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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 )ކުރިއަށްގެންދެވުން(  ޖަލްސާ ޚާއްޞަ ބާއްވާ ބޭރުގައި ދައުރުން :ޖަލްސާ 

 2013ސެޕްޓެމްބަރ  23 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

 

 މެްނަބރުން 29ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން، މަޖިލީހުގެ  33ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މައްސަލަ:

ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ  2013ސެޕްޓެމްބަރ  7އި ކުރައްވައި، oސ

ކެންޑިޑޭޓް ބޮޑު ފަރަގަކުން ދެވަނަ ބުރަށް ހޮވުމާގޮޅިގެން،  މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެނަތީޖާއިން 

ރަސީއާއި ދުރަށް ޑިމޮކް، އިވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދުސްތޫރީ ހަމަތަކާއި، އުސޫލުތައް މުގުރާލަ

މިސްރާބު ޖަހާފައިވާކަމަށް ެފންނާތީވެ، ޤާނޫނުއަސާސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ އެންެމހާ 

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަތިކޮށްަފއިވާ  އްމުއައްސަސާތަ

 އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަންވުދެއްއިޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީވެ، މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަ

 

    ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު :މެންބަރު  ޅުއްވާ ހުށަހަ 

 ދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީ ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު:
 
 

 :ހުށަހެޅުން 
 

 
 

ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ެފށިގެންއަންނަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހި

 ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަމަށާއި، ިމބާރުތައް ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުްނގެ ކިބައިގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދު، އަދި 

ސްތަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބާްއވާ އިންތިޚާބުތަކަކީ ދީމިޤްާރޠީ އަސާ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސީދާ ރައްިޔތުންގެ ބައިވެރިވުްނ އޮންަނ، މިނިވަން، އިންސާފުވެރި، ހާަމކަންބޮޑު އަދި އިތުބާރުކުރުވަނިވި 

 ގޮތުގެމަތިން ބާއްވާ އިްނތިޚާބުތަަކކަށްވުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާޫނނުތައް ލާޒިމްކުރާ ހިނދު، އަދި 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ދުވަހު ބޭވުނު 2013ސެޕްޓެމްބަރު  7

ިރ ޖަމާޢައްތަކުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި، ނޫސްވެރިން މޮިނޓަރކޮށް، އިްނތިޚާބު އޮބްޒާވްކު

ގޮތުން ކަންބޮޑުވާންޖެޭހފަދަ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުރިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއިންތިޚާބާގުޅޭ

 ފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާ ހިނދު، ައދި



ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ުފރަތަމަ ބުރަކީ، މިނިވަްނ، އިްނސާފުވެރި އަދި  2013ސެޕްޓްބަރު  7

ތައްޔާރުވެ، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، މިނިަވންކަމާއި،  ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި، އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަައށް

 އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އަމާން މާޙައުލެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިންތިޚާބަކަށްވީ ހިނދި، އަިދ 

ންހިފަިއ، ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ދިވެހިން އެދޭ ވެރިކަމެއް ޙިޔާރުކުރުމުގެ އަސާސީ ޙައްޤުގެ ބޭނު

ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް 

އިވާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުްނގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް މަރުޙަލާއަކުން ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުޮކށްފަ

 މިމަޖިލީހުން ޤަބޫުލނުކުރާ ހިނދު، އަދި 

ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދީމިޤްރާޠީ ުއޞޫލުތަކަށް ަތބާވުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި،  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

ލާޒިމްކަމެއްކަމަށާއި، މިނިވަންކަމާއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 

ވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ އިންސާފް

އްޓައި، ދިމިޤްާރޠީ ވެރިކަެމއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސިޔާދަތު ނަަގހައްޓައި، ދިވެިހ މުޖްތަމަޢުެގ އަމަންއަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ދަމަހަ

 ޤާޢިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ުކރާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭހިނދު، 

ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އުޞޫލުތަކަށާިއ، 

ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑައެޅިގެން ވަކި ތާރީޚުތަކެއްގެ ކުރިން ، އެންމެހައި އިްނތަކަށް ފުރިހަމައަްށ ބޯެލބުމަށާއިކަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

މަކީ ނިންމަންޖެހޭނަކަަމށް ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ިނންމުމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރު

ދުވަހު  2013ސެޕްޓެމްބަރު  28އި މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލާޒިމުވެގެންވާކަމަކަށްވާއިރު، ދައުލަތުގެ އެންމެހަ

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ލަސް ކުރިމަތިނުކުރުވުމަށާއި، ރިޔާސީ އިން

ނުކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކައްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

މަށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުުލން ސަރުކާރުންނާއި، ސަލާމަީތ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި، އިންިތޚާބު އެތާރީޚުގައި ބޭއްވު

ޚިދުމަތްތަކުންނާއި، ދަުއލަތުގެ ެއންމެހައި މުއައްސަސާތަކުން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ފޯރުޮކށްދިނުމަށާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ 

) އިން ސަލާމަތީ 241ޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާެބހޭ ކޮމެޓީ (ދެވަނަބުރުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށްދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަ 

ރިޔާސީ އެފަދަ ާޙލަތެއް ނެތްނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ހިދުމަތްތަކުން ކަންަކންކުރާގޮތް ަބލަމުން ގެންދިޔުމަށާއި، 

ވަނަ ދުވަހު ނިންމަންޖެހޭނެކަަމށް ރައްޔިތުންގެ  2013 ސެޕްޓެމްބަރު 28އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް 

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރަމެވެ.

 


