮތްއިުރގައި އެހެން

ްކޮންމެް ްނޫން. ްފެންނަކަމެއް ްކުރުމަކީ ްެއަކން ްބަދަލުވާގޮތަށް  1675މާއްދާއަށް

ްޤާނޫ ްމިކަންކަން ްއެބައިނގޭ ްއެބަހުރިްމީހަކުވެސް ްބުނެފައި ނުއަސާސީަގއި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްކުރަންކަމަށް. ްމިއާް، ް)ށ( ްވިދާޅުިވގޮތަށް މަނިކުފާނު

ްއަޅުަގނުޑް ްނިންމާގޮތަްށ ްމަނިކުފާނު ްދޭތެޭރގައި ްއާއި ް)ށ( ތަފާތުވާތީ

ްގަިއް ް)ހ( ްނުެފނޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަެއއްނެތް.

ްނިންމެވިް ްތި ްމަނިކުފާނު ްއަަހންޖެހޭނެކަމަށް. ްޯވޓަކަށް  1680އެއޮތްަބއިަގއި

ްެއވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްނިންމެވުމާްތާއީދުކުރާތީ
ް

ް

ްރ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްޢަލީްއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

 1685ްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާޙަީކްްނެީގްމިމިޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްއެްއގޮތަކަްށްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްެއއްބަަޔުކ ްކަރުދާހެްއގައި ްެއއް ްިއޞްލާޙެްއގޮތުަގއި  1690އެއް

ްގެނެ ްެއްއޗެއްސޮއިކޮށްފައި ްޖަލްސާްސއޮތް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާަާރު މިދަނީްް.

ްއެހެންް ްަބއިބަިއޮކށްލާފަ ްވަކިަބއެއް ްތެރެއިން ްމީގެ ްކުރިއަށް. ހިނގަމުން

ްއިޞްލާޙުތަކަްށްގެންނަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެބަހުރި ނުޑވެސް ްއަުޅގަ މަށްވާނަމަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަންޖެހިފަ. ްބައިަބއިކޮށްލުްނ ްބޮުޑ ވަރަށް

ްއެއްހަމައަކުްން ްކުރަްއވަންޖެހޭނި. ްަކންތައް ްެއއްގޮަތކަށް  1695ރައީސް

ްދަންނަވާލަް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަމިއާއެކު ްބޭނުންވޭ،ގެންދަވަންޖެހޭނި. ްން

ްބައެއްް ްހުރި ްިއޞްލާޙުަގިއ ްއެ ްއިޞްލާޙު، ްބައެއް ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްތެެރއިންް ްބަްނެޗއްގެ ްބޮޑުސިންގާ ްިއޞްލާޙެއް ްއެހެން ްމިހާރު ކަންތައްތައް

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްދިޔައިުރ ްއޮްތގޮތަށް ްބަންޗް ްބޮޑު ްހިނގައްޖެ. ފެނިގެން
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ްއަޅުަގނުޑެގް ްނާއްަސވާނެ ްރައީސް ްގޮްއސަ. ްއެއޮތީ  1700ބައިވެސް

،1ް،2ް،3ްލާޙަކަށެްއ.ްެއއީްއޭތިްީމގެްތެރެއަށްްވަދެްގޮސްަފއިވަީނ.ްއިޞް

4ް ،5ް ،6ް ްބަިއް، ނުޑގެ ްައުޅގަ ްދިޔައިުރގައި ްހަންޑްރެޑަށް ްގޮަތގަ. ގެ

ް ްއެހެންޏާްއެދޭތެރެއަށް ްދެޭކގޮުތގައި ްއަުޅަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ަވއްދާލާފަ.

ް ްވަިކވަކިން ްއެގޮތަށް ްސިންަގލްކޮށް ްއެްއޗެހި ްހުރި ެއްަނންގަވާަފއި

ްނޫންތޯ ްފާްސވިތޯ ްކަންނޭްއެްއޗެއްހި ްެގންނަވަންޖެހޭނީ.ްބައްލަވާަފއި  1705ނގެ

ްރައީސް... ނޑުްއެކަމަކު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނީ،ްްދެން ްކުރިން އިށީނުމުގެ

ްހަމަް ްއަމީންޢާންމުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސަލާމަތްކުރުުމގެގޮތުްނ ވަގުތު

ްހުށަހެޅިކޮންމެފަ ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްހަރަކު ްބޭފުޅުންގެ ނަންތަްއ.ްޢިއްޒަތްތެިރްވި

ްވިދާޅުވުމުްން ްއަމީންޢާންމު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއެަބވިދާޅުޭވ،ްައޅުގަ ރައީސްެވސް

ްކޮންމެހެ ްދެން ްއިޢުލާންކުރަްއވާއިުރ، ްނަތީޖާ ްރައީްސްން  1710ޢިްއޒަްތތެރި

ްމަޖިލީހަށްް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނުކުރެއްވިނަަމވެސް ްއިޢުލާން ނަންތައް

ްހު ްކޮންަބއެއްތޯ ްކުރީަގއި ްއެނގުނީމާވޯޓުދިނުމުގެ ްށަހެޅީ އަޅުަގނޑުމެްން،

ނޑުމެންނަްށްގަިއގަްކުލައަށްްބަލާތީވެްއިމްިތޔާޒުްއޮތްލެއްްބޮ ުޑކަމުންްއަޅުގަ

ްސައުތުްްއިނެގއޭ ްކޮްނމެހެން ްގެންދަން ްކުިރއަށް ްެއކަން އިމްތިޔާާޒއެްއކޮށް

ްދަންނަވާލަންް ްނޫނަސް.ްއެހެްނިވމާ،ްއެވާހަކަ  1715ރިްގެްންޢިއްޒަތްތެއެފްރިކާަގއި

ްުޝކުރިްއޔާ.ްރައީސް،
ް

ްް

ްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްްމެންބަރުއާދެ، ނުރަސްީމްްވާހަކަފުޅުދެްއެކވީތި

ްްބައްދަލުވުމުަގއި ްޢިއްޒަތްތެިރްއެްއގޮތްކުރުންތަކުްއެްއގޮތްކުެރުވނު  1720ގެތެޭރގަިއ

ްހިމެނިގެންދިަޔް ްޭއގެތެރޭަގއި ްހުށަހެޅުންތައްވެސް ްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ނޑުމެންެވްސްވަރަށް ްއަޅުގަ ްއެކަން ްއެބަހުރި. ްކަންތައްަތކެްއ ގިނަ

ްމިހުށަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްމިދެންނެވީ،ޤަބޫލުކުރަން. ްހެޅުންތަކުގެތެޭރގަިއ

ްއަެނއްާކް ްއެބަުހއްޓޭ ްއެއްަބއިތަްއވެސް ްވަދެގެްނދިޔަ އެްއގޮތްކުެރއްިވއިރު

ްއެހެންވީމާ ްއެބަހުއްޓޭ. ްހުށަހެޅުންތަްއވެްސ ްވަކިންހުރި ްކޮ،  1725ންމެހެންްެދން

ްއަޅުަގނުޑްއެއާ ްމިާހރު ްނުދެންނެވިޔަސް ްެއއްެޗއް ނޑު ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން

ް ްިޢއްޒަތްެތރ17ްިކުރިމަތީގަިއްމިއޮތީ ްަމއްސަލަ މެންބަރުންްްވަަންމާއްދާގެ
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ް ްތަފާތުކޮށްްމިފާހަގަކުރަްއވަނީ، ްހަމަ ްމީގައި ްމިދަންނަވަނީ ނޑު އަުޅގަ

ްއެކެް ްމީ ްބޭުނމެއްނެތް. ްފާސްކުރުމުގެ ްމިާވްރިޕީޓްކޮށް ްގަިއ ް)ހ( ްއގެ

ް ްމާްއދ17ްާކަންތައްތަްއ ްވަނަ ްކަްނތަކަކީ، ްމިވާ ްގަިއ ް)ހ(  1730ހަަމްގެ

ް ްމިޤާނޫނުަުއަސާސީަގއި ްކަމެއްކަމަްށވާތީ، ްގަިއްބަޔާންވެގެްނވާ ް)ށ( ދެން

ް ްމި ްދެން ްއެއްެޗއް 2ްްމިބުނާ ްގެ ް)ށ( ްއެއްަޗާކ1ްްގައި ްމިބުނާ ަގއި

ްމިދެންނެވީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއުޭޅކަމަށް ްއެކަމުންްތަޢާރަޟުވުމެއް ެވްސްދެން

ަވކިްމުއްދަެތއްްލިެބންޖެހޭނެކަމަށްްތެރިްމެންބަރުްފާހަގަުކރައްވަނީ،ްޢިއްޒަތް

ްއެހެންވީމާ،ް ްިތގެންދެީވ. ްމިވިދާޅުވަމުން ްދެްއތޯ ްއެހެން  1735އެކަންކުރުމަށް.

)ށ(ްެގްގަިއ،2ްްހަަގކުރަްއވާތީްދެްންދަންނަވާލީ.ްއެކަމުްމީގެްއެގޮތަށްްފާ

ްއަޅުގ2ްްަ ްމިއޮތްބައި ްމިގައި ްއެއީ ްގެންދެވިދާނެކަމަށް. ވަަނ46ްްްނަޑށް

ް ްޙައްޤުަތކާއި ްއަާސސީ ްމާއްދާގަިއ ްއޮްތގޮތުްނ46ްްމިިނވަންކަމުގެ ަގއި

ްތަޢާރުމި ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށްއޮންނަނީ ްކަންތައްތަްއ ްއެންމެހާ ޟުވާ

 1740ޢަމަލުކުރަންްފެށުމާއެކުްބާޠިލުވާނެެއވެ.ްއެހެންވީމަ،ްޢަމަލުުކރަންްފެށުމާއެކުް

ްއެކަމުެގްބާޠިލުވާނެކަ ްަނގާތީ ްޕީރިައޑެްއ ްއިތުރު ްޮއތީމާ ްބުނެފައި މަށް

ް ްއެއީ ްމިދަނީ. ްފާހަގަކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ދަންނަވާލެވުުންމި

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްއާދެ، އެްއޗަކީ.

ްނަޝީދު.ް

ް1745 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެް ްެގ ްހއ. ނުޑވެސް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޔާ

ްޝާހީންްްުމޙަންަމދުްނަީޝދުްްމެންަބރު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްމުޢިއްޒު،ްރ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު

ްހުށަހެޅުއްިވްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްޝަކޫުރ ްޢާޒިމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  1750ހަމީދު،

ްތާއީނުކުތާއަ ްށް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވާލަން ްބާބެއްަގިއްދުކޮށް އިންތިޤާލީ

ްބާބުތަކުގައިހުިރް ްމާއްދާަތކުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަންތައްތަކަކީ ހިމެނޭ

ްތަޢާރަ ަުްއުސޫލަކާ ްވެދާނެ.ޟު ްްޕރޮވިޝަންތައްްްވާކަމަކަްށ ްސަބްސްޓޭންިޓވް

ްނިންމާފައޭ.ް ްފާސްކޮށް ްއެހެރީ ްމިހާރު ްތަކެްއެގގޮތުަގއި ޗެޕްޓަރު

ްމިއަުދްން ްބަލައިގަތުމަށްޓަކައި ްފުރިހަމައަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ  1755އަޅުަގނޑުމެން
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ްއަދާކުރުމަްށް ްވާޖިބުތަްއ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްދެވެންެދން ްއެހިސާބަށް ފެށިގެން

ްއިންތިޤާލީް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޕްރޮވިޝަންތަކެކޭ ލިންކް

ްބާބެއްް ްއިންތިޤާލީ ްއެހެްނވީމާ، ްމިގެންނަނީ. ްވާހަަކއަާކްބާބެއްަގއި ްއޮތް ަގއި

މާއްދާައކާްތަޢާރަޟުވެދާނޭ.ްއޮތްްޗެޕްޓަެރއްަގއިްއޮތްްބާބަކާ،ްފާސްކޮށްފައިް

ްއިންތިޤާލީް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޮކމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްހެއްކެއް  1760އޭހެ

މަރުޙަލާއަށްްފާސްކުރިގޮތާްޖުިޑޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންްއަޅުަގނޑުމެްން

ްފާސްކު ްމަރުޙަލާއަށް ްތަޢާރުއިންތިޤާލީ ްުކޑަކޮށް ްޟްވާނެ،ރިގޮްތވެސް

ްބޭނުންވާގޮާތް ްބާއްވަން ްކޮމިޝަން ްިއލެކްޝަން ްޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ޙަޤީޤަތުގައިްޖުޑިޝަލްްސަރިވސްްކޮމިޝަންްބާއްވަންްބޭނުންވާގޮތާ.ްދެްން

ްނުވަަތް ްރިޕީޓްާވކަމަށްވަންޏާ ްމި ްޤާނޫނާއި ްުނވަަތ  1765ތަޢާރަޟުވާކަމަށްވަންޏާ

ްއަާރކަމަ ްނޭއްސެއޮޅުމެއް ްޯވޓަށް ްވިދާުޅވާކަމަށްވާނަަމ،ްށްވަންޏާ ވޭނެކަމަށް

ް ްެއއްެސިވ ްތިވޯޓަށް ްވޯޓަްށ18ްްދެންމެ ްމާއްދާއަްށެވސް ވަނަ

ނޑަކަ ްއަުޅގަ ްމިބުނަނީ،ްއެއްެސވޭނެކަމަކަށް ްޭއަގއި ްއެއީ ްނުފެނޭ. ށް

ްއަދަބުް ްުކށަށް ްފެށުަުމުގެކުރިން ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތަ ްޙުކުްމ ނަޑއެިޅގެން ްމީހުންގެތެރެއިްންކަ  1770ންފީޒުކުރަމުންދާ

ނޑަެއޅިފައިވާމީހުްން ްކަ ްޙުކުމް ްތަޢާރަޟުވާކުށަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ް ްގިނަެވގެން ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުަރން ދުވަހުގެތެޭރގަިއ14ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދޫކުރަންވާެނއެވެ. ްއަހަރުްނ1932ްްމިނިވަންކޮށް ަވނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުރިންޯތްފެށިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ްެއބައޮތް.ްކޮން ެއއް

ްއިނގޭތޯ.ް ްސުާވލެއް ްއަންނާނެ ްއެއީ ނަޑއެޅިފައިުހރީ. ްކަ  1775މިއަދަބުތައް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްގއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދްނާންްޙަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1780 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްންަބރުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްމެް ްދަންނަވާލަންްުޝކުއާދެ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްރިްއޔާ
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ްްްއަދްާނންްހަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްބޭނުންވަނީ، ްމި ްހުށަހެޅުމ17ްްާމަނިކުފާނު ްމިޮއތް ްކަރުދާހުަގއި ވަނަ

ްަމއްސަަލް ްިތވިާދޅުވާ ްމީަގއި ްދެން ްނެރުއްަވއިފި. ްރޫލިންގއެްއ  1785ބެހޭގޮތުން

ް ްކުރިމަތިވޭ. ްހުށަހެޅުމެއްްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްމިހުށަހެޅުންް ްއަނެްއކޮޅުްނ ްދަތިކަމަކަށްވާނީ. ްއެހުމަީކ ްވޯޓަްށ ބައިބައިކޮްށ

ްވި ްއެބަ ްބައެއްބޭފުޅުން ްއައްަސވަްނޖެހޭނެކަމަށް ްވޯޓަށް ދާުޅވޭ.ްއޮތްގޮތަށް

ް ްހިތަށްއަރަނީ، ްކުރިއަްއަޅުަގނޑު ްއޮމާންކަމާއެކު ްކަންތައްަތއް ްށްޯވޓުގެ

ްނޭހިދާް ްވޯޓަށް ްނުވަތަ ްފާސްނުވެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް  1790ގެންދަވާ

ްހެދުމުގެް ްއިޞްލާޙުގެނެވި ްފަހުން ްވޯަޓށްއެހި ްފަހުން ކަންތައްތަކަށް

ްއެހެނިހެންް ްައދި ްމާއްދާތަކުަގއިވެްސ ްއެެހނިހެން ްއޮންނާނޭ. ފުރުޞަތެއް

ްމައްސަ ްއެީއ ްދިޔައީ. ްކުރިއަށް ްމިކަން ްމިގޮތަށް ލަޖެހިްބާބުތަކުގަިއވެސް

ްފަހަރަކަ ްދެވަނަ ްއެހޭ. ްވޯޓަށް ްއެއަށް ްަފހުން ްވެއްިޖއްޔާ ްފޭލް ްށްވޯޓުެވސް

ްމިއަްށް ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްއާދޭ. ްފަހަރަކަށްވެސް  1795ތިންވަނަ

ްދެއްވަްން ްގެްނޮގސް ްކުިރއަށް ްއޮތީީތވެ ްއަދި ްފުރުޞަތު މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ްދަންނަވާލީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

 1800ްއާދެ،ްލ.ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބޭނުންީވްޝުކުރިއްާޔ ްދަންަނވަން ްައޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް، ްްއޒަތްތެރި

ްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:ްމޫސާް ްވޯޓުލާއެވާހަކަ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަށައިގެްންިމއަދު ްފަށައިގަތީސުެރން  1805ން

ްއެއްބަސްެވަވޑަިއގެންފައިހުިރް ްބޭފުޅުން ްިގނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއި

ްއެކަުމެގް ްތަފާތުެވގެން ްައކުރެއް ްފިއްޔެއް ްއެންމެ އެއްބަްސވުމުަގއި

ްވިާދޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްރަނގަުޅްްވާހަކަދެްއކީމަ ްމީހަމަ ްގެންަދާވގޮތް ތިމަންނަ

ްތިް ްވިާދޅުވެ ްގޮތްކަމަށް ްވަިކގޮތަކަްށްގެންަދވަނީ. ްމަނިކުފާނު އެހެންވީަމ،

ްއެެތރޭގައި ްމިތާ ްމީހުންްނިންމަވައިފިއްާޔ  1810ޭބނުންނުވާގޮތަްށްްަބޔަކު

ްމަސައްަކްތްމިދިޔައީމައި،ް ްއެތެރޭަގއި ްމިތާ ްބަދަލުކުރަން ްއެ ްއަެނއްކާ ދެން
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ްއެއާިއް ްފަހުން ްބާއްވަވާފައި ްހުށަހެޅުން ްމުޅި ްރަނގަުޅވާނީ ކުރުމަށްވުރެ

ްވާދޭތެރޭ ްއޮތިއްާޔ،ގައި ްފުރުޞަތު ްއެންމެންްްހަކަަދއްކަން ނުޑމެން އަުޅގަ

ްއެންމެް ްހަމަ ްމިގެންދަނީ. ްދެމުން ްވޯޓު ްމިއަަަށް ްތިބެގެން ހަމަހޭގައި

ްއުޞޫލުް ްގެންގުޅުއްވާ ްމަނިކުފާނު ްއެހެންީވމަ،ްމިހާރު ްތަފާތުވަނީ.  1815އަކުެރއް

ްހައްދަާވކަމަށްވަ ްވަިކގޮތެްއ ްއިންޓޯލްގެފަުހން ްެއީއްނިބަދަލުކުރުމަށް ްއޔާ

ްބަދަލުކުރަންް ްއެބަހުިރ ނޑުމެންވެސް ްއަުޅގަ ްއެހެންވެއްިޖއްާޔ މައްސަލަެއއް.

ްމަޖިލިސްް ްހަލަބޮލިކަމުގެތެރެއަށް ްއެ ްއެހެންީވމަ، ްއެއްޗިތިތައް. ޖެހޭ

ްއެކަާމް ްފަހުން ްގެންދަވާ. ްތިގެންދަވާގޮތަށް ްމިހާރު ނުގެންދަވާ

ްދަންނަވާލީ ްވާހަކަ ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްއެހެންނޫނިއްާޔްވާހަކަދެްއކުމުގެ .1820 

ްއަުޅަގނޑުމެންވެްސް ްނަގައިގެން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ްކިް ްގޮތްަތކެްއވެސް ްއަދަުބވެރިަކމާއެކުބޭނުންވާ ްެއއަށްވުެރ މިއަުދްްޔަން.

ްދީގެން.ް ްެއއްާބރުލުން ްކުިރއަށްދާން ްެއކީ ްމިކަާމއި ްތައްޔާރުެވގެން މިތިބީ.

ްވިދާޅުވާ ްމަނިކުފާނު ްކައިީރގަިއވެްސްއެހެންވީމަ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްނވީ

ްބުނީމަމި ްއިށީންނާށޭ. ްއެއްެސވީަމްއިށީްހާހިސާބުން ްވޯޓަށް  1825ނުމަށްފަހު

ްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ް

 

ް

ނޑުްވަރަށްްއުފާުކރަންްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަރަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްއަުޅގަ

ްމަސަްއކަތްކުރައެުކވެރިކަމާިއއެ ްއެީކަގއި ްކޯޕަޭރޝަންއާއި  1830ްއވަމުްންީކަގއި

ް ްއޮީތ، ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްމީގަ ްދެން ްހަމަްގެންދަވާތީ. ނޑު ައޅުގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއްއެޗއް ްއެނގުނު ނޑަށް ްައޅުގަ ްުނވަތަ ްއެއްޗެއް ފެނުނު

ްވަރަްށް ްވާހަކަފުޅުަގއިވެސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެން ދަންނަވާލީ.

ްވިއަގު ްދެންމެއަކު ްފާހަގަުކރައްަވއިފި. ްވާހަކަފުޅު ްހުރި 14ްާދޅުވިހެން

ް ްމަޖިލީހުދުވަހުގެތެޭރގައި، ްފާހަގަކުެރއްވިހެްނ،ްަވޒީރުންެގ ްމެންބަރު  1835ގެ

ް ްއެބައޮތް. ްމިނިަވންކުރަންވާނޭ.14ްްއެކަންެވސް ްއެމީހުން ުދވަހުގެތެޭރގައި

ް ްަވގުތ14ްައެހެންވީމަ، ްވަގުތުން ްހަމަ ްނޯންނާނެ. ްއެކަްންުދވަހެއް ށް

ްއެރޫ ްއެހެނެއްނޫން ްއެހެންނަމަވެސް، ްކޮމިޓީގެްޙުަުނިމެންވާނެ. ަގެއްއނޫން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަިދ ްެދއްެކވުނީ. ްވާހަކަފުޅު ްބައްދަލުވުމުަގިއވެްސ ނުރަސްމީ



 67 

ްހުށަހަޅު ްމިހުށަހެޅުއްވުްނތައް ްއެހެންވީމަ،ްއްވަމެންބަރުން  1840ީނވެސް.

ނުޑްއަދިްހއ.ްެގްއިން،ްފަދަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިފާހަަގކުރެްއވި އަުޅގަ

ްއަުރވާނަން.ް ްފުރުޞަތެްއ ްމުޢިއްޒަށް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދިވަަޑއިގަތް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްނިޒާމީްްއަރުވާަފއި، އެހެންނޫންތޯ

ްްނުކުތާއަކަށް.

ް1845 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްތެްަބރުްމެންތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީް ްލ.ްޝުކުރިއްާޔ ްެފންނަނީ ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްަރއީސް. ްރި

ްމޫްވާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުްމުިޢއްޒުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްފަދައިން، ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނިކު 17ްސާ

ްމާއްދާއާްް ްއަދިްވަނަ ްފަސްކުރައްަވން.ްދެން ްއިހަށް ްނިންމެވުން ްގޮތެއް  1850މެދު

ްަސމާލުކަމަ ްރައީްސގެ ްއަޅުގަޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންބޭނުން،ްށް ނޑު

ްަޙއްޤުތަކާ ްބާބުއަސާސީ ްބެހޭ ްމިބުނަނީ،46ްްެގ ްާމއްދާަގއި މިބާބުަގިއްވަނަ

ްކަންތަކުެގް ްއެންމެަހއި ްތަޢާރުޟުވާ ްޙަްއޤުތަކާއި ްއަާސސީ ބަޔާންެވގެންވާ

ް ްހުށ17ްަވާހަކަ. ްވަނަ ްގެ ް)ށ( ްމިބުނަނީ،1ްްހެޅުމުގެ ަގއި

ްފާ ްކަންކަން ްތަޢާުރޟުވާ ްއެހެންވީމަ،ްމިޤާނޫނުއަސާސީއާއި  1855ހަގަކޮށް.

ގަިއ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގ17ްްެއެއަްށވުރެްމާްފުޅާދާއިރާއެްއެގްވާހަކަް

ްދަންނަވާލީ.ް ްސަމާލުކަމަށްޓަަކިއ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެކަންވެްސ މިބުނަނީ.

ްޝުކުރިއްާޔ.ްް
ް

ް1860 

ްފާހަގަކުރެވުނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަކން ނޑަށްެވސް ްއަުޅގަ ްތިވިދާުޅވިްއާދެ، އަސާީސްްހެން،.

ްވާހަަކކަން.ް ްޙައްޤުތަާކއިބެޭހ ްއަސާީސ ްމިބުަނނީ ްއޭަގއި ޙައްޤުތަުކގެ.

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމީގައި ްއެހެންވީަމ، ތިވިދާޅުވިހެން.

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްއެހުމުެގވެްސ ްވޯޓަްށ ްމީގަިއ ްނެތްކަމަްށވަންޏާ އިޢުތިރާޟެއް

ް ްނާހާ ްކޮންމެހެން ްމިދެންނެވީ ްފަްމައްސަލަެއއްނެތް.  1865ބާއްވާލުުމގެެވްސްހަށް

ްބާްއވާލާނަންް ްފަހަށް ްއެހެންވީމަ، ްަމއްސަލަެއއްެނތް. އަޅުަގނުޑގެ

ް ްާއދެ، ނޑު. ްއަުޅގަ ްބާއްވާލާނަން ްފަހަށް ްއާދެ، ފަހުންްއަޅުަގނޑު.
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ްއާެދ،ް ްދަންނަވާނީ. ްމިއަށް ްނިންމާފައި ްގޮތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ނިންމާލާފައި

ްޢިް ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްނުކުތާައށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުްކީކޭތޯ. އްޒަތްެތރި

 1870ްމުޙައްމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެތިންްްަމދުްންަްމުޙަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްެދއްވާަފިއްހަމަ ްރޫލިންގްއެއް ްިމހާރު ްދެންނެވީ ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު

ްވާހަކަުފުޅްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްް ްބޭފުޅަކު ްދެ ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްބޭފުޅަކާއި ްޤާނޫނީ  1875ްދެ

ްދައްކަް ްބަދަލުޮކށްލައްވުމުން ްިޚޔާލު ްނިންމެވުންތަްއްަވއި މަނިކުފާނުގެ

ްބަދަލުކުރައް ްގެްނދަވާކަމަށްެވއްޖިްއޔާ، ނޑުމެންެގްވަމުން ައޅުގަ

ްތާއީދުތަކެްއވެްސް ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްތާއީދުކޮށްަފއި ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ްޤަބޫލުކުރެވޭް ނޑަށްެވްސ ްއަޅުގަ ްގެންދަންެޖހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްފަހުންްއަޅު ްވިދާޅުިވހެން ްއެ ްއަޚް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއަެނއް  1880ަގނުޑގެ

ްއޮންނާނެކަމަށް.ް ްމަނިކުފާނަށް ްފުރުޞަތު ްނިންމާނެ ްގޮެތއް މިމައްސަލައަށް

ްދެްން ްމިމާއްދާއަަަށް ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ް ްއައްަސވަްނ17ްްއިތުރަކަަަށް ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަކަށް ވަަނ

ްއް.ްޝުކުރިްއާޔ.ްޖެހޭނެކަމަަަކަށެ
ް1885 

ް

ައޅުަގނޑުްމިފަހަްށްދެންްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާހަގަކުރެްއިވގޮތަށްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ބާއްވާލުންްރަނަގޅުކަމަށްްފެންނާތީްއަޅުަގނޑުްއެކަންްފަހަށްްބާއްވާލާނަްނ.ް

ްއިބްރާހީމްްނި ްމެންބަރުްޙުސައިން ްޢިއްޒަތްެތރި ޒާމާބެހޭްއާދެ،ްޅ.ްއަތޮުޅގެ

 1890ްނުކުތާއަށް.ް

ް

ް)ނިޒާަާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޝުކުރިްއޔާ ްއިންފޮއާދެ، ްދެންމެއަކު ްރައީސް. ްމޭޝަންްތެރި
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ްއޮނަރަބަްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމުޙައްްމިނިސްޓަރު ްލް ްއެވިދާޅުވިފަަދިއން، ްނަޝީދު  1895އެްއވެްސްމަދު

ްމިޤާނޫނު ްާފސްކޮށްފައިޮއްތްޙާލެއްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަސާީސން

ްބާބުަގިއް ްިމއިންތިޤާލީ ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްތަޢާރުުޟވާ ފާސްކުރުމަކާއި

ަވނަްމާއްދާާއިއ46ްްންްނުވާނެ.ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާނީ،ްވޯޓަށްްެއއްެސިވގެ

ްސަބަބަީކް ްުނެވއޭ. ްތަޢާރަޟެއް ްބާބާއި ްއިންިތޤާލީ ްމިހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު

ް ްމެންދެންމެއަކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްގެ ްވިާދޅުވިފަދައިން،ްހއ. ްމުޢިއްޒު  1900ބަރު

ްވާހަކަ.ް ްޙައްޤުތަެކއްގެ ްއަސާސީ ްމިއޮންނަނީ ްބަޔާންކޮށްަފއި މީގައި

ްމިތަޢާރުޟުވާތީކީނޫން.ް ްމިދަންނަވާލަނީ. ްައޅުަގނުޑ އެހެންވީމަ،

ނޑުްމިދަންނަވަނީ.ް ްޝުކުިރްއޔާއާދެ،ްތަޢާރުޟެއްނުވެއޭްއަުޅގަ
ް

ް1905 

ްވާހަކަ ްދެންްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ްބާއްވާލާަނން. ްފަހަށް ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ްއެހެންވީމަ، ާއދެ،

ްވާހަކަފުޅުންް ްބޭފުޅުްނެގ ްދެއްކެވި ްާވހަކަފުޅު ްގިނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެނިގއްޖެްތަޢާރުޟުނުވާކަން.ްއެހެންވީމަ،ްެއއީކީްމަްއސަލައެއްނޫން.ްދެްން

ްދެން ްދަންނަވާނަން. ްޯވޓަށް ްމިއަށް ްފަހުން ނުޑްމިހާރުއަޅުގަްްއަޅުަގނުޑ

ް ްއޮީތ، ްގެންދަން ްދެން ްކުރިއަށް ްއޮްތ18ްްމިހާރު ްދެން ްމާއްދާެގ  1910ވަނަ

ް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުްނ 18ްްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުން، ވަަނ18ްްވަނަ

ްމާއްދާއެއްނޫން.

ް

ް

ްޙަމީދުްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ  1915މާޅޮސްމަޑުލު

ްށަހަހު ްއަޙްމަުދްޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްތަޢާރުޟުވާްމުޢިއްޒު ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ

ޤާނޫނުއަސާީސއަްށްޢަމަލުކުރަންްފެށުމުގެކުރިންްކުށަކަށްްއަދަުބްކުށްތައް.ްމި

ްގެންދާ ްކުރަމުން ްޙުކުމްތަންފީުޒ ނަޑއެިޅގެން ްތެރެއިްންްކަ މީހުްނގެ

ްމީހުންް ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްޙުކުމް ްކުށަކަށް ްތަޢާރުުޟވާ  1920މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ް ްގިނަވެގެން ްޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ްތެރޭަގިއ44ްްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދުަވހުގެ

  މިނިވަންކޮށްްދޫކޮށްލަންވާނެެއެވ.
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 1925  ދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1930ް.ޝާހީންްހަމީދުއުތުރުބުރީްމެންބަރުްްމާޅޮސްމަޑުލުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.އުތުރުބުރީްމެންބަރުްްތިލަދުންމަތީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

 34ް1935ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

47ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްފާހެއްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްއޮްތްމިވޯޓުގެ ްއާދެ،ްދެން ވި.

 1940މާލޭެގްްންްއެދެން.ްނިޒާމާބެހޭްނުުކތާއެއް،ދަންނަވާލަދެްއވ41ްުހުށަހެޅުން،ް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާތިފް.ްޢިއްޒަތްތެރި

 

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްފާހަގަކޮށްލަންްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  1945ްޝުކުރިއްޔާ

ްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ފްްޠިއާ ްމައްސަލަެއއް ްޢިބާރާތުެގ ްއަދިެވސް ްބޭނުންވޭ ްމި ްމިދިޔަ 41ްފާސްެވގެްނ

ްމިއޮ ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްވަނަ ްއޭަގއި މިޤާނޫނުއަސާސީާއިއްްއެބަބުނޭްނނަ.

ް...ތަޢާރުޟުވާ
ް

ް1950 
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ްފާސްުނވެގެންްދިޔަ...ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްދެްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްދެއްތޯ. ްދިޔަ ްނެތީމަފާސްނުވެގެން ްދެއްކިފައި ްމިވާހަކަ  1955ްފަހުންްްން

ްދަންނަވާލަނީ.ްްްެކވުން:ވާހަަކދެއްފްްޠިަިއާ ްމި ްމިވާހަކަ ްހިނަގިއދާނެކަމަށްޓަކައި އެމައްސަަލއަކަށްނުވެ

ްއެބަޮއވޭ.ް ްއެހެން ްކުަށކަށް، ްތަޢާުރޟުވާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ްކޯްޤާނޫނުއަސާ ްެއއީ ްކުށް ްތަޢާރުުޟވާ ްއަޅުަގނޑުމެްންސީާއއި އްެޗއްކަން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަހުން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިވާހަކަްދެނެގަންނަންވާނެހެން މެން

 1960ްދެއްކޭއިެރްއގައި.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްތިފާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަަގކުރެްއވުމާއާދެ، މެދުްހަގަކުރެްއވި

ްޢާންމުް ްއަމީން ްއާދެ، ްނެތީމު. ްަދންނަވާކަށެއް ްެއއްެޗއް ްަވކި އަޅުަގނޑު

 1965ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލާދެއްވުމަށް.ްްވަނ41ްްައަރިހުްދަންނަވާލަންް

ް

ް

ްޙަމީދު،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްާޝހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ މާޅޮސްމަޑުލު

ްސަމީރު،ް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްއަޙްމަ ްއަނީސާ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  1970ޅުްނިލަންދެއަތޮްދު،މުލަކަތޮޅުގެ

ްފާދިއްޕޮޅުެގް ްނާޝިދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ

ްޙުސަ ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް އިން

ްއަނިލް،ް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްކޮޅުމަޑުުލެގް ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަ ްހަސަން، ްރަޝީދު ްހުަސއިން ްމެންބަރު  1975ތްތެރި

މަދުްނަޢީމްްތާއިދުކުރައްވާފަިއވާްހުށަހެޅުން.ްންަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަ

ްދަށުްން ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނުގެަނއުން. ްއިޞްލާެޙއް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

މަޖިލީހަށްްްފުރަތަމަްއިންތިޚާބުކުރެވޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިްރަްއޔިުތންގެ
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ް ްމަޤާމުތަކާއި ްއެމީހުންގެ ްމީހުން ްކުރިްންޙަަައިންތިޚާބުކުރެވޭ ވާލުވުމުގެ

 1980ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށްްެއްއވެްސްއިޞްލާޙެއްްނުގެެނވޭނެެއވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1985ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުތުރުބުރީްްޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެ ްޙަްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން މީދު،ްމެންބަރު

ް ްއުތުރުބުރީ ްސަމީރު،ްތިލަދުންމަތީ ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްއަޙް ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްނިލަންދެއަތޮޅުްމުލަކަތޮޅު  1990މަދު.

ް ްދެކުނުބުރީ ްއަޙްމަދު ްފާދިއްޕޮޅުްމެންބަރު ްނާޝިދު،

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް

ްމުޙަްރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކު ްމެންބަރު ްއަނިލް،ްންަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަދު

 1995ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙަސަންްަޢފީފް،ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަުރް

ްމެންބަރުް ްހައްދުންމަތީ ްހަސަން، ްރަޝީދު ހުސައިން

ްމަދުްނަޢީމް.ންަްމުޙަ

ް

99ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 91ް2000ްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

34ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަާލއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްމއާދެ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2005އަޙްމަދުް.އަތޮޅުގެ

ްޝަފީޤް.
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ް

ްނުކުތާ(ް)ނިޒާމާބެހޭ

ް

ްއަުޅަގންމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނެގީ، ްނުކުތާެއއް ްިނޒާމާބެހޭ  2010ްދެްންޑު

ްްވޯޓަށްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއޮތް ްހުށަހެޅުން،23ްއަހަން ްަގިއްްވަނަ ް)ށ( ްހުށަހެޅުމުގައި މި

ް ްޢަމަލުކުރަންފަށާ ްޤާނޫނުއަސާސީައށް ްމި ްފެށިއެބަބުނޭ ްދުވަހުން 1ްގެން،

ހޫރިއްޔާގެްަގއިްޢަމަލުކުރަންްފަށާފައިވާްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖުމ1998ްުޖެނުއަރީް

ްއުވުީނއޭ ްއެހޭނެްޤާނޫނުއަސާސީ ްވޯޓަށް ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްެއއީ، .

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްއެީއ،  2015ހުށަހެޅުމެއްނޫން.

ް ްަގވާއިުދގެ ް)ހ(.2ްއެކުަލވާލި ްމާއްދާގެ ްއެޖެންާޑއަީކްްަވނަ މަޖިލީހުގެ

2334ްް ްއެއްކޮްށ19ްްޖުލައި ްމަޖިލިސް ްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ްދުަވހު ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާީސްއެ ްފަދައިން ްލިޔުމުގަިއވާ ްފޮނުވި މަޖިލީހަށް

ްިއޞްލާޙުކުރަނީް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސަތްކަތްުކރުމޭ. އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްޤާނޫނުއަސާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއަޅުަގނޑުމެްންދިވެހިރާއްޖޭަގއި  2020ސީ.

ް ްއެ ަިްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމާއްދާެއއްވެްސްޢި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބާރާތުން

ްޖުމުހޫރިއްާޔެގް ްެއ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ހިމަނައިފީމު،

ްޤާނޫނުއަސާީސޭއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ، ްމި ްމީގެފަހުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްޤާނޫނުއަ ްޖުމުހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ސާީސއަށޭ،ްއިޝާރާތްކުެރވެނީ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްމިހެންވެސް ްއެހެންވީމަ،ްްއަޅުަގނޑުމެންެގ  2025ލިޔެފިްނ.

ްޤާނޫނުއަސާސީ.ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިދަނީ ްއިޞްލާޙުކުރަުމން އަޅުަގނޑުމެން

ްއުޭވގޮތަަކްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްއެހޭނެކަމަކަށް ްވޯޓަށް ްމިމަޖިލީހުން ްމިްއަޅުަގނޑުމެނަށް ނުފެންނާތީވެ

ްހުށަހެޅުމަކީްވޯޓަށްްއެހޭނެްހުށަހެޅުމަކަށްްނުވާތީްދަންނަވާލީ.
ް2030 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެްނބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްނޭހުމާްއާދެ، ްެއހުމާއި ްވޯޓަްށ ައޅުަގނޑު

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާެބހޭ ްއުޅެނިކޮށް ްނުދަންނަވާ ްވަކިެއްއޗެއް ބެހޭގޮތުން

ްދެ ްޢިއްޒަތްތެރިްނަންގަަވއިފި. ްފާހަގަކުރަްއވައިިފ ްއެހެންނަމަވެސް ން،
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ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރ.އަޮތޅުެގ ްއާެދ، ްޝުޢޫރުތައް.  2035މެންބަރުގެ

ްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެްނގޮތަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާޙު ްމި ްހުށަހެޅުން ްއިންތިޤާީލްމިއ23ްްީކަށް،ްބުނާނަމަ  2040ްކީ

ްވާހަކާްްވަީޙދުްވާހަަކދެއްެކވުން:ޢަލީ ްނޭހޭނެ ްވޯޓަށް ްވާީތވެ ްކަމެއްނޫންކަމުގައި ްގުޅުންހުރި ބާބާ

ްދަންަނވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްލަދުވެތިކަމާއެކީ
ް

ް

 2045ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިާޔޟުްރަޝީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެްންްމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟުްކޮޅު ްކަމަށްެވއްޖެކަމަށްެވއްޖިއްޔާ ްއެެހންވެއްޖެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނ2ްުއޮންނާނީ ްއޮތްތާނަގއި. ްކުިރއަށް ނޑުމެންެގްއަސާސީޯތއޭ  2050ައޅުގަ

ް ްބޭނުްނ2ްްރާއްޖޭަގއި ްސާފުކޮށްލަން ްެއއެއް ޤާނޫނުއަސާީސްއޮންނާނެތޯއޭ.

ްނޑު.އަޅުގަް
ް

ް

 2055ްޅ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސެއިންްއިބްރާހީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް

ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުެސއިންް ްެދންއޮތް ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ 23ްްއާދެ، ްާމއްދާއަްށ،  2060ްވަަނ23ްްވަނަ



 75 

ްއެއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވޯޓަށް ްެއވާހަަކްހުށަހެޅުމަށް ްއެހެންެވގެން ްއިނގޭތޯ. ެސިވދާނެކަމަށް

ްވިދާޅުވުަމކަްށް ްއެވިދާުޅވި ްއެބޭފުޅުން ްއަޅުަގނަޑކަށް ދަންނަވާލަން.

ްތާއީދެއްނުކުެރވޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.
ް

ް2065 

އާދެ،ްމިްތަކުރާރުކޮށްްރިޕީޓްކޮށްްއެއްްމައްސަލަެއއްަގއިްކޮްނމެހެންްނިޒާމީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނެން ްއެހެންވީަމ،ްނުކުތާ ްދެްނ، ްނެތްކަންނޭނގެ. ްމާނައެއް ްމާބޮޑު ގެވުުމގެ

ްޢިއްޒަ ްފާހަގަކުރެްއވި، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްތްތެރި ްމ.އަތޮުޅެގ އާދެ،

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަފީޤްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.

ް2070 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއަުޅަގނޑު، ްބޭނުންޭވްފާހަގަކޮށްލަން، ްއަުޅަގނޑު

ްމިހުށަހެޅުންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމަޖިލީހުން ްއަަހއިގެން ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްމި އިނގޭތޯ

ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިހާރުްްފާސްވެއްޖެނަމަ  2075ދަުށން

ްއަިދްްއިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ ްޞައްޙަަކމާއި ަރީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ

ްޞައްޙަކަންްދިވެހިރާ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުން ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު އްޖޭގެ

ްމިހާރުް ްެގއްލިގެންދާެނ، ްަކނޑަެއޅިގެން ްހަމަ ގެއްިލގެންދާނެ،

ްެއް ްުއވިއްޖެަކމަށްވަންޏާ ްއުވާެލވޭނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްރައްޔިތުްން ްރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔާާއއި ްއުފެިދފައިވާ  2080ޤާނޫނުއަސާސީގެދަށުން

ްއެހެންވީމާްމަޖި ްެގއްިލގެންދާނެ. ްޞައްޙަކަން ްލީހުގެ ްއަްއސަވާަފއިް، ވޯޓަްށ

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްއާ ްވާނެއެްއޗަކީ ްޭއރުން ްއިނގޭތޯ. ފާސްކުރަްއވާ

ްއެހެންަކމަށް ްޢަމަލުކުރެވޭނީ. ވެއްޖިްއާޔްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ް ްަރއީުސލްޖުމުހޫރިއްޔާްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ، ްއިންތިޚާބުކުެރވޭ މިހާރު

ްޤާނޫީންދިވެހި ްެއްއވެސް ްހުރުމުގެ ްަރއީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާކަުމގަިއ  2085ރާއްޖޭގެ

ްއްޔަެތއްްނޯންނާނެ.ްޝުކުރިއްާޔ.ސިަިހައި
ް

ް
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ްނުކުތާެއްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާެބހޭ ްމިމައްސަލާަގއި ްމިހާރު ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކަ ްނޭރުވިއްޔާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި  2090ްންނޭނގެްކޮންމެހެން

ް ނޑު، ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންްރަނގަޅުވާނީ. ްޢިއްޒަތްެތރި ްބެހޭގޮތުން މިކަމާ

ްދަންނަވާފަިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްޝުޢޫރުތަކާ ްފާޅުކުެރްއވި ކުރީަގއިވެސް

ްއިދާރީް ް ްވާހަކަ. ްހޯދާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްލަފައެއް ްކޮމިޓީގެ ްއިދާރީ ްއޮންނާނީ

ް ްލަފާދެއްވާފަިއވާއިުރ، ްކޮމިޓީކޮމިޓީން ްއިދާރީ ްލަފާ ިނންމާލައްވާފަިއްގެ

ް ްކޮމިޓީެގްމިވަނީ، ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމަޖިލީހުގެ  2095މިމައްސަލައާމެދު

ްައޅުަގނުޑް ްކަެމކޭ. ްއެދެިވގެންާވ ްހޯއްދެވުމަކީ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ ލަފައެއް

ނޑުްދަންނަވާލިން.ްދަންނަވާ ލީމަްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިީޓއަށްްއަުޅގަ

ްމަަސއްް ްފަރާތުން ްކޮމިީޓގެ ްމިްއެ ްޕެނަލުން ްކޮމިޓީެގ ްެއ ކަތްކުރަްއވާފަިއ

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްހުންނަޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރައްވާަފއި ްބަރުން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްޕަނަލަކުްނ ްއޮންނަ ްެއކުަލވާލެވިަފއި  2100ފާސްކުރެްއވުމުގެދަށުން

ްދެއްވާ ްވޯޓަށް، ްެއޮގތަށް ްލަފާަގއި ްހުށަހެޅުމަށ23ްްްފަިއވާ ވަަނ

ްލަފާދެއްވާފަ ނޑުްނޭހޭނެކަމަކަށް ްއަުޅގަ ްެއއަްށ ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. ަކެއއް

ްއާދެ،ް ްދަންނަާވލާނަން. ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާ ްއަާހގޮތަށް ވޯޓަށް

ްދެނެއް.ް ްނާރުާވނަން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ވިދާޅުވެެދްއވާ.

 2105އަޅުަގނޑުްދެންްމިހާރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްނާރުވާނަމޭްދަންނަވާލައިފިންް

ްގައި.މިމައްސަލާ

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާޅޮސްމަޑުލުްމުލަކަތޮޅު ްއަޙްމަދު، އަނީސާ

ްހުށަހަޅުއްާވް ްޙަމީދު ްޝާހީން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  2110އުތުރުބުރީގެ

ްއަނިލްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްހުށަހެޅުން. ްޢަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ހ(. ްފެށުން. މިްމަލުކުރަން

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްފަށާނީ، ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތަޞްދީޤުކޮށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ޚާއްޞަ

ްފެށިގެންނެވެ. ްދުވަހުން ްާޝިއޢުކުރާ ްެގޒެްޓގައި ްްސަރުކާރުގެ  2115މިް)ށ(.

ްދު ްފަށާ ްޢަމަލުކުަރން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްފެށިގެން، ޖަނަވަީރ1ްްވަހުން
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ްޖުމްހޫރިއްޔާެގ1998ްް ް"ދިވެހިރާއްޭޖގެ ްފަށާފައިވާ ްޢަމަލުކުރަން ގައި

ްުއވުީނއެވެ. ްްޤާނޫނުއަސާސީ" ް)ހ()ނ(. ްއެހެްންްމިމާއްދާގެ ގައި

ްމި ްާއިއްދަށުްގެައސާސީްޤާނޫނުއޮތްނަމަވެސް، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ން

 2120ްބަޔާންކޮށްފަިއވާްމިްބާބުަގއިްންްދެރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްްއިންިތޚާބުކުރެވެން

ްޢަމަލުކުެރވޭ ްބަޔާންކޮށްފަިއާވްކަންތައްތަކަށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމިބާބުގައި ނީ

ްގޮތަށެވެ.
ް

ް

 2125ްށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްަމޑުުލްމުލަކަތޮްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު: ްއަޙްމަދު، ްއަނީާސ ްމެންބަރު  2130ޅު

ްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.އުތުރުބުރީް

ްއަނިލް.ްމުޙަންމަދުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

98ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 68ް2135ްވޯޓުްދެްއވީ:

23ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

36ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަިކގޮތަކަށް
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ.94ްޖުމުލަ ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ ްމި .2140 

ް ްހުށަހެޅުން ްދެން ްނިޒާމާބެހ21ްްޭއާދެ، ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުްނ

ްނުކުތާއެއްްއަދްނާންްޙަލީމްްގއ.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު
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ް2145 

ްފާހަގަކޮށްލަްންްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ،

ްްއަދްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގައިްބޭނުންވަނީ، ްއައްަސވަިއ ްވޯޓަށް ްމަނިކުފާނު ދެންމެއަކު

ްޚިލާފަށް ްވިސްނުންފުޅާ ްމެންބަުރންނެއްގެ ްއެތައް ތިޔަްްތިއްބެވި

ްރައީް ްއެޖެންާޑ ްމަިޖލީހުގެ ްމި ސުލްޖުމުހޫރިއްޔާްފާސްކުރެްއވީ

ް ްމައަޅުަގނޑުމެންނާ ްމަނިކުފާނު ްގޮތްކަމަށް  2150ޖިލީހުގެްޙަވާލުކުަރްއވާފަިއވާ

ްވާްގޮތާްމުޅިންްޚިލާފު..ފްލޯގައިްހާމަކުރަްއވާފައިް
ް

ް

ްޢިްއޒަތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްމެންބަޢިއްޒަތްތެރި ްތެރި ްވޯުޓެގްރު، ްނެގުނު މި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވާަކށް ްއިތުރުެއއްެޗއް ްނޫނިއްާޔ  2155ޞައްޙަކަމާމެދު

ްއާދެ،ް ްއެެދން. ްއިށީދެވަަޑިއގެންދެްއވުން ްނާރުވާނަން. ފުރުޞަތެއް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތ.އަތޮުޅގެ ްއެެދން. އިށީދެވަަޑިއގެންދެްއވުން

ްޙުސެއިންްރަޝީދުްޙަސަން.

ް

 2160ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ް

ްއަްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުެސއިންް ްބޭުނންވަނީ، ްފާހަގަކުރަން ްއިންތިޤާީލްޅުަގނުޑ ްމިހިމެނެނީ ްމިމާއްދާ

ްއުވޭނެ.ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްބާބު ްމި ްމަރުޙަލާއަށްފަހު ްއިންިތޤާލީ ްމިާވގޮތަކީ ބާބުގައޭ.

ްޯނންނާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއެވާހަަކްފާހަ ްމިަމއްސަލަެއއް  2165ން.ްގަކޮށްލައުވުނީމަކާ

ްދެންްމިްފާސްކުރިްފާސްކުރުންްއެބަްތަޢާރުޟުވޭ...
ް

ް

ްއިތުުރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫންގޮަތކަށް ްޞައްޙަކަމާމެދުަގއި ްވޯޓުގެ ްމިހާރު އާދެ،

ް ްހުށަހެޅުން ްނާރުވާނަން. ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަުޅގަ  21ް2170ވާހަކަދެްއކުމެއް

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް
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ް

ްޙަމީދުްްއްެވވުން:އިާދރީމޭުޒންްއިް ްޝާހީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު

ް ްއަޙްމަދުްހުށަހަޅުއްވާ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ  2175ތިލަދުންމަތީ

ް ްހުށަހެޅުން. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއާވ ްފަރާތުެގްމުޢިއްޒު ްިހންގާ ވެރިކަން

ާވްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްދެންއޮންނަްިރޔާީސްއިންތިޚާބެއްްާބއްްޒިންމާތައް.

ްހިންާގް ްވެިރކަން ްޙަވާުލވަންދެން ްމަޤާމާއި ްމީހާ ްއިންތިޚާބުވާ މަޤާމަށް

ްމަސް ްއަންނަނިވި ްޢޫަޫފަރާތުން ްއުފުލާންވާނެެއވެ. ްދުވަހުނ4ްްލިއްޔަތުތައް .

ްއާދަިއެގް ްދިނުމަށްޓަކައި ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްއާންމުންނަށް  2180ދުވަހަށް

ްކުރާކަންތައްތަކެއް ްްމަތިން ްޢަމަލުކުރަނ2ްްކުުރން. ްމިޤާނޫނުއަސާސީއަށް .

ްމަޝްރޫޢުތަކާއިް ްފަށްޓާފައިވާ ްފަރާތުން ްހިްނާގ ްވެރިކަން ފެށިއިރު

ް ްކުރިއަްށގެްނދިއުން. ްމަޖިލީހުގ3ްެމަސައްކަތްތައް ްރައްޔިތުްނެގ .

ްކުއްޔަށްީދ،ް ްމުދަލެްއ ްދައުލަތުގެ ްފަާރތަކަށް ްއެްއވެސް ރުހުމެއްނެތި

 2185ތަްމިނޫންވެސްްގޮަތކަށްްދޫކޮށްލަިއގެްންނުވާނެެއވެ.ްރަހުނުކޮށް،ްިވއްކާްުނވަ

ްޤާނޫނެއްެގް ްޢަމަލުކުރަންފެށި ްޢަމަލުކުރަންފެށިއިރު، މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމިް ްކުރުމަކަށް ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްފަރާތުން ްވެރިކަންކުރާ ދަށުން

ްނާޅަެއވެ.ް ްހުރަހެއް ްލިބިދ4ޭމާއްދާ ްަރއްިޔތުންނަށް ް.ްމިޤާނޫނުއަސާސީއިން

ްހޭލުންތެރިކުރުވުމާިއް ްރަްއޔިތުން ްމިނިވަންކަމާުގޭޅގޮތުން ޙައްޤުތަކާިއ

ްަކނޑަެއޅިފަިއވަީން ްއުސޫލުަތއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ  2190މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްއަންގައިދިނުމާިއް ްރައްޔިތުންނަށް ްޙާޞިލްކުރުމަށްކަން ްމަޤްސަދެއް ކޮންކޮން

ް ްދިނުން. ްމަޢުލޫމާތު 5ްމިކަންކަމާބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭގޮތުންް.

ް ްމަޢުލޫމާތުދިނުން. ްއިތުރުކޮށްދީ ްހޭލުްނތެރިކަން ްމެދުގައި .6ްރައްޔިތުންެގ

ވެރިކަންްހިންާގްފަރާތުންްައުއްމަޤާމުތައްްއުަފއްދައި،ްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންް

ްސިިވލްް ްހަދައިގެންނުވާނެެއވެ. ްކުރިއެރުންދީ ްމަޤާމުގެ  2195ްޢައްޔަންކޮށް

ް ްމަޤާމުތައް ްދަށުްނ ްޤާނޫނުގެ ްމީހުންްސަރވިްސގެ ްމަޤާުމތަކަށް އުފައްދައި

ްނާ ްހުރަހެއް ްމިމާއްދާ ްދިނުމަކަށް ްކުިރއެުރން ްމަޤާމުގެ ޅަެއވެ.ްޢައްޔަންކޮށް

ްހިންގުމުގަިއްްއުލަުތގެދަް.7 ްބެލެހެއްޓުާމިއ ްވަޞީލަތްތައް ތަެކއްާޗއި

ްަތފާތުކުރުމެއްނެތިް ްވަޞީލަތްތައް ްއެތަކެްއާޗއި ްމީހުން ްތިބި މަސްޢޫލްވެގެން

ްކަމާއެ ްވާދަުކާރްހަމަހަމަ ްއިންތިޚާބުތަުކގައި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމިބާބުގައި  2200ކު
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ްތެރޭަގިއް ްމީގެ ްލިބިދިނުން. ްކެްނޑިޑޭޓުންނަށް ްޕާޓީތަކަާށއި ސިޔާސީ

ްލިބިދިނުން.ް ްހަމަހަމަގޮތުގަިއ ްބޭނުން ްވަޞީލަތްތަކުގެ ްމީޑިާޔގެ ދައުލަތުގެ

ްމިޤާނޫނުއަސާސީްހިންގުމާއިްތަންފީޛުކުރުން.ް-8
ް

ް2205 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2210ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

97ްްއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަޑަް

 38ް2215ްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

48ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީާޖއަށްބަލާއިރު  2220މިވޯޓުގެ

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްނާޝިދުްްްާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:އި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ނިލަންދެއަތޮޅު

ްޢަފީފްް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުަމޑުލުގެ  2225ހުށަހަޅުއްވާ،

ްޒިންމާތަްއ؛ް ްފަރާތުެގ ްހިންގާ ްވެރިކަން ްހުށަހެޅުން. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްއިްދެން ްރިޔާސީ ްއޮންނަ ްންތިޚާބެއް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާއްަވއި

ްހިންާގް ްވެިރކަން ްޙަވާުލވަންދެން ްމަޤާމާއި ްމީހާ ްއިންތިޚާބުވާ މަޤާމަށް
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ްއުފުލާންވާެނއެވެ. ްމަސްޫއލިއްޔަތުތައް ްއަންނަނިވި ދުވަހުންްް-1ްފަރާތުން

ްއާދަިއެގް ްދިނުމަށްޓަކައި ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްއާންމުންނަށް  2230ދުވަހަށް

ްކުރާކަންތައްތަ ްުކރުން.މަތިން ްޢަމަލުކުރަންްް-2ްެކއް ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ

ްމަޝްރޫޢުތަކާއިް ްފަށްޓާފައިވާ ްފަރާތުން ްހިްނާގ ްވެރިކަން ފެށިއިރު

ްކުރިއަްށގެްނދިއުން. ްމަޖިލީހުގެްް-3ްމަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންެގ

ްކުއްޔަށްީދ،ް ްމުދަލެްއ ްދައުލަތުގެ ްފަާރތަކަށް ްއެްއވެސް ރުހުމެއްނެތި

ް ްވިއްކާ ްދޫކޮށްލައިގެްންރަހުަުނުކޮށް، ްގޮތަކަށް ްމިނޫންވެސް  2235ނުަވތަ

ްޢަމަލުކުރަންފެށިް ްޢަމަލުކުރަންފެށިއިރު، ްމިޤާނޫނުއަސާީސއަށް ނުވާނެެއވެ.

ްކަންތައްތަްއް ްކުރަންޖެހޭ ްފަރާތުން ްވެިރކަްނކުރާ ްދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

ްނާޅައެވެ. ްހުރަހެއް ްމާއްދާ ްމި ޤާނޫނުއަސާސީިއްންް-4ްކުރުމަކަށް

ްލިބިދޭ ްރައްޔިތުންްްރައްޔިތުންނަށް ްމިނިވަންކަާމގުޭޅގޮުތން ޙަްއޤުތަކާއި

ްއުސޫލުތަްއް ނޑައެޅިަފއިާވ ްކަ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި  2240ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި

ްޙާޞިލްކުރުމަށްކަްން ްމަޤްސަދެއް ްކޮންޮކން ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ކަ

ްދިނުން. ްމަޢުލޫމާތު ްމިކަންކަމާބެހޭ ްއަންަގއިދިނުމާއި ް-5ްރައްޔިތުންނަށް

ްބެ ްހޭލުންތެރިކަންްއިންތިޚާބުތަކާ ްމެދުގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ހޭގޮތުން

މަޤާމުތައްްްވެރިކަންްހިންގާްފަރާތުންްއާް-6ްއިތުރުކޮށްދީްމަޢުލޫމާތުދިނުން.

ްކުރިއެރުންދީް ްމަޤާމުގެ ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް  2245އުފައްދަިއ،

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްސިވިލްސަރވިްސގެ ްދިވެިހ ހަދައިގެންނުވާެނއެވެ.

އްްއުފައްދައިްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންްޢައްޔަންކޮށްްމަޤާމުގެްކުރިއެރުންްމަޤާމުތަ

ްނާޅަެއވެ. ްހުރަހެއް ްމިމާއްދާ ްތަަަކެްއާޗިއްް-7ްދިނުމަކަށް ދައުލަތުެގ

ްމަ ްހިންގުމުގައި ްބެަެލެހެއްޓުާމއި ްތިބިްޝްަްވަޞީަީލަތްތައް ޢޫްލވެގެން

ްހަމަހަމަ ްތަފާތުކުރުމެއްނެތި ްަވޞީލަތްތައް ްއެތަކެއްާޗއި  2250ކަމާއެުކްްމީހުން

ްސިޔާީސް ްވާަދކުރާ ްއިންތިޚާބުތަުކގައި ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މިބާބުގައި

ްދައުލަުތގެް ްތެރޭަގއި ްމީގެ ްލިބިދިނުން. ްކެްނޑިޑޭޓުންނަްށ ޕާޓީތަކަށާއި

ްލިިބދިނުން. ްހަމަހަމަގޮތުގައި ްބޭނުން ްވަޞީލަތްތަުކގެ ް-8ްމީޑިޔާގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީްހިންގުމާއިްތަްނފީޛުކުރުން.
ް2255 

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2260 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ޙަސަންްޢަފީފްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 97ް2265ްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންް

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

36ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް2270 

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ް.ނުކުތާއެއްްލ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާމަނިކު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2275 

ްޢިއްޒަތްތެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމޫސާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަނިކުާފނު ްރައީސް. ްދަންނަވާްްށްބައެއްފަަހރަރި

ްނިޒާީމްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރީގައި ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްދެންމެ ްއަޑުނުައއްަސވާތީ އެްއޗެހި

ްނު ްމިނިޒާމީ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނުެނގީ. ްވޯޓަްނުކުތާއެއް ްމިދެްނނެވީ ްށްކަކުތާ،

ްއޞަްމަޖިލީހުންްޚާއަހަންޖެހޭްބައެއްނޫންްމިދިޔައީވެސް.ްެއއީްރައްޔިތުްނގެް

 2280އަާސސީްޙައްޤުތަާކިއްސްކޮށްަފއިޮއތްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި،ްއަޅުަގނޑުމެންްފާ

ްމިދަް ްެއބައޮވޭ ްބާުބގައި ްއެްއޗަީކްއުަުމިނިވަންކަމުގެ ްހުިރހާ ލަތުގެ

ްރެވޭްއެްއޗެހިކަަމށް.ްއެހެންވީމާ،ހަމަކޮށްްބޭނުންކުރައްޔިތުންގެްަމއްޗަށްްހަމަ

ްދަ ްފާސްނުކުރުމަކުން ްިމްއަދި ްދަންނަވާލީ. ްހަމަ ްމީޑިާޔއާްއުްއެވާހަކަ ލަތުގެ
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ްހަމަް ްނުހިފެހެްއޓޭނެތީ ްފަރާތަކަށް ްެއްއވެސް ްއެްއޗެހިތަެކއް އެހެން

 2285ްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައިްދަންނަވާލީްއަޅުަގނޑުްހަމަ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ް

ްޤާޫނނުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަސާސީއަްށްއާދެ،

ް ނޑަެއޅިފަިއާވްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު، ްކަ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްގޮތަކަށް ވަިކ

ްއިނގޭ.ް ނޑަްށވެސް ްއަުޅގަ ްގެންދެވޭނެކަން ްެއްއގޮތަށް ްއެއާ  2290ކަންތައްތައް

ްއަޅުަގނުޑވެސް ްނޭނިގއެއްޫނން ްއެކަން ްއާދެ،ްްދެން ިމގެްނދަނީކީ.

ްދަންނަވާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްއަރިހުން ްއަމީންޢާންމު ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެންްއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.

ް

ް2295 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއުތުރުބުރީގެ ްމެންބަމާޅޮސްމަޑުލު ްޙަމީދުްޢިއްޒަތްތެރި ްޝާހީން ރު

ްއުްްހުށަހަޅުއްވާ، ްތުރުބުތިލުދުންމަތީ ްއަޙްމަުދްރީގެ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްތަޢާރު ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ްހުށަހެޅުން. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ާވްޟުމުޢިއްޒު

ްދަ ްއުވުން. ްމައްސަލަތަުކެގްއުމައްސަލަތައް ްނުނިމިާވ ްއުފުލައި ަލތުން

 2300ވާްޤާނޫނެްއގެްދަށުންްއުފުލިފަިއާވްޟުތެރެއިންްމިޤާނޫނުއަސާސީާއއިްތަޢާރު

ްބާ ްއަނބުރާްމައްސަލަތައް ްއެމައްސަލަަތްއ ްއަދި ޠިްލވާނެެއެވ.

ްގެންދަންވާނެެއވެ.
ް

ް

 2305ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 2310ް.މެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދުްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ތިލުދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒުްްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެ
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ް

95ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 2315ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމިހުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ްއޮތްްމިވޯޓުގެ ްދެން ްާއދެ، ްނުވި. ްފާހެއް ށަހެޅުން

 2320ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްދެކުނުބުރީގެ ްމެންބަރުނިލަންދެއަތޮޅު ްނާޝިދުްްޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު

ްއަފީްފްްހުށަހަޅުއްވާ، ްަޙސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުުލގެ

ްހުއީތާ ްތަޢާރުދުކުރަްއވާފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއ  2325ާވްޟުށަހެޅުން.

ްދަ ްުއވުން. ްނުނިމިމައްސަލަތައް ްއުފުލާ ަުލަތުން ްަމއްސަލަތަުކެގްއު ވާ

ވާްޤާނޫނެއްގެްދަށުންްއުފުލިފައިާވްޟުަުތެރެއިންްޤާނޫނުއަސާސީާއއިްތަޢާރު

ްއަނބުރާް ްއަމައްސަލަަތްއ ްއަދި ްބާޠިްލވާނެެއެވ. މައްސަލަތައް

ްގެންދަންވާނެެއވެ.
ް2330 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް2335 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ނިލަންދެއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.މެންބަރުްޙަސަންްއަފީފްކޮޅުމަޑުލުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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 94ް2340ްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

35ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

42ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް2345 

ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއިނގޭތޯ.ްފާހެއްނުވޭ.ްއާދެ،ްއާދެ،ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްމިހު ްފާހެއްނުވި ށަހެޅުން

ްއާދެ،ްދެންއޮތްްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް2350 

ްމެންބަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޙަމީދުްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާހީން ރު

ް ްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ އަޙްމަުދްތިލަދުންމަތީ

ް ްހުށަހެޅުންތާޢީމުޢިއްޒު ްރަށުްްއަތޮޅުް.ދުކުރަްއވާ ްކައުންިސލްތަކާއި

ްމަސް ްަކއުންސިލްތައް ްސިޓީ ްޢޫަޫކައުންސިލްތަާކއި ވާލުވަންދެްންަޙަަލިއްޔަތާ

ްހިންގުނި ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ްދާއިރާތަްއް )ހ(. ްއިާދރީ  2355ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްލާމަރުކަޒީް ްޤާނޫުނއަސާީސެގ ްމި ްހިންގުަމށްޓަކައި ްުއސޫލުން ގެްލާމަރުކަޒީ

ްއު ްހިންގުން، ްކަުއންސިލްތަކާިއ،ްސޫލުން ްއަތޮޅު ްގޮުތގެމަތިން މިބާބުަގއިވާ

ްއިންތިޚާބުކޮށް،ްްރަށު ްކައުންސިލްަތއް ްސިޓީ އުންސިލްތަކާިއ،

ް ްމަސްޢޫލިްއޔަތާ ްމިޤާނޫނުއަސާސީައްށްޙަަައެަކއުންސިލްތައް ވާުލވަންދެން

ް ްއޮީފހަކާ ްއަތޮޅު ްގޮތުން ްއަތޮުޅވެރިެއއްގެ ްކުރާންފަށާއިރު،  2360ޙަވާލުެވްޢަމަލު

ްރަށްރަށުގެް ްތިބި ްރަށުއޮފީސްތަކުަގއި ްމީހަކާއި، ްކޮންމެ ހުރި

ްކުޑަކަތީބުން،ބޮޑުކަތީބުންނާ ްކަތީބުންާނ ްމުނިސިޕަލްޓީގެް އަދިްްއި، މާލޭ

ް ްހިންގުމާ ްއޮީފސްތައް ްއިސްކޮްންޙަްރައީސާިއ،ްމާލޭެގްައވަށު ްެއންމެ ވާުލވެ

ް ްެއބައި ްސަރވަންޓް( ް)ސިވިލް ްމުއައްޒަފަުކ ްސަރުކާރު މީހުންގެްހުރި

ްވާނެެއވެ.ްޢޫަޫމަސް ްތިބޭން ްދެމި ްކުރުންމަތީ ްއަދާ ްވާޖިބްތަްއ  2365ލިއްޔަތާއި

 ()ށްމާލޭގެްއަވަށްަތއްްޖަވާބުދާރީްާވނީްމާލޭްމުނިސިޕަލްޓީއަށްްއެކަންޏެވެ.

ޕަލްޓީގެްރަީއާސިއްމުނިސިްއިްރަށްރަށުގެްވެރީންްއަދިްމާލޭއަތޮޅުްވެރީންނާ
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ް ްޙަރަކާތްއަތޮޅުވެރިްނ، ްިސޔާސީ ްބަިއވެރިެވގެންެންއްއެްއވެސް ަތކެްއގަިއ

ްއެް ްއަދި ްއެހީނުވާނެެއވެ. ްތަފާތުކޮށް ްމީހަކަށް ްެއއްެވްސްއްެވސް ްއަދި ވެދީ

ްނުވާނެެއވެ.ް ްައޅަިއގެންނެްއ ްހުރަސް ްާތީއދުކޮށް ްކެންޑިޑޭަޓކަށް  2370ސިޔާސީ

ްލަފަާޔއިް ްޕާީޓެއއްގެ ްސިޔާސީ ްއެްއވެސް ްއަިދ ްމީހެްއގެ ްއެްއވެސް އަދި

ްނުވާނެް ްހޯދަިއގެން ްއިންތިމަޝްވަރާ ްަތކާއެވެ. ްކަންތައްތަުކަގިއްޚާަާބު ބެހޭ

ްއިރު ްލަފަޔާއި ްވެރީން ްރަށްރަށުގެ ްއަދިްއަތޮޅުވެރީންާނއި ްހޯދާނީ ޝާުދ

ްއަށެވެ.ް)ނ(ް ްކޮމިޝަން ްއިެލކްޝަންސް ްހަމައެކަނި މާލޭް ޖަވާބުދާރީވާނީ

ްރަށްރަށުެގް ްއަޮތޅުވެރީންާނއި ްއަތޮޅުގެ ްައތޮޅު ްރައީސާއި  2375މުނިސިޕްލްޓީގެ

ްނީްސިވިލްްސަރވިްސގެްތެރޭަގއިެއވެ.ވެރީންްހިމެނޭ
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2380 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދުްލުްއުތުރުބުރީމާޅޮސްމަޑުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 2385ް.އަޙްމަދުްމުޢިއްޒުމެންބަރުްްއުތުރުބުރީްތިލަދުންމަތީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

94ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 39ް2390ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

އޮތްްހުށަހެޅުންްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްމިހުށަހެޅުންްފާހެއްްނުވި.ްއާދެ،ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް2395 
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ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ މީރު،ްސަަަތިލަދުންމަތީ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްނާޝިދުްްނިލަންދެއަތޮޅު އަޙްމަދު

ްަޙސަްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ޢަަަފީފްްން

ްހުށަހެޅުންތާއީ ްދުކުރަްއވާފަިއވާ ްްއަތޮޅު.  2400ްރަށުްކައުންސިލްަތކާއި،

ްޢޫަޫސިޓިްަކުއންސިލްތައްްމަސްކައުންސިލްތަާކއި،ް ވާލުވަންދެްންޙަަަލިއްޔަތާ

ްހިންގުން. ްދާއިރާތައް ްްއިދާރީ ްދާއިރާތައްް )ހ( ްިއދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޤާނޫނު ްމި ްހިންުގމަށްޓަކައި ްއުސޫލުން ލާމަރުކަީޒެގްްއަސާީސގެލާމަރުކަޒީ

ް ްހިންގުން، ްަކއުންސިލްތަކާިއ،ްއުސޫލުން ްއަތޮޅު ްގޮތުގެމަތިން މިބާބުަގއިވާ

ްސިޓީްރަށު ްއިންތިޚާބުކޮށް،ްްކައުންސިލްތަާކއި،  2405ކައުންސިލްތަްއ

ް ްމަސްޢޫލިްއޔަތާ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްޙަަައެަކއުންސިލްތައް ވާުލވަންދެން

ތުންްއަޮތޅުްއޮފީހަާކްޙަވާލުވެްހުރިްލުްކުރާންފަށާއިރުްއަތޮޅުެވރިއެްއގެްގޮޢަމަ

ްބޮޑުކަތީ ްރަށްރަުށގެ ްތިބި ްރަުށއޮފީސްތަކުަގއި ްމީހަކާއި ބުންނާިއްކޮންމެ

ް ްުކޑަކަތީބުން، ްމާލޭެގް ައދިކަތީބުންނާއި ްަރއީސާިއ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ މާލޭ

ް ްހިްނގުމާ ްއޮފީސްތައް ްސަރުކާރުްޙަަައަވަށު ްހުރި ްއިްސކޮން ްއެންމެ  2410ވާލުވެ

ް)ސިވި ްަމސްމުއައްޒަަފކު ްމީހުންގެ ްއެބައި ްސަރަވންޓް( ލިއްޔަތާިއްޢޫަޫލް

ްވާޖިބު ްވާނެއެވެ. ްތިބޭން ްދެމި ްކުރުންމަތީ ްއަދާ ްތައް އަވަށްަތްއްމާލޭގެ

އަޮތޅުްވެރީންނާއިް ށ()ްޖަވާބުދާރީްވާނީްމާލޭްމުނިސިޕަލްޓީއަށްްއެކަންޏެވެ.

ް ްވެރީން ްއަތޮޅުވެރިްންރަށްރަށުގެ ްރައީސާިއ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭގެ އަދި

ްއަިދްއެ ްުނވާނެެއވެ. ްަބިއވެރިެވގެންނެއް ްޙަަރކާތްތަކެްއގައި ްިސޔާސީ  2415ްއވެސް

ްއެހީއެ ްތަފާތުޮކށް ްމީހަކަށް ްސިޔާސީްްއވެސް ްެއްއެވސް ްއަދި ވެދީ

ްއަދިް ްުނވާނެެއވެ. ްއަަޅއިގެންެނއް ްހުރަސް ްތާއީުދކޮށް ކެންޑިޑޭަޓކަށް

ްމަޝްް ްސިޔާީސްޕާޓީެއއްެގްލަފަޔާއި ްއެްއެވސް ްއަދި ްމީހެްއގެ ވަާރްއެްއވެސް

ްއިންތި ްނުވާނެެއވެ. ްތަކާހޯދައިގެން ްކަންތައްތަކުަގިއްޚާަާބު ބެހޭ

ްއަދިް ްހޯދާނީ ްއިރްޝާުދ ްލަފަޔާއި ްވެރީން ްރަށްރަށުގެ  2420އަތޮޅުވެރީންާނއި

(ް ްއަެށވެ. ްކޮމިޝަން ްިއލެކްޝަންސް ްހަމައެކަނި ްމާލޭްނޖަވާބުދާރީވާނީ )

ްރަ ްއިތޮުޅވެރީންނާއި ްއަތޮުޅގެ ްައތޮޅު ްރައީާސއި ށްރަށުެގްމުނިސިޕްލްޓީގެ

ްވެރީންްހިމެނޭނީްސިވިލްްސަރވިްސގެްތެރޭަގއިެއވެ.
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ް

ް2425 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 2430ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް،ރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުތިލަދުންމަތީްއުތުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.މެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޝިދުްޅުްދެކުނުބުރީނިލަންދެއަތޮ

ް.ފީފްޢަަަކޮޅުމަޑުލުގެްމެންބަރުްޙަސަންްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 98ް2435ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

35ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް2440 

ްއޮތްްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު ްދެން ްާއދެ ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްމާޭލެގްްހުށަހެޅުން އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުުކތާއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

 2445ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްތަންކޮޅެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްމިފަހަރު ްޢަމަލުކުރެއްިވގޮތުން ްކުީރަގއި ްސް،

ްމަނިކުފާނުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުިރން ްެއއްެސވުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިޖެހުނީ ްދަންނަވާލަން ކުރިން

ންްނަންބަރުްހުށަހެޅުއޮތްްސަމާލުކަމަށްްމިކަންްގެންނަންްބޭނުންވާތީ.ްދެންް

24ް ،ް ްމިބުނަނީ، ްބަމީަގއި ްމަތިްންމިބާބުގައި ްޮގތުގެ  2450ޔާްނކޮށްފަިއވާ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްހުންނެވި ްމިހާރު ްހޮވެންެދން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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އަދިްމިހާރުްއޮތްްަރއްޔިތުްންމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމަޤާމުގައިްދެމިތިބޭނޭ.ްް

ޭއގެް)ށ(ްަގއިްމިބުނަނީ،ް،23ްބަރުްމިއަދުްފާސްކުރެއްވިްހުށަހެޅުްންނަން

ްމިހާަާރުްމިޤާނޫނުއަސާސީއަ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުުކރަން ށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްބާޠިލްވީއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ  2455ދަންނަވާލަންްްޢަމަލުކުރަމުންމިދާ

މިހާރުްއޮތްްްހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއިްމިހާރުްބޭނުންްނުކުތާއަކީ،ް

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން

ްހިސާބުންްއިންތިޚާބުކު ްބާޠިލްާވ ްއެޤާނޫނުއަސާީސ ްމީހުން. ރެވިަފއިާވ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްސައްޙަކަެމއްނެތޭ. ްއެމަޤާމުތަކުގެ ްދެން ފެށިގެން

ްއޮންނާނޭ.ް ްޞައްަޙކަްނ ްލިޔެފީވިްއޔާ ްމިބާބުގައި  2460ބުނެވިދާނެ

ްއެހެންނަމަވެސް ،ް ްބޭނުންވީ، ްދަންނަވަން ނުޑ ްއޮތްްއަުޅގަ މިހާރު

ްއި ްދަށުން ްމީހުންްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައްޔިތުން ްމަޤާމުތަކަށް ްނތިޚާބުކުރި

ްބަޔާންކުިރް ްއެޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްއެތިީބ އިންތިޚާބުކޮށްަްފައި

ް ްއެޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއުފުލާޭށ. ވާލުކުެރވުނުްަޙަަމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެްއ

ްމިހާރުް ްކުރާށޭ. ްެއީކގައި ްބާރުތަަކކާ ްލިބިީދފައިވާ  2465މަސައްޢޫލިއްޔަތުތަެކއް

ްުއވާލެްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްދަވުޤާނޫނުއަާސސީ ްއެިކއެިކްއުަުމަށްފަހު ަލތުގެ

ްއެިކް ްތަފާތު ްއެކަންޏެއްނޫން. ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނ މުއައްސަސާަތއް،

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށް ްތަނެއް ްއޮންނާނެ ްކޮންޓްރޯލް މުއައްސަސާަތކުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ނޭނގެ.

ްާގތް ްމުއައްަސސާތަެކްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއެހުރިހާ ނަޑކަށް  2470ގަ

ްއުވުމަށްފަުހް ްއެޤާނޫނުއަސާީސ ްއޮވޭ. ްދީފައި ްބާރު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ

ްނޯންނާނެ.ް ްފަރާެތއް ްއެއްވެސް ްލިބޭ ްހަމައަުކން ްޤާނޫނީ އެބާރުތައް

ްކުިރް ްމަސައްކަތް ްކުރީަގއި ްްޑރާފްޓްކުރެވޭތޯ ްބަލައިގެން މިނުކުތާތަކަށް

ްކައެްއޗެހީ ްމިހުރިހާ ްމިހާރުްަގއި ްއޮްނނާނެ. ްކަވަުރކުރެވިަފއި މެއް

ްނެތް.ް ްއެކަްނކަމެއް ްހުށަހެޅުންތަކުގައި ްމިހިރަ ްކުރިމަތީ  2475އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަަކއަކީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްފާސްވުމ23ްާ، ްހުށަހެޅުން ެއކުަގިއްްވަނަ

ްއިންތިޤާީލް ްބައްޓަންޮކށް ްެއްއގޮތަށް ްއެާއއި ްކަންތައް ްމިހިރަ ފަހަތުގައި

ް ްނުކުެރވޭކަމަށްވަންާޏްމަރުޙަލާގައި ްޢަްއޔަން ްވަކިބަޔަކު ްކުރާނެ ވެިރކަން



 90 

ްއިހަށްވެްސް ްމިތާނގަިއ ްއޮތީ ްދެން ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ މިޤައުމު

ް ްތެޭރގަިއ،ްޤާނޫނީ ްވޮިއޑެްއގެ ްޢިބާރާތެއް،ްލީގަްލ  2480ހައިސިްއޔަުތްބޭނުންކުރި

ް ްއެތައް ނިޑގެންދާ ްވެރިކަކެ ްމިރާްއޖޭގެ ްއެބަުހއްޓޭ، ްންމުައއްަސސާތަކެއް

ްފަރާ ްދެނެއްްހިންގާނެ ްހައިސިއްޔަެތއް ްޤާނޫނީ ްޝުކުރިްއޔާްްތެއް ނެތޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންީވމާ،ްމިއަކަށްްވޯަޓކަށްްނޭއްެސވޭނެ.
ް

ް2485 

ްއާދެ،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދްނާންްޙަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2490 

ްްރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުބުް ްފާހަގަކޮށްލަްންއާދެ، ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ

ްްއަދްާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަދިްބޭނުންވަނީ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެންމެއަކު ްދާދި ހަމަ

ްއިސްމާޢީލްް ްއިބްރާހީްމ ްމުޤައްރިރު ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ މިމަޖިލީހުގެ

ްއެފާހަގަކުރެް ްއާދެ، ްތަފްޞީލުކޮށް. ްއެައށްވުރެ ްނުކުތާ ވަަނ23ްްއްވި

ްގައި ް)ށ( ްްނަންބަރުގެ ްދެންމެއަކު، ްދާދި ްހަނދާނުންްއަުޅަގނޑުމެން  2495އަދި

ް ްތެރޭަގއި ްަވގުތުކޮެޅްއގެ ްކުޑަުކޑަ ްކުރީގެ ްނުދާހާ ްިމްކެހިގެން 1ްފާސްކުރި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސ1998ްްޖެނުއަރީ ްފަށާފައިވާ ްހިންގަން ްައޅުަގނޑުމެން ގައި

ްފާސްކުރުންތަކަމިހާ ްމިފާސްކުރެވޭ ްފެށުމާއެކީަގއިްރު ްޢަމަލުކުރަން ްށް

ްއުވާލުމާ ްވާހަކަ. ްއެާޤނޫނުއަސާީސެގްއުވާެލވޭނެ ްގޮތަކީ ްމިވެގެންދާ ެއކީަގއި

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާިއް ްކޮށްފައިވާ ްއިންތިޚާބު  2500ދަށުން

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްއުިވގެންދާނެ. ްެކބިނެޓް އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްރައްޔިތުްނެގްރައްޔިތު ްގެއްިލ ްހައިސިއްޔަތު ްާޤނޫނީ ްމަޖިލީހުގެ ންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއުިވގެންދާނެ. ްމަރުޙަލާގަިއްމަޖިލިސްވެސް ްއިންތިޤާލީ ްމި ން

ްރައްޔިތުްނެގް ްއޮްތ ްމިހާރުގެ ްތެރޭަގއި ްގޮުތގެ ްގެންދާނެ ކަންތައްތައް

 2505ރިއްޔާްރުގެްަރީއސުލްޖުމްހޫހާމަޖިލިސްްބޭނުންކުރުމަށްްވާހަކަދައްކާަފއިވޭ.ްމި

ްބޭނުންކުރުމަށްް ްކެބިނެޓް ްމިހާރުގެ ްވާހަކަދައްކާަފއިވޭ. ބޭނުންކުރުމަށް
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ްޤާނޫނުއަސާީސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ވާހަކަދަްއކާފަިއވޭ.

ްިއޞްލާޙުތަކާިއް ްއިޞްލާޙުކުެރވުނު ްޤާނޫނުައސާސީ ްނުލެވޭނެ. އުަވއެްއ

އެްއަޗކީ.ްއެހެންވީމާ،ްްފުށުއަރާްކަންތައްތައްްުއވާލެޭވނީ.ްއެއީްއުިވގެންދާނެ

ނޑުމެންްެއބަޖެހޭްމިމަރުޙަލާގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެިރކަްން  2510މިހިސާބުންްއަޅުގަ

ްކާ ްހޮވާނީ.ހިންގާނީ ްއެމީހާ ްކިހިނެއްތޯ ްއިންތިޚާބުތަްއްްކުތޯ، ްމިހާރު އެއީ

ްއެަކްން ްކޮމިޓީައކުންތޯ ްވަލީ ްހޮވޭ ްތެރެއިން ްޕާޓީަތކުެގ ްސިޔާސީ ބާއްވާަފއި

ް ްގެންދަނީ، ްރައްޔިތުްންކުރިއަށް ްކިހިނެއްތޯ، ްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ރަްއޔިުތން

ްއެބަޖެޭހްްމަޖިލީހެއްގެގޮުތގައިް ްކަންަތއްތައް ްކޮންބައެއްތޯ.ްމި ބަލަިއގަންނާނީ

ް ްތަންކޮޅެްއ ްއެހެންނޫނީއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަން.  2515ްތަަަފްޞީލުކޮށް

ްއޮޔާާލް ްަޤއުމު ްޮގސް ްއޮޅުމެއްގެތެެރއަށް ްމަރުޙަަަލާ މިއިންތިޤާލީ

ްކޮންމެްހިނގައިދާނެ ްވިސްނާަވޑަިއަގންނަވާ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ .

ްމަނިކުފާނުް ްކުރެްއވިކަީމވެްސ ްޕްރެޝަރ ްބަޔަުކ ްކޮންމެ ގޮތަކަށް

ްއެްއގޮތަކަްށެވްސް ްއަދާކުރެްއވުމުަގއި ްވާޖިބު އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ

ްސާބިތުކަމާއިް ްފިސާރި ްމަނިކުފާނު ްނުވާނެ.  2520ފަސްޖެހިވަޑަިއގެންނަަވއިގެން

ްމިކަން ްޤައުމުްްއެީކގައި ްހިނަގިއދާނެ، ްއޮޔާ ްޤައުމު ްނެތީވިްއޔާ ކުރަްއވަން

ްމިކަމަށްް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނގަަައިދާނެ. ްވެއްިޓގެން ހަލާކުތެރެއަށް

ްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްްއިލްތިާމސްކޮށްްދަންނަވަން.ް
ް

ް2525 

ް.ރިޔާޟްއާދެ،ްދ.އަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމާޭލެގްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް2530 

ްވާހަކަފުޅަްށްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްދެއްކެިވ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ޅެއްްކުރިންްައޅުަގނޑުމެްންނިންމައިފިންްތާއީދުކުރަމުންްދާދިްކުޑަްހިނދުކޮްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަ. ްުއވާލާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްްގިނަ ްދެއްކެީވ، ްވާހަކަފުޅު ްކެބިނެޓްވެްސްމެންބަރުން ްމިއޮތް މިހާރު
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ްއަިދް ްބަހަްއޓައިގެން ްވެރިކަމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔވެސް  2535ބާއްަވއިގެން

ްމަޖި ްރައްޔިތުން ްނޮވެމްބަރު ްބައިިތއްބަިއގެން ްމެންބަރުންވެސް 11ްލީހުގެ

ްޤާނޫީން ްމިދައްކަނީ ްމިވާހަކަ ްބައިިތއްބާގޮތަށް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައަށް އާއި

ްބޭނުމުަގިއް ްވައްޓާނުލުމުގެ ްމިމަޖިލިސް ްތެެރއަްށ ްއަނގޮޅި ހަތަރު

ް ްމީގެ ްއެެހންނަމަވެސް، ްރަީއސް. ްކުރިނ13ްްްޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓް

ްމިދާްްމިފާސްކުރީ ްޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2540މިޤާނޫނުއަސާސީ،

ްކެބިނެާޓިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ްއެިހސާބުން ްުއވާލަން. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއުވިިދޔަީއ، ްއެހިސާބުން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްފެށިމާ. ްހުށަހެޅުން،ްާއދެ،ްހުށަހެޅުނ23ްްްޢަމަލުކުރަން ވަނަ

24ް ްނުކުރެވޭ.ްމި، ްޤަބޫެލއް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހޭެނކަމަށް ްޯވޓަށް އަށް

ނޑުމެންނަށްް ްައޅުގަ ްގެންދިޔުމަށް ްކުރިއަށް ްރައީސް،ްމަޖިލިސް  2545ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިސްނައިފަހު ްކަންތަކަށް ްދިމާވެދާނެ ްދުރާލާްމަނިކުފާްން ްވަރަށް ނު

ނޑުްވިސްނުންފުޅާ ްއަުޅގަ ްގެންަދވާނެކަަމށް ްކުރިއަށް ްމިކަްނ ެއކު

ްޤަބޫލު ްހުށަހެޅުން ްމި ްދަންނަވަމުނ24ްްްކުރަން. ްނޭހޭނެކަމަށް ްޯވޓަށް ށް

ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.
ް2550 

ް

ްކަމަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނަގޅުވާނެ ްވާހަކަދެއްެކވިްއޔާ ްކުރުޮކށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްފެންނަނީ. ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑަށް ްަވޒީުރން ނުކުތާއެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް2555 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސް.ްްވަީޒރުންްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުް ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއިސްމާޢިލްްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެއްެކިވްްމާލޭގެ

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރިްވާހަކަފުޅަީކ، ްބުަރދަނެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ  2560ޤާނޫނީގޮތުން

ްމިހާރުް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅެްއކަމަކަށް

ްތަ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްފެށިގެންްޞްަްމިއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްހަމަިއން ދީޤްވުމާއި
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ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްބުނުމަކީްމިހާރު ްއުވޭެނަކމަށް އަސާސީ

ްޤާނޫނީ ްޙާަލތެއްަގއި ްެއއްެވސް ްދާްދިވެހިރާއްޖެ ްކަމެއްނެހުސްކަމަަކށް

ް ްމަްއޗަށް ްިބނާއެްއގެ ްެއްއވެސް  2565ސާބިތުކޮެށްއްނުދެއްވޭނެ.ްކަމަކަށް،ްޤާނޫނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީްޤާނޫނުއަސާސީ، ްކުެރވެމުންދާ ްއިޞްލާޙު ްިމ މިހާރު

ްހަމައިންޞްަްތަ ްކުރެއްވުމާ ްާޤނޫނުއަސާސީ،ްފެްދީޤް ްއަނެއް ށިގެން

ްދެމިއޮންނާނެކަމަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިޔަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމި މިހާތަނަށް

ްހިންގުމުގެް ްދެޤާނޫނީްނިޒާމު ްެއއްފަހަރާ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުނެފިކަމަށްވަންޏާ

ްކުރިމަތިލުމުެގް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ްތަނަވަސްެވގެންދާނެ.  2570ފުރުޞަތު

ްއިޞްލާޙު ްމިހާުރްފުރުޞަތު ްއޮންނަގޮތަށާއި ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރެވޭ

ްއޮްނނާނެ.ްދެނިޒާމުް ްއޮންނަގޮތަްށވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްއެއްޤާޫނނުއަސާސީައްށް ްނުހިންގުމަށްޓަކައި ްޕެރަލަލްކޮށް އެއްފަހަރާ

ްހުއްޓާލަންޖެހެނީ.ް ްއެހިސާބުން ްއަނެއްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން

ް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު 1998ްްބައްލަވާަލއްވާ  2575ަގިއ1ްްޖެނުައރީ

ފުކޮށްްވަނަްމާއްދާަގއިްަވރަށްްސ155ްާޢަމަލުކުރަންްފެށިްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް ްއެަބއޮތް، ްފަށާދުވަހުންްބަޔާންކޮށްފައި ްޢަމަލުކުރަްނ މިާޤނޫނުއަސާސީއަށް

ް 11ްްފެށިގެން ްފެށިފައިވ1968ްްާޮނވެންބަރ ްޢަމަލުކުަރން ްގައި

ް ްއެއީ ްއުވުީނއޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 1998ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްއެހެނެޭކ1ްްޖެނުއަރީ ްފެށުމުން. ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނުައސާސީއަށް  2580ގައި

ް 1968ްްކިޔާފައި ްފެށިެގން 1998ްްއިން ްހުރ1ްްިޖެނުއަރީ ްހަމައަށް ާއިއ

ްޙައި ްއެްއެވސް ްކަންތައްތަުކގެ ަިްޤާނޫނީ ްއޭރުގަްސި ްނުެގްއލޭ. ިއްއްޔަެތއް

ްތިއްބަވަިއގެްން ްމަޤާމުގައި ްއޭރުވެސް ްހަމަ ްބޭފުޅުްނ ްތިއްބެވި މަޤާމުގައި

ްހުންނެީވް ްނާއިަބކަށް ްބަންޑާރަ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއޭރު ކުރިއަްށގެންދެވީ.

ްމުނައްވަރު ްފެށިގެްނ1993ްްް،ޑރ.މުޙަންމަދު ްއަހަރުން  2585ވަނ2333ްްަވަނަ

ް ްނޮވެމްބަރު ްނ11ްާއަހަރުގެ ްބަންޑާރަ ްހަމައަށްވެސް އިބުކަމުަގިއްާއއި

ނުޑްއެހުންނެވި.ް ހަމައެކަނިްއެންމެްމިސާލެއްްދަންނަވާލުމުގެްގޮތުންްއަޅުގަ

ް ްހުސްކަމަކަށް ްޤާނޫނީ ްދިެވހިރާއްޖެ ްއެހެންވީމަ، ނެކަމަށްްދާަާމިދެންނެވީ.

ްއަނެއްާކް ްބާބު ްވިދާުޅވުމަކީްވަރަްށބޮޑުްމައްސަލައެްއ.ްއިންތިޤާލީ އެވިދާުޅވާ
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ްާޤނޫނީ ްއިނގޭތޯ ްއެްއޤާނޫނުއަސާީސްމިއަންނަނީވެސް ްބަލާއިރުގައި  2590ގޮތުން

ްއުިވގެންްޞްަްތަ ްަވގުުތން ްއަނެއްޤާނޫނުއަާސސީ ްހަމައިން ދީޤްވުމާ

ްނެގެޓިްވކުރުމަ ްއޭތި ްއެއަްށްރިޕްލޭސްވެގެންދާނެތީވެ ށްޓަަކއި

ް ްއިސްތިސްނާކުިރ، ްހުރިހާ ްބާބުަގިއްޙާަާބޭނުންވާ ްއިންިތޤާލީ ލަތްތަކެއް

ްއިންތި ްމިބަޔާންކުރަީނ. ްެއމައްސަލަތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްބާބުގައި ޤާލީ

 2595ޤާނޫނީގޮތުންްރިޢާޔަތްކުރެވޭކަަމށްވަންޏާްއެޤާނޫނުއަސާސީްުއިވގެންްދިޔަސްް

ްކަންތައްތަެކްއް ްބޭނުންވާ ްހިފަހައްޓަން ްައޅުަގނޑުމެްނ އޭގެތެެރއިން

ްއިޞްލާޙުކުެރޭވް ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރާއިރު އައުޤާނޫނުައސާސީއަށް

ްޢަމަލުކުާރއިރު ްއޮތީްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްދެން ްކުރިއަށްދާނެ. ްހަމަ ވެސް

ްތަޢާރުޟްގެްމައްސަލަ.
ް2600 

ް

ްއާދެ،ްކުުރކޮށްްވިދާުޅވެދެްއވުްންއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް2605 

ނޑުްޭބކާރުްއާދެ،ްހަމަްޤާނޫނީްނުކުތާތައްްއަޅުަގނޑުްމިދަންނަވަނީ.ްއަޅުްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްގަ

ްވާހަކަ.ްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްތަޢާރުޟްގެ ްއޮތީ ްދެން ްނުދަންނަވަން. ްވާހަަކެއއް ްއެްއވެސް

ްމިހާތަނަށްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޢަމަލުކުރެވޭ، ްމިހާތަނަށް ްވިދާުޅވެއްެޖ ރިޔާސަތުންވެސް

ްއެބަހުރި.ް ްތަޢާރުޟް ްގިނަ ްލައްކަ ްމާއްދާތަކުގަިއެވސް މިފާސްކުރި

ްކޮމި ްތިންހަތަރުްޑްރާފްޓިންގ ްޮއތީ ްވިދާޅުވެފައި ްކުރީރޭ  2610ޓީންވެްސ

ްބޭރަށްގޮސްގެްން ްޕެނަލުންވެސް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްްޓކުާރ ދުވަހެއްވަންދެން

ްމާއްދާ ްމިފާސްކުރި ްތަޢާރުޟްފިލުތިބެގެން ްހުރި ްވާހަކަ.ްތަކުަގއި ވާ

ްތަޢާރުޟްތަކުެގް ްކުދިކުދި ްމަރުޙަލާއަކަށްާވއިުރގައި ްއަންނަ އެމަރުޙަލާއަކީ

ބޭކާރުްޤާނޫނީްހުްސކަމުގެތެރެއަްށްރާއްޖެްދާނެްާވހަކަްދެއްކުމަީކްސަބަބުންް

ްކަމެއް.ްޝުކުރިއްޔާ. ްއޮިޅގެންދާނެ ްކަންކަން ްވަރަށްބޮޑަށް ްޢާންމުނަށް  2615ްހަމަ

ް

ް
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ގިނައިންްެއަބް އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނަވާއެދިަވޑަިއގަން ްހިތަށްއަރަނީ، ްައޅުަގނޑު ްއެްއެޗއްް. ްކުޑަ މިހާރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްނުކުތާއެއް. ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ  2620ދަންނަވާލާފައި

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮޅުގެ ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު ފުރަތަމަ

މޫސާމަނިކު.ްއޭގެފަހުންްރ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ް

ްއާް ްޢިއްޒަތްތެިރްއޭގެފަހުން ްމާލޭެގ ްޭއގެފަހުން ްޝުކޫރު. ްއާޒިާމ އިޝަތު

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް2625 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިތަނުގަިއްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކޮްނމެބަްްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫާސމަނިކުް ްލަފާތަކެއް ްޤާނޫނީްޤާނޫނީގޮތުން ްއަޅުަގނުޑމެން ްދިނަސް ޔަކު

ްކަންތައްަތްއް ްއެހެންނަމަވެްސ ްމިއީީކއެއް. ްމަރުޙަލާއެއްނޫން  2630ލަފާދިނުމުގެ

ްއެބަޖެހޭ.ް ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްއުސޫލުތަުކގެ ހިނގަމުންދާގޮތާއި

ްނުފޫޒާިއް ްސަުރާކރުގެ ްމިއަދުގެ ްިމގެންނަނީ ްމަރުޙަލާއެއް އިންތިޤާލީ

ްޙައްޤުތަްއްްފިއްތުންތެރިކަމުގެ ްދޭންބޭނުންާވ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން

ްެތދުވެަވޑަިއގެްން ްމިނިސްޓަރަކު ްއެހެންވީމަ، ްނުދެވޭނެތީެވ. ރައްޔިތުންނަށް

ްމިތިބީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއަުޑައހާކަށްނޫން ްެއއްެޗއް  2635ްއަކީ.ވިދާޅުާވ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްކުރުމަީކ ްކަންކަން ްއޮޭޅނެގޮތަށް ްކަންކަްނ ރައްޔިތުންނަށް

ް ނުޑްހީވަނީ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްގެންދަވާކަމެއްހެން. ްކުރައްަވމުން ސަރުކާރުން

ްހުއް ްމިމަޤާމުގައި ްބޭނުންވަނީ، ްދަްނނަވާލަން ްއަޅުަގނޑުމެްންޓިފައި މިއީ

ްތިއިންނެީވް ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަެއއް. ްގެނައި ްދައްކަމުން ކުރިން

ްަރނގަޅު ްކަންކަން ްދިވެހިޤައުމުެގ ްިމ ްޒިންމާއެްއަގއޭ.  2640ގޮތުަގިއްްވަރަށްބޮޑު

ނޑިަވޅެކޭ ްދަ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްބުނެފަިއްމިްގެންދިޔުމުގެ ްމިބާުބގައި އީ.

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމިއޮތީ، ްގޮތުގެމަތީން ްބަޔާންޮކށްފައިވާ މިބާބުަގއި

ނޑުމެންްަބޔާނެއްނުކުރަްން ްއަުޅގަ ހޮވުމަށްްދެންްއޮންނަްއިންތިޚާބެއް،ްއަދި

ްއިންތިޚާ ްހޮވުމުެގ ްހިސާބެއްވެްސ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮންނާނެ ބެއް

ްމިފާސްކުރީް،ްއެހެންވީމާ ްހަމަ ްތިބެ ްމިތަނުގައި ްައމިއްލައަށް ނޑުމެން  2645އަުޅގަ
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ްުއިވގެންދާނެކަމަށް.ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮތް ްމިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ،

އަޅުަގނޑުމެންްބަލަންވީްަރއްިޔތުންގެްމުދަލާއިްޤައުމުގެްސަާލމަތާއިްހުރިހާް

ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސުލްްކަމެއް ްމިހާރުްމިހުރި ޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ް ްމިތިއްބެވި ްގެއްލުާވަލްޙަކެބިނެާޓއި ްކޯަރމް ްއެބޭފުޅުން ާވލުކޮށްގެން

ްހަދަންް ްބޭނުންހާގޮތެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤަުއމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2650ގެއްުލވާލާ

ްތަކެތިް ްމަސްުތވާ ްކަޓަރުއަޅައި ްމަގުމަތީަގިއ ބައިތިއްބާނީތޯ.

ްހަ ްއެބޭފުޅުންްވިްއކާއިުރގަިއވެސް ްބީރުކަންފަތެއްދީގެްނ ްއެކަމާ މަ

ްމިތިީބް ްއެްއވެ ްމިތަނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސުވާަލީކ. ްއެީއ ބައިތިއްބާނީތޯ.

ްމިމަރުޙަލާް ްމިިތބީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްހޮވާ ްއަޮތޅުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން

ްތެރެއިްނ.ް ްމިތަނުގެ ްނިންމެންޖެހޭނެ ްގޮތެއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް  2655އައީާމވެސް

ްމާ ްބޭއޭގެ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއޮތީ،ްނަައކީ ްލިެޔފައި ްމީގައި ނުންވަނީ

ނަޑއެިޅގެންްމިހާރުްހުރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެތަުނގައިް ްޖެހޭނޭ.ބާލަންކަ
ް

ް

 2660ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތަންކޮޅެއްްކުރުކޮށްްވާހަކަދަްއކަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްނދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެ

ް

ްމީހެކޭްއިނގޭތޯ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްޤާނޫނީްލަފާދޭވަރުގެ ނޑަީކވެްސްހަމަ ްއަޅުގަ ްނޫން،ްނޫން

ްބަލާއިރުގަިއްްްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫާސމަނިކުް ްދޭތެރޭ ނޑާ ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭނެ. ްކުރުކުާރކަްށ ްވަކި  2665އަޅުަގނޑު

ްލަް ްޤާނޫނީ ްދެންމެ ްމެންބަރެއް. ްކުރި ްއިންތިޚާބު ްކޮންްއަޅުަގނަޑކީ ްފާދެއްވީ

ްފޮނުވާފައިް ްމީހަކު ްމިތަނަށް ްެއއީ. ްއިނގޭތޯ.ްްމެންބަރެއްތޯ އިންީމހެކޭ

ް ްހުރިްއަޅުަގނަޑކީ ްައއިސްފައި ްއިންތިޚާބުވެގެންަް ްފަރާތުން ރައްޔިތުްނގެ

ް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްމީހެއް. ނޑުްޢުަުދިފާރަްއޔިތުންގެ ްއަުޅގަ ްަގއި

ް ްވާހަަކައކީ، ްބޭނުންވާ ްޤާޫނނުއަސާސީއަްށްދިވެހިޖުދަންނަވަން  2670މްހޫރިއްާޔގެ

ްާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްއެއީ ްނިމުމަށްފަހުގައި ްިއޞްލާޙުކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮތްް ްމިހާރު ްނިންމާނީ. ްމިތަނުންނޭ ްގެންދާެނޮގތެއް ކަންތައްތަްއކުރަން

ވާލެއްނުކުެރވޭނޭ.ްއެމީހުންްމީގެްޙަވެރިކަމުގެްއެްއވެސްްފަރާތަކަްށްމިކަމެއްް
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ންްނުކުްނނާކަށްްފުރުޞަތެއްްނުދެވޭނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްންލޯގޯްމޭަގއިްޖަހައިގެ

ްމިހިސާބުންް ްއެހެންވީމަ، ްއިތުބާރެއްނެތޭ. ްސަރުކާރަކަށް ްމިއޮތް  2675މިހާރު

ް ްބާްއވާފައި ްދެްނ11ްްމިކަން ްވެރިކަން ްމިރާއްޖޭެގ ްފެށިގެން ނޮވެްމބަރުން

ްބަލާފަިއް ްއެ ްގެންދާނީ ްކާކުތޯ ްކާކުތޯ، ްއޮންނާނީ ްދުވަހެއް އޮންނަންވީ

ްއަހާކަށް.ްނޫނިއް ްޯވޓަށް ްބެޭހގޮތުން ްކަމަކާ ްއެްއވެސް ްނުފެނޭ ްދެން ޔާ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްނުދެވޭނެ ްއެފުުރޞަތެއް ްދަންނަވާލީ. އެވާހަކަ

 2680ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް

ްޝާހީންްޙަމީދު،ްރ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 2685ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެ،ްްުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުމ24ްްާ`.ްޝުކުރިްއޔާ ްަވނަ

ްއެފާހަގަކުރެްއިވްްޝާހީންްަޙމީދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ްދެންމެގައި ބެހޭގޮތުން

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްފާހަގަކުެރއްވީތީ ްއެނުކުތާ ްގުޭޅގޮތުން ނުކުތާއާއި

 2690އަދިްެއވިދާުޅިވްބަރުވެސްްއެފާަހގަކުެރއްިވގޮތުން،ްން.ްއެމެންޝުކުރުއަދާކުރަ

ް ްއެހެންމިދެންނެވީ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ަވަނ23ްްއެްއޗެއް

ްމެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްދެންމެގައި ންބަރުްހުށަހެޅުމުގައި

ް ްފަދައިން، ްޤާނޫނުއަސާސީފާހަގަކުރެްއވި ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު

ނޑުމެންނަްށްްބަޔާންކޮށްފަިއްއޮތުމުންްުނވަތަްުއޭވގޮތެއްްވޭހިސާެބއްްއު އަުޅގަ

ް ްހުށަހަޅަނ24ްްްމަޖުބޫރުވޭ ްހުށަހެޅުން ްމިފަދަ ްނަންބަރުގައި  2695ވަނަ

ސާސީައްށްާޤނޫނުއަްދެންްއެހިސާބުންްނުވަތަްމިްއާްފާސްކުރަން.ްސަބަބަކީ

ް ްފެށުނީމާ، ްހިންގުމުޢަމަލުކުރަން ްވެރިކަން ްފެށޭއިރު ްކަންތަްއްނުވަތަ ގެ

ްުކރިއަށްގެންދާީން ްމަރުޙަލާގައިެވސް ްިއންތިޤާލީ ްކިހިނެއްތޯ ކުރިއަްށގެންދާނީ

ްނަ ްވޯޓަށް ްމި ްއެހެންވީމަ، ްފާސްކުރަން. ްއެބަޖެހޭ އަހާްކިހިނެއްތޯ

ް ްކަހަލަ ްއެވިާދޅުާވ ްމާކައިރި.ްޙާަާދޫކޮށްލައްވާިފއްޔާ  2700ލަތަކަށްދިުއން

ް ްމި ްކޮންމެހެންވެސް ްހުށަހެޅ24ްުއެހެންވީމަ، ްމިބާވަުތެގްވަނަ ްއަދި މުގައި
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ނުވަތަްމިގޮތުންްހުރިްއެހެންްބައެއްްހުށަހެޅުންްއެބަހުރި.ްެއހުށަހެޅުންތަކަށްް

ނޑައެޅުމުގެް ޖެހޭނީްޥޯޓަށްްްހުށަހެޅުންތަކަށްްހުރިވެރިކަންްހިންގާްފަރާތްްކަ

ްއައްަސވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް2705 

ް

ްއާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްާއއިޝަުތ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމްްއާދެ، ްެއއަށްފަހު ްުޝކޫރު، ޒިމާ

ްއޭގެފަހުްން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ އިސްމާޢީލް،

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަށްްފުރުޞަތެއްްނާރުވާނަން.ް

ް2710 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރުޞަްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަޅުަގނުޑވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކަްށްޝުކުރިއްާޔ

ްބަްއާިއޝަތުްއާިޒމާްޝުކޫރުް ްުކރެވެމުންދާ ްމިތަނުގައި ްއަޅުަގނުޑްހުަުއެދިދަންނަވާލީ ްސާބެހޭގޮތުން

ްމާޭލެގްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެގައި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްބޭނުންވެގެން. ްދަންނަވާލަން  2715އެްއޗެއް

ްނެންެގވިްނުކުތާާއއިްުގޅޭގޮތުންްދެްނމެްރ.އަތޮޅުގެްއެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްވާހަކަ ްަޞއްަޙ ްވަރަށް ްވާަހކަ، ްއެވިާދޅުވި ްމެންބަރު ްފުޅެއްްޢިއްޒަތްތެރި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރ23ްްިއެވިދާުޅވީ. ްގޮުތަގއި ްހުށަހެޅުމުެގ ްވަނަ

ް ްެއބައޮޭވ، ްގައި ް)ނ( ްއެހެްންހުށަހެޅުމުގެ ްގައި ް)ހ( މިމާއްދާގެ

ްމިޤާނޫނުއަާސސީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއްއޮތްނަމަވެސް ްދަށުން  2720ގެ

ރައްޔިތުަުންގެްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުކުރެވެންދެންްމިބާބުގައިްބަޔާންކޮށްފަިއާވް

ްބަޔާންކޮށްފަިއާވް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމިބާބުގައި ްޢަމަލުކުެރވޭނީ ކަންތައްތަކަށް

ްޤަބޫލުކޮށްފީމޭް ްމިހާހިސާބުންވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމީގެމާނަައކީ ގޮތަށޭ.

ްމަރު ްބާބުގައިޙައިންތިޤާލީ ްިއންތިޤާލީ ްއުސޫލުތަެކްއްްލާގައި އެހެން

ްޤަބޫލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަންަތއްތަްއ ްއިންތިޤާީލްނުހުންނާނެކަމާއި  2725ކުރާނީ

ް ްޤާނޫނީ ްއެހެންވީމަ، ްގޮތުންނޭ. ްފާްސކުރެޭވ ްބާބުގައި ވާަހަކްދާޮވއިަޑކަށް

އަޅުަގނޑުމެންްެދއްކުމުެގްމާބޮޑުްބޭނުމެއްނެތްހެންްހީވަނީ.ްެދންމެްޝާހީންް

ްމިހު ްއެވިދާުޅވިހެން ްޙަމީދު ްއެހެން ްވޯޓަށް އެަބްށަހެޅުންތަކަށް

ްައޅުަގނޑުމެްންމިހާހިސާބަށްް ްއެއާއެކު ްހަމަ ްޖެހޭ.ްއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްމިހާރުް ްކަްނކުރަމުންއަިއގޮތް ްނިޒާމުގައި ްޤާނޫނީ  2730ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހިސާބުނ154ްްްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމާއްދާާއއި ވަނަ

ް ްއޮތީ. 154ްލިޔެވިފައި ްމިހާހިސާބަށ155ްްް، ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއީ

ކަންކުރަމުންދިޔަގޮތް.ްއަލަށްްފާސްކުރެވޭްޤާނޫނުއަސާީސއަކަްށްޢަމަލުކުރަންް

ް ްއުވެމުްނދާކަން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރާ ްކުީރގަިއ ެއީއްފެށުމާއެކު

ްމިހާހި ްފާސްކޮށްގެން ްޕްރެސީޑެންސެއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނީ  2735އް.ްސާބަށްގެނައި

ްއަުޅގަ ްއެގޮްމިއަދު ްނޑުމެން ްމިބުނެވެނީ، ްރޫލްކޮށްފިއްޔާ މިހާުރްތަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްޤާނޫނުއަސާސިާއއި މެންނަްށްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްނިން ްއެހެންގޮތްތަެކއް ްމިތަނުން ްމަށް ްއެހެންވީމަ،ްއެ ވާހަކަދެކެވެނީ.

ްއޮްތް ްޢަމަލުކޮށްފައި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިހާހިސާބަށް ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްޤާ ްދެންމެ ްއެބަހުރުަވއިން ްއެއްގޮތަށް ްޕްރޮސީޑެންޓަކާއި  2740ވަަނ23ްްނޫނީ

ްމިފާ 23ްްްސްކުރެްއވީ.މާއްދާ ްހުށަހެޅުން ްއެހެންވީާމްވަނަ ފާސްކުރެްއީވ.

ްނިޒާމުް ްޤާނޫނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮޅުެމްއނެތް. ްއެްއވެސް އޭަގއި

ްދައްކަންޖެހޭްްވޮިއޑަކަށްދާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަެއއް އެްއވެސް

ްބަކަށްނުދޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ހިސާ
ް2745 

ް

ްްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2750 

ނޑުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަވެްސ ްއެންމެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްދަންނަވާތީްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްސމާޢީލް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްކަމަކާބެހޭގޮތުން ްޤާނޫނީ ދަންނަވާލާނަން

ްެއއްގޮަތކަށްެވްސް ނަޑކީ ްއަޅުގަ ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްމަޢާފަށްއެދެންވެސް މިހާރު

ްމިް ްދެކޮޅަށް ނާޑ ްއަޅުގަ ްމީހެއްނޫން. ްދަްނނަ ްކަންތައްތައް ޤާނޫނުގެ

ްހައްތަހާ ްމިއަދު ްފުންނާބުވަކާލާތުކުަރްއވަނީ ްިތްއބެވި ްމިރާއްޭޖގައި  2755ްވެސް

ްވަރަށްް ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑަކީ ްައޅުގަ ްވަކީލުން. ްޤާނޫނީ އުސް

ްއެކަމަުކް ްމީހެއްޫނން. ްދަންނަ ްއެްއޗެއް ްމާބޮޑު ްމީހެއް. އާދަިއގެ
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ްއައިްސް ްބުނެލަަަން ްބަހެއް ްފަރާތުން ްއެމީހުންގެ ްފޮނުވީތީ ރައްޔިތުންތަެކއް

ްތާނަކިޔަން ްދެން ްމީހެއް. ްޤާނޫނުްއިން ްދަންނަން. ވަަނ131ްްއަސާސީގެ

ްބުނަނީ،ް ްއެްއެވްސްމާއްދާ ްބަޔަކަށް ްމާއްދާައކަށްްނުވަތަ  2760މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޚާއްަޞް ްރަްއޔިތުްނގެ ްގެެނވޭނީ ްއުިނއިުތރެއް ްނުވަތަ ބަދަލެއް

ްފާސްކުރެއްިވް ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަންކުރުމަށް މަޖިލީހުންނެވެ.

ް ްމާްވަނ55ްަގަާވއިދުަގއި ްބުނަނީ، ްގައި ް)ހ( ޢަމަލުކުރަމުންދާްްއދާގެ

ްމާއްދާައކަްށް ްަވކި ްގެަނއުމުަގއި ްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 2765ނުވަތަްމާއްދާތަަކކަށްްނުވަަތްވަކިްބާަބކަށްްނުވަަތްަވކިްބާުބތަކަކަށްްނުވަަތް

ްވަޒީރުންެގް ްގެެނވިާދނޭ. ްއިޞްލާޙު ްއެުކގަިއވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މުޅި

ލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްވިަިދާޅުވިްވާހަަކިއެގްމަޖި

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިދެންނެވީ. ްފެންނަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްލޯވަޅު ފުރަތަމަ

ްއޮެވގެްން ްދެޤާނޫނުއަސާސީއެްއ ްގެނައުމަުކން އިޞްލާޙުތަކެއް

ްފާސްކުރެވިދާެން ްމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭ.  2770މައްސަލަޖެހޭކަށް

ްބާެބްއްބާ ްއާ ްނަގާަފއި ްެއކުަގއި ްބާބެއް ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބެއް،

ްޢަމަލުކުރަމުންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތީން ްެއއުސޫުލެގ އޭގެތެެރއަށްލާން.

ގެންދިޔަީއވެސް.ްދިރާާސކޮށްްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީންްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަމުންް

ްއެހެް ްބާބުތަކެއް. ްހުންނަންވީ ްޤާނޫނުައސާީސގަިއ ްއެބާުބްގެންދިޔައީ ންވީމަ،

ްއުިވގެންދިަޔއީ.ް ްބާބު ްއަެނއް ްޙަވާލާދެވޭ ްއެއަށް  2775ފާސްވުމާއެީކަގއި

ްެދވަަން ްވާހަކައަކީ. ްފުރަތަމަ ްނޯންނާނެ.ްއެއީ ްދެން އެހެންވީމަ،ްއެެއއްެޗއް

ްޝާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާޅޮސްމަޑުުލގެ ްޙަމީދުްހީަީވާހަކަައކީ ން

ް ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްފާހަގަކުރެްއވީތީ ްހަމަްއެނުކުތާ ްއެއީ އުފާކޮށްފިްނ.

ްަދއްކަމުން ްޤާނޫނުއަސާީސްްއަޅުަގނޑުމެްނވެސް ްކިހިނެއްޯތ ްވާހަަކ. މިއަިއ

ްމު ްދެން ްމީގަިއްއަަައުވުމަށްފަހު ްހަމަޖަްއސާނީ. ްކަންަތއްތައް  2780އްަސސާތަކުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑަްށ. ްކަމެްއ ްއެންމެ ްެވގެންމިއުޅެީނ މައްސަލައަކަްށ

ްދަންނަ ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްމިއޮންނަނީ،ްވާނަހަމަ ްމިހުށަހެޅުމުގަިއ ން.

ްހޮވުމަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްަްޔާ ްޮގތުގެމަތީން ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިބާބުގައި

ްއި ްރިޔާސީ ްއޮންނަ ްމަޖިލީހެއްދެން ްރައްޔިތުްނގެ ްދެންްްންތިޚާބާއި ހޮވުމަށް



 101 

ްމިހާ ްބޭްއވެްނދެން ްއިންތިޚާބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ،އޮންނަ  2785ްރުހުރި

ް ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްމިހިސާބުން ްހުރި ްމިހާރު ްއުެފދެނީ. މިމައްސަލަ

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްމިިކަޔނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ

ްދެންް ނުޑކޮށްލީމަ ނޑުފު ްފު ްއެބިނާ ްިބނާއަކީ. ްއެ ްެއއީ އިންތިޚާބުކުރީތީ.

ްމިތާނގަިއް ްއެހެނެއްޫނން، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްނޯންނާނެ އެމަޤާމެއް

ް 28ްްމީގެކުރީަގއި ްގިނަދުވަުހ29ްްއަހަރު  2790އަހަރަށްވުަުެރ

ްއެައުކް ްލިޔުނަސް ްމީހެކޭ ްފުރާފައިހުރި ްމަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްބޭނުމިއްޔާް ްލިަިޔެލަްނ ްނަން ްމީހެއްެގ ްަވކި ްނޫނީ ްނެތް. މައްސަލަެއއް

ްމައްސަލައެް ްވިޔަސްަް ްއެހެން ްމިދަންނަވަނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. މިހާރުްއް

ްޤާނޫނު ްއޮްތްއޮތް ްއެޤާނޫނުއަސާީސގަިއްބަޔާްނކޮށްފައި އަސާީސްުއވުމަށްފަހު

ްއަުޅަގނުޑް ްއެއީ ްނޯންނާނެއޭ. ްމާނައެއް ްެއްއެވސް ްމަޤާމެއްގެ  2795އެްއވެސް

ްމިތާނގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކައަކީ. ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ކުފާނަށްވެްސްއަޣްލަބިއްޔަތުްއޮތީތީްކޮންމެޮގތަކަށްވެސްްކަންކުެރވިދާނެ.ްމަނި

ްމިދަންނަވަނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެއްެސވިދާނެ. ވޯޓަށްެވސް

ްައނބުރާލައިގެންް ްމިކަން ްއެހެންގޮތަކަށެއް ްމިީއއޭ. ްހިނގާނެގޮތަކީ މިކަން

ްޝުކުރިްއާޔް ްއުޅޭނެކަމެއްނެތޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރާކަށް  2800ކޮންމެހެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްމެންބަރުންނަްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ،ްއާދެ، ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަޅުގަ ށް

ްައދާކުަުރަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑު ްހައިސިއްޔަތުން ްމީހެއްގެ ްއިން  2805މިމަޤާމުގައި

ްކަމެްއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދާކުރަްނޖެހޭނެ. ނޑު ްއަުޅގަ ވާޖިބު

ްެއއްގޮ ްނުކުރެއްވުން. ްފާްސކުރެްއވުމާިއ ނުޑްކަންތައްތައް ްއަުޅގަ ަތކަށްެވސް

ްވަިކް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއަދާކުރުމަކަށް ްވާޖިބު ްއަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްވާހަަކ ްުނކުރެވޭނެ ްކަންަތއްތައް ްޖެހިގެން ފަރާތަކަށް

ްމެންބަރުންގެް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްދަންނަވަން.  2810މެންބަރުންނަށް

ް ްވާހަކަފުޅުތަކެްއ ްބުރަދަންހުރި ްއަިދ ްވިަޔސް ނެތްކަމުގައިްހުރިކަމުގައި

ް ނޑަށް، ްއަުޅގަ ްވިޔަސް ްއެކަާމދޭތެރޭގައި ނޑަށް ްކަމެްއްއަުޅގަ ކުެރވޭނެ
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ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭނެ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޯންނާނެކަން

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްމިވާޞްަްއިޚްލާ ްހަްތެރިކަމާެއކު ްޢިއްޒަތްތެިރްކަ ްިތ  2815ޤަބޫލުކުރަްއވާނެކަމަށް.

ނޑެއްނޫން.ް ްައޅުގަ ްިތއްބެވީ. ްހޯއްދަވައިެދއްވަން ްނަތީޖާ މެންބަރުން

ްއެހެންވީމާ ްބަހަށްޓަވަިއގެންް، ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ެއކަން

ްެއް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެނޫނީ ްގެންދެވީމަ. ކަންތައްތައް

ްވާހަކަފުޅުތަެކްއްޢިއްޒަތްތެ ްމަޤްބޫލު ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަަަކަށް ރި

ްސިލްސިާލް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްދެން ްއާދެ،  2820ދައްކަވަމުްނގެންދަނީ.

ްޅ.އަތޮުޅެގް ްއަނެއްކާެވސް ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ކުރިއަްށގެންދާކަމަށްވަންޏާ

ްއަރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިބްރާހީމަށް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޅ.އަތޮޅުެގ ްޙަސަންއަށް. ްަރީޝދު ްޙުސައިން އޭގެފަހުން

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.

ް2825 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެކޮޅަްށްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްހިތްޕުޅާއި ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ނޑަށްްއަބަުދވެސްްތިްނިޒާމީްނުކުތާްދެއްވަނީ.ްއެއީްެއންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިނގޭތޯ.ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްައޅުަގނޑު ްނެގީ ްމިމަރުޙަލާގައި ްނުކުތާ  2830ނިޒާމީ

ްޚާއްޞަް ްދެން ްއެންމެފަހުން ްދެން ްފެނިވަޑައިުނެގންނެވި. މަނިކުފާނަކަށް

އަުޅަގނޑަށްްދެްއވީ.ްބޭފުޅަކުްއެދިަވޑަިއގެންެނވީމާްއޭނައަށްްދެްއވަްނވެގެންް

ްހަމަް ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރާގޮތް. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެަެއީ ްދެން އާދެ،

ްއެދެއްކެިވް ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްއޮނަރަބަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްތާއީދުކުރަން.ް ްޝުކުރުވެިރވުމާެއުކ ްއެމަނިކުފާނަށް ްހަމަ  2835ވާހަކަފުޅުތަކަށް

ްއު ްޤާނޫނުއަސާީސ ްޤާދަންނަވަންތޯ، ްއެހިސާބުން ްއެއްވެްސްވާލުމުން ނޫނީ

ް ްކޮށްފައިާވްއިންތިޚާބެްއގައި، ްޤާނޫނުއަާސީސން ްކުރީގެ ްއޭގެ ވާހަަކއަކީ

ް ްމީހެއްގެ ްއެްއވެސް ްހުރި ްޤާނޫނީްހައިންތިޚާބެްއގައި އިިސއްަޔތެއް

ްއެކަން.ްދެންްހަ ްއެހިސާބުން ްއެދިޔައީ ްނޯންނާނެ.ްއެހިސާބުން އިސިއްޔަެތއް

ނަޑއެިޅްްހުންނަކަމަށްވަނީވިްއޔާ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި  2840ހުންނަންޖެހޭނީ
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ްގޮތްތަކެްއގެަމތީން ްވާހަކަައކީ،ްބަޔާންެވގެންވާ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން .

ްސިފަތަކަކާިއް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމަޤާމުގެ ްރައްޔިތުްނެގްހަަަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއަިދ އިިސއްޔަތުަތކަާކއި

ްނުފޫޒާ ްބާރާއި ްމުޅިންްމަޖިލިސްގެ ްމިހުރީ ްމިހާރު ްއެއްޗެއް ްމިހުރިހާ ިއ

 2845ތަފާތުްގޮތަކަށްްއައިްސފައިްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއާއިްެއއްގޮަތްށްކުރިއާް

ްެއް ްނުވަތަ ްއެމީހަުކ ްއޭގެކުރިން ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެމަޖިލީހެއް ްނުވަތަ ްަބޔަުކ އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ

ް ްއޮްތްއުވާލުމާެއކު ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްާއދެ، ުއވިގެންދާނެ.

ްވާހަކަައކީްއަުޅަގނޑުމެންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ..
ް2850 

ް

ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެްއގެްދަށުންްހަމަްފާހަގަކޮށްލަްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބޭނުންފުޅުވާްކަންތައް...

ް

 2855ްރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކު

ް

ނަޑއަޅާފަިއ،ްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްކަ ްމުއްދަެތއް ްަވކި ްއެބައޮްތ ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ

ްދެދައުުރްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަބއޮތް ްފާްސކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްދެަދއުރު އެއީ

ްދެން ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްދަށުންްްފުރިހަމަކޮށްފައި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދަންނަވަންތޯް ްނެޭތ ްެއއަކު ްއާދެ، ްނުފުޭރނެއޭ. ްއޭަނއަކަށް  2860އެމަޤާމެއް

ްވާހަަކް ްނުފުރޭނެ ްމަޤާމު ްއޭނައަްށ ްވާހަކަެއއް. ްނުލެވޭނެ ްކުރިމަތި އޭނައަށް

ްއެހެްނވެއްޖެކަ ްއެބައޮތް. ްމިޤާނޫނުއަސާީސ، ްވަނީިވއްޔާ ްއޮތްްމަށް މިހާރު

ްއޭ ްުއވާލުމާެއކު ްދެވަަންޤާނޫނުއަސާސީ ްނުފުރޭނެ. ްަ ްއެމަޤާމެއް ނައަކަްށ

ްވޭތޯް ްހަމަ ްއޭނައަކަށް.ްދެންެވސް ްމަޤާމެއްްނުފުރޭނެއޭ ްމިބުނަނީ މާއްދާގައި

 2865ްމިހާރުްއެހުންނެިވްލޮބުވެތިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔްއަލްއުސްާތޛުތިބޭފުޅުން،ް

ްބައުަުމަ ްފޮޓޯފުޅު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ްމީތީގަިއްމޫން ްދަންނަވަންތޯ އިންދަން.

ްކޮންެމްޖަ ްރަނގަުޅވާނެ. ްމާ ނޑެްއގަިއ ްގަ ްކޮންމެ ްފޮޓޯ ހާލަންވީނޫންތޯ

ނެޑްއގަިއް ްގަ ްކޮންެމ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަމގުތައްމަީތގަިއ ގެެއއްަގއި،
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ްޖައްސަަވއިގެ ްފޮޓޯފުޅު ްއަޅުކަންކުަރްއވާ. ްތިޭބފުޅުން ްއަޅުަގނުޑްން ެއީއ

ްއެީއއެއް ްއާދެ، ްކޮންކަމެއްތޯ، ްއެހެން ްދެން ްވާހަކަައކީ.  2870ނޫންޯތްދަންނަވާ

ްބޭފުޅުންްތިހައްދަވާްގޮތަކީ...ތި
ް

ް

ްމެންބަރު،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަޝީުދް ްޙުސައިން ްއާދެ، ްމެންބަރު، ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު،  2875ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙަސަންްތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ް

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް

ްލަފައެްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްޤާނޫނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރުއާދެ، ްމިއުޅެނީކީ. ްދަންނަވަން ްނޫން  2880ްއް

މިބާބުގައިްވަރަށްްގިނަްހުށަހެޅުންތައްްމިއަންނަނީްވޯޓަށްްެއހެމުން.ްމިހާރުްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

މިއޮތީްމިބާބުގައިްބަޔާންކޮށްފަިއާވްްވަނަްހުށަހެޅުމުގައ24ްިމިހުށަހެޅުމުގައިް

ްހޮވުމަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާތަނަށް ގޮތުގެމަތީންނޭ.

ްއިންތި ްއޮންނަ ްމަޖިލިސްްޚާދެން ްރަްއޔިުތންގެ ްއަދި ްއޮންނާނެގޮތެއް ބު

ްނުކުރަން،ްޚާަާއިންތި ްބަޔާނެްއ ްއަދި ްމިބާބުގައި  2885ބުކުރާނެގޮެތއް

ްވޯޓެއް ްއަދި ްދަންނަވަްންުނނަގަން.ްއެހެްނވީްއަޅުަގނޑުމެން މާ،ްއަޅުަގނޑު

ް ްކުރިންމިއުޅޭ، ްއެއްެސވުމުގެ ްވޯޓަށް ަވަނ25ްްްމިްމިހުށަހެޅުމަށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްމާރަނގަޅޭ. ްއެއްސެުވން ްވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިް ްދެންއޮންނަ ްގޮތަކަްށަކން ްކޮން އެނގޭެނއޭ

ްއިންތި ްއެއީކުބުޚާަާމަޖިލިސް ްއެަބިއްްރާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ  2890މިބާުބގައި

ް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްފަހުގައޭ ްވޯޓަްށ24ްްފާސްކުރުމަށް ްހުށަހެޅުމަށް ވަނަ

ްވާ ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާމީ ްއެއީ ްދަންނަވާނަން،ްްއަހަންޖެހޭނީ. ސަބަބު

ްމިާވގޮތަީކް ްކުރުމަށްފަހުގައި ްފާސްކުރީ، ްިމބައި ްމިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްމިބާބުގެްދެންއަންނަ ްއޮންނާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްނުވެއްިޖއްޔާ ބައި

 2895ްްއެްއޗެއްްނުހިމެނިފައި.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްބ.އަތޮޅުެގ ްފާއިޒް ޢަލީ

ްމެންބަރު.ް

ް2900 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްމާލޭގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީ

އިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްއެެދއްެކވިްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމައަށްްާތީއދުކޮށްްވާހަަކްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނުކުރުމުގެ ްކުުރކޮށްލުމުގެްްތަކުރާރު ްއަޅުަގނޑު  2905އަޅުަގނުޑްްގޮތުްނ

ްއެްއވެްސްދަންނަވާ ްމިާޤނޫނީ ްއާެދ، ްއެބައޮްތ. ްދެއެްއޗެއް ްބޭނުން ލަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްވިދާޅުވެ ްނެތްކަމަށް ްބިނާއެއް ހަމައެއް

ްހުރިކަމަކަށްް ްބުރަދަނެއް ްެއއްެވސް ްވާހަކަިއގެ ްދެއްކެވި ްނަޝީދު މެންބަރު

ކަވާްވާހަަކއާިއްއަޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެއްްނުކުރަްނ.ްއަމުދުންްއެމަނިކުފާނުްދައް

ްސަބަބުވެްސް ްދިމާވާ ްއުފެދެން ްޝައްަްކު ނޑަށް ްއަުޅގަ  2910ދޭތެރޭގައި

ްއިންތި ްަރއީސްައކު ނިޑއަށް ްގޮ ްތިަޔ ްއާދެ، ބުކުރުމަށްްޚާަާދަންނަވާލާނަން.

ްއަޅުަގނ ްދުވަހު، ްުއފެދުނު ްމައްސަލަ ްމިތަނަށްްޑުމެން ނޑުެމން އަޅުގަ

ްއައި ްއެނބުރި ްވިދާޅުވަނީ، ްއެމަނިކުފާުނ ްކިމަ ްފަހަރަކުްތިމަންނަ ަތންމެ

ްތިް ްރިޔާސަތުގައި ްމިވާހަަކްދެންނެވީމޭ ްދެރަތޯއޭ. ްކިހާ ްނަހައްދަވާށޭ ހެން

ްބޭހެކި ްދެއްވާނެ ްއެއިންނެވީ. ްޢަފީފް ްޙަަސން ްޢާންމުްފުޅެއް  2915ތިންވަނަ

ްއަާރް ްޓީވީއަށް ްދެން ްއިރުޮއއްސުނުއިރު ްއެކަަމކު ްއެބަހުރި. މީހަކުވެސް

ވީމާ،ްދެގޮތަށްްދެވާހަކަްދައްަކވާ،ްދެއްކެވީްމުޅިންްއެހެންްވާހަަކއެއް.ްއެހެންް

ްއެނގެްންމިއޮތީ.ްދެންް ްރީއްަްޗަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅެއްަކން ްދައްަކވާ އެްއވާހަކަ

ް ްއޮީތ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްާވހަކައަީކ، ްއަެނއް ްދެއްކެވި މީެގްއޭނަ

 2920ްކުރީަގއިްކަންތައްަތއްްހިނގާަފއިްހުރިްގޮތުގެްވާހަކަ.....

ް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްމެންބަރު، ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން،ް ްއިށީދެވަޑަިއގެންދެްއުވން ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްހއ.ގެ ްއާދެ، ްެއދެން.  2925އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްޢިއްޒަްތތެ ްހއ.ގެ ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު ްމުޢިއްޒު. ްމެންބަރު.ްއަޙްމަދު ްރި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބާރުންކުރެްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމިތިން ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ  2930ްއާދެ،

ްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތެރެއިްންގާއިމުކުޢަދުލުއިންޞާފު ނޑިޔާުރންގެ ްފަ ރުުމެގްބާރުގަިއްތިއްަބވާ

ްފިޔަްްއުއްތަމަ ނޑިޔާރު ްމަޤާމުގައިްފަ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްއެހެން ވައި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކީްއެވތޯ ްފާސްކޮށްފިން. ްައޅުަގނޑުމެން ދެމިތިއްބަވާނެކަމަށް

ްއުް ްޤާނޫނުައާސސީ ްެއއީ ްބުނެއްޖައިމުފާސްކުރީ، ްބުނެފަިއ .ްވޭނެކަމަށް

 2935ކުުރމުގެްބާރުަގިއްާގއިމުޢަދުލުއިންޞާފުްހެންވީމާ،ްަދއުލަތުގެްއެއްބާުރގެ،ްއެ

ނިޑޔާ ްފަ ްުއއްތަމަތިއްބަވާ ްމަޤާމުގަިއްްރުން ްފިަޔަވއި ނޑިޔާރު ފަ

ްކޮަބއިޯތް ްއެހެންވީާމ، ްފާސްކޮށްފި. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތިއްބަވާނެކަމަށް

ްބާރާއިް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްދެބާރުަގއި ްއަނެއް ްމައްސަލައަކީ ޤާނޫނީގޮތުން

ްތިއްބެވުމަީކް ްމަޤާމުަގިއ ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްބާުރަގއި ވެރިކަމުގެ

ނޑަކަްށްްޤާނޫނީގޮތުން ްއަޅުގަ ްބަޔާންކުރުމަކީ. ްއެގޮތަށް  2940މައްސަލައެްއ

ްސަބަބު.ް ްމައްސަލައަަކށްވާ ްޤާނޫނީގޮތުން ްއެީއ ްނުފެނޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

 2945ްއާދެ،ްހުސްނުއްސުޢޫދުްސ.އަޮތޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޤަޫބލުކުރާގޮުތގަިއްްމެްނބަރުްއައްުޑއަޮތޅުް ްއުސޫެލއްެގގޮތުން ނޑުވެސް ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިްހުސްުނއްސުޫޢދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙުކުރެޭވ، ްމިވަނީ ްމިހާރު ްގުޅިގެން ްފާްސވުމާިއ  1ް2950އިޞްލާޙުތައް

ް ްއުވޭެނކަމަށ1998ްްްޖެނުއަރީ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްފެށުނު ްއަމަުލކުރަން ގަިއ

ްމިވަ ްފާސްމިހާރު ްނީ ްހަމަޖެހުމުން، ްެއގޮތަށް މިދެންނެވީްކޮށްފައި.
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ްހިންގަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްއަދިވެސް ްމިދައުލަތް ްތަޞްދީޤްވުމުން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެމަޤާމުތަކުަގިއް ްމީހުންނަށް ްަމޤާމުތަކުގަިއްތިބި އެހެންވީމާ،ްކަންތައްތަެކއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެއީ ްހަމަޖެހެންޖެހޭ. ްއެބަ  2955ތިއްބެވޭެނގޮތް

ްމަފްޤަބޫލު ްަމއިަގނުޑ ްމިބާބުގެ ްެއއީ މަކީްހޫަޫކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ްމީަގިއް ްޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި ްއެީއ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑު ބޭނުމަކީވެސް

ްމިފާސްކުރިް ްމިހާުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަންކަްން ްގޮަތކަށް ްއަރާރުންނުވާނެ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްދިމާ އިޞްލާޙުތަކާއި

 2960އޮތްްްޖެހިފައިްއޮތުން.ްއެގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްމިބުނަނީްމިހާރުހަމެ

ްމަޖިލީހެއްް ްރައްޔިތުްނގެ ްއާ ްދާނެއޭ ްދެމިގެން ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްސާފުކޮްށްޚާއިންތި ްމިހާ ްޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްކުެރވެންދެން. ބު

ްމީަގއިް ްދެކޭޮގތުގައި ނޑު ްއަަަޅުގަ ްނުވާނެ. ްބުނެވިގެން ްމިކަން

ްއިސް ްައންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަންނަްންއިސްތިސްނާތަެކއް ތިސްނާތަކެއް

ް ްމަޖިލީހުގަިއްމިޖެހެނީ، ްރަްއޔިތުންެގ ްއޮތް ްމިހާރު  2965އަަަޅުަގނޑުމެންެގ

ް ްޢަްއޔަުނކުރަްއވާ ްއެބ8ްްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަޒީރުން މެންބަރުންނާއި

ްއެބަް ްވަކިވާންޖެހޭނެކަމަށް ްއެމަޖިލީހުން ްއެބޭފުޅުން ހިމެނޭ.

ްފާސްކުރިް ްމިހާުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަީކ ބަޔާންކުރަންޖެހޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތީތީ. ްޖާގަ ްޭބފުޅުންނަކަށް ްއެފަދަ އިޞްލާޙުތަުކގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް ްދޭެތރޭގައި ްެއއާއި  2970އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއެއާެއއްޮކށް ްހަމަ ްއިޞްލާޙުަގިއ24ްްޤަބޫލުކުރަން. ވަަނ

ްްއޮތީމި ްހުރިްބުނެފައި، ްމިހާރު ްބޭއްވެންދެްނ ްއިންތިޙާބެއް ްއޮންނަ ދެން

ްމެންބަރުްން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތިބި ްމިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ނޑުމެްނނަށްްކިހިނެއްޯތް އެބައިމީހުންގެްމަޤާމުތަުކގައިްދެމިތިބޭނެއޭ.ްއަަަުޅގަ

 2975މާއެކުްބުނަންްއެނގޭީންއިންސާނަކުްއެމަޤާމުަގއިްދެމިހުންނާނެކަންްޔަޤީންކަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހަދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްައވަހާރަެވއްޖިއްޔާ ްއޭނަ ކިހިނެއްތޯ،

ްއެބަް ްެއްޑރެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއަްށވެސް ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ ްމިހާރ98ްްުކުރަންޖެހޭހެން. ްޤާނޫނުައސާސީ ގެ

ްއެ ްމާއްދާއެްއަގއި. ްފާްސކޮށްފިން ްހުރިްއުވޭނެކަމަށް ްމިހާރު ހެްނވީމާ،
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ްގޮތެްއވެްސް ްހަދާނެ ްދެން ްައވަާހރަވެއްިޖއްޔާ  2980ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްަބޔާންކުަރންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްއާދެ،ްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް2985 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްްވަީޒރުންްމަޖިލީުހގެްެމންަބރުް ްއަެންއކާވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްބޭނުންވަނީ، ްފާސްވިްއިންތިދަންނަވާލަން ްމިހާތަނަށް ްބާބުަގއި ްްޤާލީ

ްޤާނޫްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްސަބަބުން ްހައިސިއްަޔުތްމާއްދާއެްއގެ  2990ނީ

ް ްނުދެއޭ. ްގުިޅގެނ23ްްްގެއްިލގެންނެއް ްފާސްުވމާއި ްހުށަހެޅުން ވަނަ

ްމިޝަ ްވާނަމަ، ްކުަރްއވާކަމަށް ްވާނަމަްކުވާތައް ްއުފެޭދކަމަށް މިބިރުވެރިކަން

ްހުރިހާ ްާބބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްވޯޓަށްއަަހއި ްމިހާރު ްއެމާއްދާތަކަށް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްނިމި މާއްދާތައް

ްގޮތުަގއިް ްބާެބއްގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ  2995ތަޞްަްދީޤްކޮށްގެން

23ްަވނަްމާއްދ23ްްާހިމެނިއްޖެތޯ،ްނުހިމެނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްމިހާތަނަށްް

ް ްފާސްީވ، ްހުށަހެޅުން 23ްްވަނަ ްހުށަހެޅުން، ްހުށަހެޅުނ23ްްްވަނަ ަވނަ

ްހުށަ ްއެ ްމިބާބުަގިއްހުށަހެޅިއިރުގައި ްބުނެފައި ްއެަބއޮތް ހެޅުމުގަިއވެސް

ނަޑއެިޅގެ ްކަ ްހިނގާނީ. ްކަންތައްތައް ްމިމާއްދާގަިއްންާވގޮތަށޭ މިހެން

ް ްފާހެްއނުކުރެވޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމާއްދާތަކެއް ްއެ ްއަދި  23ް3000ބުންޏަސް

ްހުށަހެޅުންވެްސ32ްްވަނަްމާއްދާްހުށަހެޅުމާއެުކްެއބައޮތްްހުށަހަޅާފައިް ވަނަ

ވަނަްހުށަހެޅުންެވްސ.ްއެއީްމިދަންނަާވގޮތަށްްއިްނތިޤާލީްބާބުގަިއ33ްްއަދިް

ްވީނަމަވެްސް ްދިޔަކަމުަގިއ ްއުިވގެން ްބަެއްއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޢަަަ ްބައިތައް. ްނަފީކުރާ ްއެްއޗެހި ްއެ ްބުނާ ވަަނ32ްްމަލުކުރެވޭނެކަމަށް

ް ްވޯޓަްށ33ްްހުށަހެޅުމާއި ްތެރޭގައި ްބާބުގެ ްއިންތިޤާލީ ްއަދި ްހުށަހެޅުން  3005ވަނަ

ްރިޔާސަ ްއޮއްަވއި ްނުބުނާއިރު،ްޤާނޫނުއަސާީސްއަހަން ްނާހާނެކަމަށް ްއެ ތުން

ް ްނުވާއިރު، ްދަްއާކްތަޞްދީޤް ްވާހަކަ ްބިރުވެރިކަެމއްގެ ްކޮން ދެްނ
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ްދަް ްޤާނޫނީގޮތުން ްދަންމަންތޯ. ްޖަލްސާތައް ްވާހަަކްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އްކާނެ

ްމީހުންނާ ްވާހަކަދައްަކއިގެންެނއް،ްބެނެތީމަ ޢިއްޒަތްތެިރްްބ.އަތޮުޅގެްހޭގޮތުން

ް ްގޮތަކަށް ްހެއްދެިވ ްފާއިޒް ްޢަލީ ްއިނގޭތޯ.ްޢަަަމެންބަރު ްނުކުެރޭވނެ  3010މަލެއް

ްވާހަަކެއްއް ްެއއްެވސް ްެދއްކޭނެ ްފާއިޒަށް ްޢަީލ ްދޭތެޭރގައި އަޅުަގނާޑއި

ްނޯންނާނެ.ް
ް

ް

ްލ.އަތޮުޅެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަނިކު ްމޫސާ ްއިނގޭތޯ، ްމަނިކު ްމޫސާ ްމަނިކު، ްމޫސާ  3015އާދެ،

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢި

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިދާޅުިވޔަްސްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްބޭފުޅަކު ްފުންނާބުއުސް ްކިތަްނމެ ްރައީސް،  3020ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހައިސިއްޔަުތްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:މޫސާް ްޤާނޫީނ ްދައުލަތުގެ ްއިނގޭތޯ ްނުދަްއާކ ްވާހަަކއެއް މިތަނުގައި

ްދަ ްވާހަަކއެްއ. ނިޑގެންދާ ްއަންނަީންކެ ްފެށިގެން ްބާރުތައް ްއެންމެހާ ުއލަތުގެ

ްމިއުޅެީން ްއޮންނަނީ. ްބުނެފައި ްކިބައިންޭނ ރައްޔިތުންގެ

ްހައިސިއްޔަުތް ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ނިޑގެންދާްވާހަަކއެއްްއަމިްއލަފުޅަށްްފާސްކުރީމަްއެވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެްން  3025ކެ

ްއެް ްމިދައްކަނީ. ްރައްޔިތުންނަށްްމިތަނުގައި ްތެދުވެވަަޑިއގަންނަވާ ަކމަކު

ނޑެޭއ.ް ްކެ ްހައިސިއްަޔތު ްޤާނޫނީ ްދައުލަތުގެ ްއެވިދާުޅވަނީ އޮޅޭގޮތަށް

ްަބއިނަލްއަޤްވާީމގޮތުްން ްމިޤައުމަކީ ްދިރިއުޅެފައި ްރަްއޔިތުން މިތާނގައި

ްޤާނޫީން ްދައުަލތުގެ ްހިނދެއްަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް

ނ ްނުކެ ްނެތް.ްހައިސިއްޔަެތއް ްއުުޅއްާވނެކަމެއް ްއޮުޅވާލަން ްއެގޮތަށް  3030ޑޭނެ.

ްމިތަނުގަިއްއިންތި ްމިދަނީ ނިޑގެން ްމީހުންްޚާަާކެ ްތިބި ްވައްދާަފއި ބުކޮށްފައި

މިީއްމެންބަރަކާއި،29ްްމިތަނުގައިްތިބިްފިޔަވައިްމިތަނަށްްވަކިންްވަެދގެންް

ްބަިއތިއްބާފަ ްގެންދަން ްކޮންްޓރޯލްކޮށްގެން ްވެިރކަން ްތިރާއްޖޭަގއި ިބްއި

ް ްނުފޫުޒ، ްކަންތަްއްވެރިންގެ ްއެަކމާއި ނިޑގެންދާތީ ްކެ ްނުފޫޒު ކެބިނެްޓެގ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވިދާޅުވަްނވީނޫންތޯ. ްތެދުަބހުން ްެއއުޅެނީ.  3035ބޮޑުެވގެން
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މިދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަސާސީްރައްޔިތުންނާއިްހަމައަްށްގެެނސްދިނުމަށްޓަކަިއް

ްރައްޔި ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްމަރުޙަލާއެްއގައި ްގޮތަަކްށްއިންތިޤާލީ ްއެދޭ ތުން

ްބުކުރެވިފަިއްތިބިްމީހުންްނުވަތަްމިހާރުްމަޤާމުތަކަށްްފައިޚާަާމިހާރުްއިންތި

ްބައެކޭ.ް ްއޮންނަ ްދެން ްދުރުކޮށްފައި ްއެތަނުން ްމީހުން ްތިބި ބާނައިގެން

ްދައުލަތުެގް ްނުާވނެ ްވިދާުޅވެގެްނ ްިމނިސްޓަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  3040އެހެންވީމާ،

ްވާހަަަ ނޑޭ ްކެ ްހައިސިއްޔަތު ްދިރިއުޅޭއިަރކު.ްޤާނޫނީ ްމީހުން ްމިތާނގައި ކަ

ްދައުލަތުެގް ްވަިކވުަމކީ ްވަރިކަމުން ްމިރާއްޖޭގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަޢުމޫން

ްމިނިސްޓަރުކަންް ްނަޝީދުގެ ްނޫން، ނޭޑނެކަމެއް ްކެ ްހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ

ގެއްިލވަަޑއިގަތުަމކީްދައުލަތުެގްޤާނޫނީްހައިސިއްޔަތުްެކނޭޑނެކަމެއްްނޫން،ް

ްލ.އަ ްޤާނޫނީްއަޅުަގނޑު ްމިދަުއލަތުގެ ްވަކިވުމަކީ ްމެްނބަރުކަމުން  3045ތޮޅުގެ

ްނަހައްދަވާް ްދޮގު ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްެކނޑޭނެކަެމްއ ހައިސިއްޔަތު

ްދައު ްރައްޔިތުން، ްދަުއލަތަކީ ްދައުލަތުެގ، ނޑޭނެ ްރައްޔިތުންްނުކެ ލަަތކީ

ްކޮއްަްކޯ...
ް

ް3050 

ްޢިއްޒަތްތެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު، ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ރި

ްގަާވއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ްމެންބަރުންް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެދެން، ްިހއްތެވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

 3055ްގެްގަާވއިދަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިއްތެވުން.ްއާދެ،ްމަޖިލީހު

ް

ްނިންމުން.ްޖަލްސާް -3
 

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިނންމާލަނީ ްމިޖަލްސާ ްޖަލްސާ، ްމިައދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ މިހާހިސާބުން

 3060ްގައި.2:33ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްއޮންާނނީް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ް

_____________ް


