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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 

 

 

 ވަނަ ޖަލްސާ  6ދައުރުގެ ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 :ޖަލްސާ 

 2013އޮކްޓޯބަރ  27 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

 އިންތިޚާބު  ތާރީޚުތަކުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  އިންތިޚާބު  ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް މިހާރު މައްސަލަ:

 ވަނަ  111 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ހަމަވާއިރު ދައުރު ރިޔާސީ ފެށުނު ގައި 2008 ނޮވެމްބަރ 11 ،ބާއްވަވާނަމަ

 މިޙާލަތަކީ އަދި ،އޮތްކަމަށާއި ފުރުސަތު ތުމުގެނެ ރައީސަކު  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ

 އެކަށީގެންވަނީ އެންމެ ޙައްލުކުރުން  މައްސަލަތައް މި އަދި  ،ޙާލަތެއްކަމަށާއި ދިމާވާނެ  މައްސަލަތަކެއް ޤާނޫނީ

 ހޯއްދެވުމުގެ  ޙައްލު މައްސަލަތަކަށް މި ،ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ކަމަށް ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 23 އެދިވަޑައިގެން ގެންގޮސްދެއްވުން ކުރިއަށް ނަންގަވައިގެން އިސް މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތް

 މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުވަހު  ބުދަ  ވީ 2013 ކްޓޯބަރއޮ

 ލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާ :މެންބަރު  ޅުއްވާ ހުށަހަ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު   ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު:

 
 

 :ހުށަހެޅުން 
 

 

 ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ވަނަ އަހަރު  2008

 ލު ސޫ ގޮތުގެ އު އިންތިޤާލީގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ 
 

ނޑު  ވަނަ ދުވަހުގެ 10ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2013  ންރިޔާސީ އިންތިޙާބު ރު ބާއްވާވަނަ އަހަ 2013ވާއިރު  12:00ރޭގަ

 23އޮފީހުން  ޖުމުހޫރިއްޔާގެލީހުން ނިންމުމަށް ރައީސުލްމަޖި ވެފައި ނުވާނަމަ ކަން ކުރާނެ ގޮތް މިމްހޫރިއްޔާއެއް އިންތިޚާބުޖުއައު ރައީސުލް

 އެވެ.ފައިވާތީ، މި ޙާލަތުގައި ކަންކުރާނެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީގައި ފޮނުއްވި ސިޓީއިން އަންގަވާ 2013އޮކްޓޯބަރ 

ނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އަލުން މީހަކު އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ (ހ) 

ރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެކަމާ ޙަވާލުވެވެން ނެތްނަމަ އެކަމާ ޙަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސަށް އެކަމާ ޙަވާލުވެވެން ނެތްނަމަ އެކަމާ ޙަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ. ން ހޮވާ އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކު

މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ގެމިގޮތު (ށ) 

ވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނަން ޙަވާލުވެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިން 



 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށެވެ. 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  21ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވާތާ ގިނަވެގެން  ލުގެ (ހ)ސޫއު މި (ނ) 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް  111ސާސީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އަދި ޤާނޫނުއަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކޮށް  ،ބާއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައި

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 2008/12އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތިޚާބު ބާއްވައި، އެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިން )ނލުގެ (ސޫއު މި  (ރ) 

މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 15ގެ  (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު)

ރުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ގަޑިއި 18ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ނޑައަޅާފައިވާ މީހަކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތިޚާބުވާ މީ ވަނަ  114ހަކު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ކަ

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަޤާމުގެ ހުވައިކުރަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ން ހަވާލުވާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ހުރިހާ ބާރެއް ވަގުތީ ގޮތުނޫނުއަސާސީއިން ރަޤާ (ބ) 

 


