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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 ުދވަސް( )ބުދަ 2018 ެފބުރުވަރީ 28

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهل هللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއްވުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2018/1/3އޖ/ ނަންބަރު އެެޖންޑާ، ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވައި ުޝކުރު އިްއޒަތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  ، ިރާޔސަތުން އަންާގ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  95ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަންނަވަން. 

ގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން  2018ެފބުރުވަރީ  20އިސްތިޝާރީ ލަފަެއއް ހޯއްެދވުމަށް އެދިަވޑަިއގެން 



2 

 

ަގިއ  2018ފެބުރުވަީރ  20ރު، ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާަގއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވި ގަރާ 2ބޭރުގައި ޭބްއވުނު 

ަގއި އެ ކޯުޓގެ ިއސްތިޝާރީ ލަފާ މި  2018ފެުބރުވަރީ  26ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވުމުން، ސްޕްރީމް ކޯޓުން 

މައްސަލަިއގަިއ ދެްއވާފަިއވުމާެއކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެދއްިވ ލަފާ މަޖިލީހަށް އިއްވުން. ުސޕްރީމް ކޯޓުން ދެްއވި ލަފާ 

 ެދއްވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހަށް އިއްވައި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރަްއޔިތުންގެ  95ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ؛. ނިމުނު ތާރީޚ2018ްރުަވރީ ފެބު 21 ތާރީޚް؛ ުހށަހެޅުނު؛ AD-SC/2018/07މަޖިލީހަށް ދޭ ލަފާ: ފޯމް ނަންބަރު 

މަްއސަލައިެގ ޚުލާސާ؛ މި މަްއސަލައަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ . 2018ފެބުުރވަރީ  26

ވަނަ ދުވަހު  2018ފެބުރުވަރީ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިީދފައިވާ ބާުރގެ ދަށުން 253

ގަރާރު )ެއ ގަރާރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް  3/2018ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ަނންބަރު ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  257ގަރާުރ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން( ާޤނޫނުއަސާސީގެ  2އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ 

ފެބުރުވަރީ  18ރުކޮށްިދނުމަށް އެދި، ުދވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތު 30ފާސްކުރުމަށާއި، އެ ގަރާުރެގ މުއްދަތު، އިތުރަށް 

ވަނަ ދުވަހު ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ަކމަށާއި، އަދި ުކއްލި ނުރައްަކލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ  2018

ގަރާރާިއ، އެ ގަރާުރގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ މައްަސލަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ލާޒިމުކޮށްަފއިވާ ޮގތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ  257އަސާސީގެ ޤާނޫނު

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނ ލާޒިމުވެފައިވާ ހިނދު، އެ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް، ކަމާ 

ގެންނަން ފެންނަ ިއޞްލާޙުތަކާއެުކ އެ ކޮމިޓީން ާފސްކޮށްފަިއވާ ކަމަާށއި، އަދި  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަިއ، ެއ ކޮމިޓީން

ކުރުުމަގިއ ލިއްޔަުތ އަދާނޑައަޅުްނ ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ މަސްއޫވަނަ މާއްދާއިން މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ކަ 257ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށާއި، އަދި ޤާނޫނުއަސާސސީެގ ށްފައިވާ ކަމަނެތި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ޢަމަލުކޮ ޒުރެއްމަޤުބޫލު އެއްވެސް ޢު

ވަނަ މާއްާދގެ  75ލިްއޔަތަށާިއ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖިލީހަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސްއޫވަނަ މާއްދާއިން ރަްއޔިުތންގެ މ257ަ

ްއޔިތުން ެއ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މަތިކޮްށފައިވާ މަސްޢޫލިްއޔަތަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، އަދި ރަ

 އަހަންވާނީ، ެއ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެްއވެސް ކަމެއް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް

ަބޔަްށވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ެއ ވޯޓެްއ ނަާގ ޖަލްސާެއއްަގއި  ަބއިކުަޅ ެއއް ލަ މެންބަރުންގެ ދެމަޖިލީހުގެ ޖުމު

ންެގ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، ރަްއޔިތު 87ކަަމށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިހާޒިރުވެތިބޭ ަވގުތެްއގަ

ކަމެއް ކަމަްށ"  ޞަދަށް ޓަކައި "ރަްއޔިތުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެްއވެސްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މަޤް

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރިއިރު، ުކއްލި ނުރައްކަުލެގ  38ބުނެފައިވާ ކަންކަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
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ޔަތްކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ އެކަމަށް ވެސް ރިޢާ މާއްދާގައި ހިމެނިފައިނުވާ ހިނދުރާރު އެ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރާ ގަ

ގޮތުން( ެއ   ހިމެނޭރާުރގެ އިްޞލާޙުތައްމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކޮށްފަިއވާ ގަރާރާިއ، )އެ ގަލަތާ ގުޅޭގޮތުން ަރއީސުލްޖުހާ

ތެއް ނިންމާއިރު، ެއ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ އަދަދަކީ ރާރުގެ ުމއްދަތު އިތުރުކުރުާމ ގުޭޅގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ގޮގަ

ނޫނީ އަދަުދކަމަށް އެ މަޖިލީހަށް ފެނުނު ިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގާވަނަ މާއްާދގަ 86ލަތުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ މި ހާ

، އެހެންނަމަެވސް އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ެއ އި ގޮތަށް އެ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮްސފައިވާ ކަމަށާހިނދު، އެކަން އެ

ގައި ޭބްއވުނު ރަްއޔިތުންގެ  2018ފެބުުރވަރީ  20ަޓކަިއ، ކަމަށް ދާއްއުފަލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުްނ ސުވާލު މަޖި

ވަަނ  95 ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުރުން ބޭރުގައި ބޭއްވި ދެވަނަ 2018މަޖިލީހުގެ 

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ލަފައެްއ ގަރާރަކުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮްށފައިވާ މަތީ ގޮތުގެ މާއްދާގަިއވާ

މި މައްސަލަިއގަިއ  ެކވެ. ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތައް؛ހޯދުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަާށއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

އްުމ ކުަގއި ތަްޠބީޤުކުރެވޭ ދުސްތޫރީ އާބާވަތުގެ މައްސަލަތަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި، މި

މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ޗަްށ ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުްނ ވިސްަނއި ބެލިއިުރ، މިމަބްދަޢުތަކުގެ މައް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  -1ވެެއވެ. ނިވި ކަްނކަްނ ފާހަގަކުެރވިފައި ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާުރންނަށް އަންނަސު

ކަށް ެއދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މް ކޯޓުގެ ލަފަޔައްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީވަނަ މާ 95ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަާސސީެގ ހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަށް ބެލުމުން، މި މައްސަލަައކީ ދިވެހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިެގ ޚުލާސާހުށަ

ގެ މެންބަރުންގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( މާނަކުރުމުގެ މަްއސަލަެއއް ކަމާިއ، މި މައްސަލަިއގަިއ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހު 87

ވަނަ މާއްާދއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  253މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިާވ މައިގަނުޑ ސުވާަލކީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުކުރުމަށް ޓަކައި ނެރޭ ގަރާރު ފާސްކުރުމަށާއި، ެއ ލަތު ިއޢުލާގެ ދަށުން ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލިބިގެންވާ ބާރު

ލަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އްދަތަކަށް ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ހާވުރެ ދިގު މުރާރުަގިއވާ މުއްދަތަށްގަ

ވަނަ މާއްާދގެ  87ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓު ަނގަންވާނީ ޤާނޫުނައސާސީގެ 

ބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން  ބައިކުަޅ ެއއް  ލަ މެންބަރުންގެ ދެމަތީން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖުމު )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ

ނޫނީ ދައުލަެތއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގާ -2ހާޒިރުވެތިބޭ ަވގުތެްއަގއިތޯ، މި ސުވާލުކަން އެނގެން ޮއވެެއވެ. 

އުލަތް އޭެގ ދިވެހި ދަކަމުގަިއވާ "ސެޕަރޭަޝންސް އޮފް ޕަވަރސް"ގެ މަބްދައަކީ  (Characteristic)ޚާއްޞިްއޔަތު 

ހެދުމުގެ އެންމެހައި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ގާނޫނުމި އަސާސީ އެއް ާޚއްޞިްއޔަުތކަމާއި، އިމުވެަފއިވާ އެންމެމައްޗަށް ޤާ

ން ވެރިކަން މަތީ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގޮުތގެ

އިމުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ަކމާއި، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ ގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްހިންގުމުގެ ބާރު ލިބި

 6ވަނަ މާއްާދއާިއ،  5ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަްށ ކަާމއި، މިކަްނކަން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީގެ 
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ނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުކަމުގަިއާވ ނައިރު، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާ ން އޮންވަނަ މާއްދާއިން ސާފުކޮށް އެނގެ 7ވަނަ މާއްދާާއއި، 

ސް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަދާުކރާ އެންމެހައި އިޚްތިާޞޞްތަކަކީ އެއީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ިއޚްތިޞާޞްކަމުަގއި ިވޔަ

އް މުޢާމަލާތުތަކުެގ އްމު ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި، ދައުލަތުން އުުފލަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމުތަކާ ގުޅޭ ބައެދައުލަތުގެ އާ 

ގެ އިޚްތިޞާްޞ (supervision / oversight)އާއި ިއޝްރާފު ތުންެގ މަޖިލީހުން ހިންގާ ރަޤާބާމައްޗަށް ަރއްޔި

ން، ސެޕަރޭޝަން އޮފް ޕަވަރސްގެ މަބްދަޢާ ގެ މަތީލުސެސް"ގެ އުސޫކަމުގައި ިވޔަސް، އަދި "ެޗްކސް އެންޑް ބެލެން

ކުރުމުގެ ބާރުގެ މަްއޗަށާއި، ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަާކއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ވެރިކަންން ގޮތުން މަތީޚިލާފުނުވާނޭ 

އާިއ ިއޝްރާފުގެ އިޚްތިާޞސް ކަުމގަިއ ިވޔަސް، މި އެންމެހަިއ ްނގެ މަޖިލީހުން ހިންގާ "ރަޤާބާ"މައްޗަށް ަރއްޔިތު

މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހުދޫދުގެ ންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ހިންގާއިޚްތިޞާޞްތައް

ވަނަ ާމއްދާއަށް ެބލުމުން ރަނގަޅަށް އެނގެން  8ންކަން ޤާނޫނުައސާސީގެ މަތީ ތެރޭގައި އެ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއވާ ގޮުތގެ

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ގޮތުގެ މަތީ  ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުނުވާނެ -3އޮެވއެެވ. 

ތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށާއި، އަދި އެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގަާވއިދުތައް ވެސް ހަދާނީ އެ ކަން

ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވއިރު، 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  88ސާސީގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ޤާނޫނުއަ

ނޫނީ އަދަދަކީ ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގެ ގާ"ރައްޔި ރީޙަ ނައްުޞގައި ވަނަ މާއްދާގެ ޞަ 86ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ވަަނ  87މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަންސަވީސް އިންަސއްތަެއވެ." ިމފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

، ވަނަ މާއްދާ ެއހެން އޮތްކަމުގައި ވިަޔސް 86ބާރާތުގައި، "މި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޞަރީޙަ އި  މާއްދާގެ )ށ(ގެ

ްށ ރައްޔިތުން އެ ަމއްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ެއްއވެސް ކަމެއް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަ

ބަޔަްށވުރެ ގިނަ ެމންބަރުން އެ ވޯެޓއް ނަާގ  ބައިުކޅަ ެއއް ލަ މެންބަރުންގެ ދެއަހަންވާނީ އެ މަޖިލީހުގެ ުޖމު

ވަަނ  86." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު، ޤާނޫނުައސާސީގެ ބުނެވިދިޔަ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެތިބޭ ވަގުެތއްަގއެވެ 

އް ފަށަިއ ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( ެއއްކޮށް ކިޔުމުން ދޭހަވާ މަފްހޫމަކީ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ 87މާއްދާއާިއ، 

ބަރުންގެ ފަންސަވީސް އިންަސއްތަ ނޫނީ އަދަދަީކ މަޖިލީހުގެ މެންކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ބޭނުންާވ ޞައްޙަ ގާ

ކަމުގަިއވިަޔސް، ަރއްޔިތުްނ އެ ަމއްޗަށް ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމުކުރާ އެްއވެްސ ކަެމއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ބަޔަްށވުރެ ގިަނ  ަބއިކުަޅ ެއއް ލަ މެންބަރުންގެ ދެއެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުވާނީ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ވޯޓަްށ ެއހުން ޞައްޙަފާސް

ގޮތުްނ  ނޫނީއި ކަާމއި، ނޫންނަމަ އެ ވޯަޓކީ ގާއެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާއެްއގައި ހާޒިުރވެތިބޭ ވަގުެތްއގަ މެންބަރުން

ވަނަ މާއްދާއިން ެވްސ  37ކަމާއި، މި މަފުހޫމު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އްޙަ ވޯޓެއް ކަުމގައި ނުބެލެވޭނެޞަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ރައްޔިތުން އެ މައްޗަްށ  87ނުއަސާީސެގ ޤާނޫ -4ނަގަހައްޓާފަިއވާކަން އެނގެން އޮެވއެެވ. 

ްނވާނީ، ެއ ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް އަހާ ކަމެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެްއވެސް

ޖަލްސާެއއްަގއި ހާޒިުރވެ  ބަޔަްށވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެ ވޯެޓއް ަނގާ ބައިކުޅަ އެއް ލަ މެންބަރުންގެ ދެމުމަޖިލީހުގެ ޖު



5 

 

ނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިުރ، ެއ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ، ބަާޔންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ގާ ތިބޭ ަވގުތެްއގަިއ ކަމަށް 

ވަނަ  70ލެްއގެ ގޮތުްނ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާއއްމު އުސޫ"ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ޢަަމލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ" ކަންކަަމކީ 

ނޫނުހެދުމުގެ ބާުރގެ ދަުށން އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެްނާވ ގާ )ހ(ގެ ދަށުން ަރއް މާއްދާގެ

(Legislation) ާނޫނީ ޤާޢިދާތައް ތަުކގައި ިހމެނިގެންވާ ގ(Legal Rules) ެނޫނަކީ ރައްޔިތުން ެއ ނީ ގާކަމާއި، ެއހ

ނޫނީ ޤާޢިދާތަްއ ގާ (General and Abstract) މުޖައްަރދު" އްމު އަދި ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުެވގެންވާ "އާ މައްޗަށް

ެއއް ާޚއްޞިްއޔަތުކަްނ ނޫނީ ޤާޢިދާެގ އެންމެ މުހިއްމު ވަތަ ތަބާވުްނ ލާޒިމުެވގެްނވުމީ ގާކަމާއި، ެއއަށް ޢަމަލުކުރުން ނު 

ނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ ވަ 87އްމު ތަޢުރީފަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބުނެވިދަޔ ގާނޫނުގެ އާ 

ބާރާތް ރައްޔިތުންގެ ޒިމުކުރާ އެއްވެސް ކަެމްއ"، މި އިމުޖްމަލުކޮށް ބުނެފައިވާ، "ރަްއޔިތުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާ

ތަފުޞީލުކުރުމާއެކު، ަރއްޔިުތން އެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން  ސީރުކޮށް،ަވނަ މާއްދާގަިއ ތަފް 38މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަރއްޔިތުން " ކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމާއި، އެކަންކަމަީކ؛ )ހ( ރާ ކަންކަމަީކ ކޮަބއިަކން އެ މާއްާދގައި "ޙަޞްރުލާޒިމުކު

ށް ނުވަތަ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަ ނޫނެްއ ފާސްކުރުމާިއ، )ށ( ަރއްޔިތުން ވަކިގޮތަކަްށ ތަބާވުން ާލިޒމުކުރާ ގާ ވަކި

ކަމެއް ހިމެނޭ  )ނ( ރައްިޔތުންގެ އަތުން ފައިސާެއއް ަޚރަދުކުރަންޖެހޭނޫނެްއ ފާސްކުރުމާއި، ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ގާ

ނޫނެއް ފާސްކުރުމާއި، )ބ( ވަކި ކަމެއް ކުރުމުން ޔިތުންގެ އަތުން ޓެކުހެްއ ނެގޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމާިއ، )ރ( ރައްގާ

ތަކު އުފުލަންޖެހޭ ޝަޚްޞީ ނޫެނއް ފާސްކުރުމާިއ، )ޅ( ރަްއޔިތަުކ ކުށްވެިރވުން ހިމެނޭ ގާނުވަތަ ނުކުރުމުން ރަްއޔި

ގާނޫނެއް ާފސްކުރުމާއި، މި ކަްނކަންކަން އެނގެން އޮންަނއިރު، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ޒިންމާއެއް ހިމެނޭ

ވަނަ މާއްދާެގ  70ވަނަ މާއްދާގައި ޝާމިލުެވފައި އެވަނީ އިްސވެ އިޝާރާްތކުރެވުނު ފަދައިން، ޤާނޫނުައސާސީގެ  38

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ދަށުން އެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޕަބްލިކު )ހ(ގެ ދަށުން 

ލޯއާއި، ޕްަރއިވެޓް ޯލގެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ތަފާތު ގާނޫނުތައްކަން އެނގެން އޮްނނައިރު، "ެޗކްސް އެންްޑ 

ދަާއ ިޚލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މަތީން ބެލެންސެސް"ގެ އުސޫުލގެ މަތިން، ސެޕަރޭޝަން އޮްފ ޕަވަރްސގެ މަބް

ވެރިކަންކުރުުމގެ ބާުރގެ މަްއޗަށާއި، ސަރުކާުރގެ އިދާރާަތކާއި މިިނވަން މުައއްސަސާަތކުގެ ަމއްޗަށް ަރއްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުން ހިންގާ "ރަޤާބާ"އާއި އިޝްރާފްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް 

ގާނޫނީ ޖަލްާސގެ އަަދދާއި، އެފަދަ ނިންމުންތައް ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަޣްލަބިއްޔަތަީކ، ޤާނޫނުއަާސސީާއއި  ބާއްވާ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގާނޫީނ  86ގާނޫނުަގއި ވަކި ގޮތަކަްށ ބަާޔންކޮށްފައިނުވާ ނަމަ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޣްލަބިްއޔަތުކަާމއި، ސަބަބަކީ؛ ރަްއޔިތުންެގ  87އަސާީސގެ އަދަދާއި، ޤާނޫނު

މަޖިލީހުން ވެރިކަންކުރުމުގެ ބާރާއި ދައުލަތުގެ ތަފާތު އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ހިންގާ ރަޤާބީ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

ތުން އެމަްއޗަްށ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ގާޫނނީ އާއްމު އަދި މުޖައްރަދު ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ، އޭަގިއ އާއްމު ަރއްޔި

ވެސް ބަެއްއ  އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ،އް އެކުެލވޭ ނިންމުންތަކެއް ނޫންކަމާއިކެދާތަޤާޢި
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ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ރައްއަސާސީަގއި އެ ނިންމުންތައްންމުންތަކުގެ ސީރިއަސްކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުނި

ބޭއްޭވ  ، އެފަދަ ނިްނމުންތައް ފާސްކުރުމަށްނަމަ ލަބިއްޔަތުން ކަމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާނިންމާންޖެހޭނީ ވަކި ޚާއްޞަ އަޣް

، މިގޮތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ކަމާއި މު އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބަދަލުވެގެންދާނެވެްސ އާއް ޖަލްސާގެ ގާނޫނީ އަދަދު

މުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ގަރާރެްއ މަޤާ ކު އެ ނުވަަތ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުެގ މަޤާމުަގއި ހުރި މީހަ މަޤާމުގައި

ބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންކަްނ  ބައިކުޅަ ދެ  ލަ މެންބަރުންގެ ތިންމަޖިލީހުގެ ޖުމު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވާނީ އެ

ން ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ، އަދި ހަމަ އެަފދައިގެން އޮންނަކަމާއިނން އެވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އ100ިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ  ކަަމށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވާނީ އެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތް މެންބަރެއް އިންޕީްޗކޮށް އެ 

، އަދި ކަމާއި ެގން އޮންނަނއެ ަވނަ މާއްގެ )ނ( އިން 101އަސާސީގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންަކން ޤާނޫނު

އިތުރުން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ލިބިގެންވާ ގާނޫނު ހެުދމުގެ ބާރުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ާބވަތުގެ ގާނޫނުތައް މީގެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގާނޫނީ  87ނޫނުއަސާީސ ، އިްސެވ ހަވާލާދެވުނު ޤާވެސް ފާސްކުެރވޭނީ

މިގޮތުން  ،ކަމާއި ގެްނ އޮންނަނޒިރުވެ ތިބޭ ޖަލްސާއެއްަގއިކަން އެރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ހާވު އަދަދަށް

ިވގެންާވ ދާތައް އެކުލެމަތީ ހަރުފަތުގައިވާ ދުސްޫތރީ ޤާޢިދައުލަތުގެ ގާނޫނީ އޮިނގަނުޑގައި ހައިާރކީ ގޮތުން އެންމެ 

ބައިކުޅަ  ަލ މެންބަރުންގެ ހަތަރުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުވޭލާެޙއް ގެނެދުސްތޫރު ނުވަތަ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  261އަސާސީގެ  ގާނޫނަކުން ކަމަށް ޤާނޫނުބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ތިން

، ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ ؛އިަކމާ ދެ ނަތީޖާއެއް ވާންކަމުގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްތިޚްލާޞްކުރެވޭ މިކަ ،ކަމާއި

ވާ ގާނޫނީ ވެގެންލާޒިމްން އެމަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ނަމަ ރައްޔިތު ނުވާގޮަތކަށް ކަނޑައަޅާަފއި އަސާސީަގއި އެހެންޤާނޫނު

ފަދަ  ވަނަ މާއްދާަގއި ތަފްސީލުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ 38ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  ޤާޢިދާތައް ހިމެނޭ،

ވަނަ ާމއްދާެގ  87 އަާސސީގެ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ޯވޓަށް އަހާންވާނީ ޤާނޫނުތައް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންގާނޫނު

ގިނަ މެންބަރުްނ  ބަޔަށް ވުރެ ބައިުކޅަ އެއް ލަ މެންބަރުންގެ ދެމަތީން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުގޮުތގެ  ވާ)ށ(ގައި 

އަދި ދެވަނަ ނަތީޖާައީކ ރައްޔިތުން އެ މަްއޗަށް  ،ްއަގއި ަކމާއިޒިރުވެ ތިބޭ ަވގުތެއެ ވޯެޓއް ނަގާ ޖަލްާސގައި ހާ

ހެން ކަންތައްތައް ފާސްކުރުމަްށ ފިޔަަވއި އެހިމެނޭ ކަންކަން ދާތައް ރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ގާނޫނީ ޤާޢިޢަމަލުކު

ނިންމުމަށް ބާއްާވ ނަމަ އެފަދަ ކަްނތައްތައް  ނުވާއަޣްލަބިއްޔަެތއް ބަޔާންޮކށްފައިްއޞަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ޚާ 

އި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަވނަ މާއްދާގަ 86އަސާީސގެ ވާނީ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެްއގެ ގާނޫނީ އަދަދަކަށް

 -5. އެނެގއެވެ  ަސއްތަކަންއިން މެންބަރުންގެ ފަންސަީވސް ން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެއާއްމު އުސޫުލގެ މަތީ

ބިދީފައިވާ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާއަށް ލި 253އަސާސީގެ ެގ ޤާނޫނުރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި

ގަރާުރ  އެ)  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންޮކށްފައިވާ ގަރާރުވަނަ ުދވަހު 2018ރީ ފެބުރުވަ 5ބާރުގެ ދަށުން 

ގޮތުެގ  ވާވަނަ މާއްާދގައި  257ނޫނުައސާސީެގ ( ޤާވެސް ހިމެޭނ ގޮތުން ގަރާރު 2 އިޢުލާންކޮްށފައިވާ ކުރުމަށްއިޞްލާޙު
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 18، ދިނުމަށް އެދިގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްދުވަހު  30 ،އެ ގަރާރުގެ މުއްދަތު އިތުރަށް ،ން ފާސްކުރުމަށާއިމަތީ

އަސާީސގެ ނޫނު، ޤާން ޮއންނައިރުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުހށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެވަނަ ުދވަހު ރަ 2018ރީ ފެބުރުވަ

 ،ނަމަ މެދުވެރިވެއްޖެަޤއުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސަބަުބތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް   މާއްދާގައި ކަނޑަައޅައިވަނ253ަ

"އަމްނު ޢާންމު" އުމުގެ ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާންކޮށް، ޤަ ވާ ާމއްދާަގއި އަސާސީެގ އެހާލަތު، ާޤނޫނުކުއްލި ނުަރއްކަލުެގ 

(Public Safety) ުކޮްނމެހެން ޟަރޫރަތްތެރި މިންވަރަށް އިސްތިޘްނާއީ ފިަޔވަުޅ މަށް ަރއްާކތެރިކޮށް ނެގެހެއްޓ

ން ެއޅުމަކީ ދައުލަުތގެ  އެންމެ ުތގެ މަތީގޮ ވަނަ ާމއްދާއާ ޚިލާފުނުވާނ255ޭވަަނ މާއްދާއާިއ 254ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ްއކަލުެގ ން ކުއްލި ނުރަމަތީ ، ެއގޮުތގެކަމާއި  އިސްވެިރާޔގެ ހައިިސއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިެގންވާ ބާރެއް

ތުެގ ގޮ ވާވަނަ މާއްދާގައި  257މްހޫރިއްޔާ ނެރޭ ގަރާރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކައި ރައީސުލްޖުހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށްޓަ

 ގެ ރަޤާބާއާއި ިއޝްރާފު އެ ގަރާުރގެ މަްއޗަށްގެ އުސޫލުން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހު"ސްސެއެްނޑް ބެލެން ސްޗެކް"ން މަތީ

އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރޭ ގަރާާރ ކުރުމަށް ރަލި ނުރަްއކަލުެގ ާހލަތު އިޢުލާންމިގޮތުން ުކއް ،ެރއް ކަާމއިހިނގާނެ ގަރާ

ލު ނުރައްަކލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުރުމަށް ުކއް ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ކަންތައްތަކަކީ  ގުިޅގެން

ކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ، މުއްދަތު ިއތުރުމުޅި ގަރާރު ެއކުަގއި ފާސްކުރުމާއި ގެ ަވކި ބަެއއް ނުވަތަނެރެފައިވާ ގަރާރު 

 މި، ، ގަރާރު ބާތިލުކުރުމާއިކުރުމާއި އިތުރު ެގ މުއްދަތުުދވަހަށް ވުރެ ިދގު ނޫން މުއްދަދަތަކަށް ގަރާރު 30

ޔަ ުކއްިލ ، ބުނެވިދިނައިރުގެން އޮންނން ރަނގަޅަށް އެއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 257ތަްއކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަންތައް

ނު ރަްއޔިތުންެގ ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވު 2018ރީ ފެބުރުވަ 20ނުރައްކަލުގެ ހާލަުތގެ އިޢުލާްނކޮށްފައިވާ ގަރާރާ ގުިޅގެން 

 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްާސގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެ 2ވަނަ އަހަުރެގ ދައުރުން ބޭރުގައި ޭބްއވި 2018މަޖިލީހުގެ 

ކުރުމަށްޓަކައި ތު އިޢުލާންލި ނުަރއްކަުލގެ ާހލަބުެނިވދިޔަ ކުއް ،ފުރަތަމަ ކަމަކީކަމާިއ؛  ވާފައި ކަމެއް ފާސްކޮށް

ލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު ތަކަކީ ބުނެވިިދޔަ ކުއްލާޙުޞްެއ އި ،ަތކާއެކު ފާްސކުރުން ކަމާއިޙުލާޞް ގަރާރު އިވާނެރެފައި

ވަނަ  113ވަނަ މާއްދާ  101ވަނަ ާމއްދާ،  100އަާސސީގެ ނޫނުޤާ ،ުރަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާޭޅ ގަރާކުރުމާ ގުއިޢުލާން

ހޫރިއްޔާ އެދިަފއިާވ ގޮުތގެ ރަީއސުލްޖުމް ،ވަނަ ކަމަކީ  2އަދި  ؛ވަނަ ާމްއދާ އުނިކުރުން ކަާމއި 228އަދި  ،މާއްދާ

 ނިންމުންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެމަށް ކުރުއިތުރު އްަދތަށްގެ މު ދުވަހު 30 ށްދަތު އިތުރަން އެ ގަރާރުގެ މުއްމަތީ

 ،އޮންނައިރު ގެން ނއަށް ބެލުމުން އެލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ ނަ ދުވަހުގެ ޖަވަ 2018ރީ ވަރުފެބު 20ކުެރވުނު އިޝާރާތް

 ޔަތްކޮށް އެޢާވަަނ މާއްދާއަށް ރި 86އަސާސީގެ ނޫނުޤާގެްނގޮސްފައި ަވނީ  މަޖިލީހުގެ އެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްރައްޔިތުންގެ

 ،ސައްަތ ކަމަށް ބަލައިގެން ކަާމއިއިން ފަންސަވީސް ންބަުރންގެމެދަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ގާނޫނީ އަދަ

މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ  ވަނަ 87 ގެއަސާސީ ނޫނުޤާފާސްކުރާ ވަގުތު ވާ ނިންމުންތައް ނިންމާފައި އަދި އެ ޖަލްސާގައި

 ކަމަށް އެ  ބެންޖެހޭޒިރުވެ ތިހާޖަލްސާަގއި  އެ ލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުމަޖިލީހުގެ ޖުމުންެގ ަރއްޔިތުން ގޮތުގެ މަތީ

ންކަމުގެ މަްއޗަށް ދުސްތޫީރ އަދި ގާނޫނީ ނަޒަރަކުން ކަ މި ،ގެން އޮންނައިރު ނނުާވކަްނ އެމަޖިލީހަށް ބުރަވެވިފައި
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ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުނު ގަރާރަކީ ޭއގެ ިލ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުާލންދެވުނު ުކއްހަވާލާ ،ބަލާއިރު

 ރާރެއް ގަދާތަކެއް ހިމެނިގެންވާ ޢިޤާ މުޖައްރަދުމު އަދި އާއްރާ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުއެަމއްޗަްށ  ޒާތުަގއި ރައްޔިތުން

ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޒުރާުރ ތަންފީގަލަތު އިޢުލާންކުރުމަށް ނެރޭ ހާންނަމަވެްސ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ އެހެ ،ނޫންކަމާއި

ދާތަކެްއ ހިމެނޭ ޢިގާނޫނީ ޤާ ްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުރާ އެ ގާޫނނުތަކަކީ ަރއްޔިތުން އެ މަ ،ގާނޫނުތަކެއް ވާނަމަ

 20ގުިޅގެން  ރާރާގަލާންޮކށްފައިވާ ލަތު އިޢުހާ ބުނެވިދިޔަ ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާނޫނުތަކެްއކަން އެނގެން ޮއންނައިރު،

ވަަނ  2ން ބޭރުގައި ޭބއްިވ ވަނަ އަހަރު ދަުއރު 2018ޖިލީހުގެ ވަނަ ދުވަުހ ބޭއްވުނު ަރއްޔިތުްނގެ މަ 2018ފެބުރުވަރީ 

ގޮތުްނ  ރުމުގެކުޒުރާރު ތަންފީގަ ވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެ  ޖަލްސާަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިޞަޚާއް

 2018ފެބުރުވަރީ  5ިއތުރުން، ހަދާފައިވާ ގާނޫނެއް ުނވަތަ ަގވާއިެދއް ިވޔަސް ފާސްކޮށްފަިއނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުގެ 

ޭއެގ  ،ރާރަކީގައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރެފައިވާ ލަތު އިޢުލާންކުރުމަށްޓަކައި ރަ ހާނަ ދުވަހު ުކއްލި ނުރައްަކރުގެ ވަ

ދާތަކެއް ޢިމު އަދި މުޖައްރަދު ޤާ އާއް ން ލާޒިމްކުރާއްޔިތުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުރަ ަގއި ރާރުގަޒާތުަގއި ސީދާ އެ 

 ޙަޞްރުކޮށް ަވނަ މާއްދާގައި 38ުދގެ އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ،ރާރެއް ނޫންަކމާއިގަހިމެނިގެންވާ 

ތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެޭރ ގުޭޅގޮ ލަތު އިޢުލާންކުރުމާހާ ރޭގައި ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ  ތެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަުމގެ

 ެއގޮތުގެ  ތައްފަހެ އިްސވެ ބަާޔންވެދިޔަ ސަބަބުވެެއވެ. ދެންަކމާއި، މިކަންކަން އެނގެން އޮ  ރާރު ޝާމިލްކޮށްފައިުނވާގަ

ލަތު އިޢުލާންކޮށްަފއިާވ ހާ ވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ 2018ފެބުރުވަރީ  5މީލާދީ ަސނަތުން  ،މަތީން ހުރުމާއެކު

ރާރު ެވސް ގައިވާ ދެ ލާޙުކުރުމަށް އިޢުލާްނކޮށްފަޞްާރރު އިގައެ ) ރާރުގަ 3/2018 ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންަބރުރައީސު

 20ުދވަހުގެ ުމއްަދތު އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި  30 ،ރާުރގެ މުއްދަތު ިއތުރަށްގައެ  ،ފާސްކުރުމަށާއި (ގޮތުން ހިމެނޭ

ން ބޭރުގަިއ ބޭްއވި ެދވަނަ ވަނަ އަހަރު ދަުއރު 2018ވަނަ ުދވަުހ ބޭްއވުނު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ  2018ފެބުރުވަރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފަިއވާ ގާނޫނީ  87ނޫނުައސާސީގެ ޤާހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޖަލްސާގައި ިދވެޞަޚާއް

ގޮތުްނ  ތިބުމަކީ ދުސްތޫރީރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތު ާހޒިރުވެ ލަ މެންބަަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖުމު ،އަދަދުކަމުަގއިވާ 

 މަޖިލީހުގެ ބުނެވިދިޔަ ޖަލްސާގައި ފާްސކޮށްފަިއވާ ލާޒިމްެވގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަްނ އެނގެން އޮންނައިރު، ރަްއިޔތުންގެ

ވަނަ  86ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ގޮތުން ލާޒިމްެވގެންވާ ގާނޫނީ އަދަދަކީ  ބަޔާންވެދިޔަ ކަންަތއްތައް ާފސްކުރުމަށް ދުސްތޫރީ

ތު ލަހާލުގެ ބުނެވިދިޔަ ުކއްލި ނުރައްކަމާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގާނޫނީ އަދަދުކަން އެނގެްނ އޮންނާތީ، 

ވަނަ  2018ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ަވނަ ދުވަހު ބޭްއވުނު 2018ފެބުރުވަރީ  20ުގިޅގެން  ރާރާ ގައިޢުލާންކޮށްފައިާވ 

އެ  ،ރާރު ފާްސކޮށްގަ ހުން އެަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީޖަލްާސގައި  ޞަވަނަ ޚާއްދެ  ހަރު ދައުރުން ބޭރުަގއި ޭބއްވިއަ

ގޮތުން ަޞއްޙަ   ނިންމާފައިާވ ބަޔާންވެދިަޔ ނިންމުންތަކަީކ ދުސްތޫރީުދަވސް އިތުރުކޮށް  30ރާރުެގ މުއްދަތަށް ގަ

ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ޕްރީމްމައްސަލަ ބެލި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސު ކަމަށް މި  ނިންމުންތަކެއް

 ކަނޑައަަޅއިފީމެވެ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ ގެންދާނެކަމުވި ލަފާ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްާޔގައި ހިމެނިކޯޓުން ދެއް ޕްރީމްދެންމެ އިވިވަަޑިއގެންނެވި ސު 

 ދަންނަވަން. 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

 ،މަތީން އިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފަ 115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދި -5.1

 .ށް، މސަފީރުކަމަ ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއިއުމުތަކަށް ރާޤަބޭރު 

 ވަރާއަކަށް މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝް ފޭމަންސް / އަލްފާޟިލް ިއބްރާހީމް އުވައިސް ަޢއްޔަންުކރެއްވުމާ

 އިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިމީ ސަމާލަތުެގ އުޤަ ،އެދިަވޑަިއގެން ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ

. މި ރިޕޯޓު ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2018ފެބުުރވަރީ  26ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި

ޒަތްތެިރ އްއި  ދާއިާރގެ އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫޤަލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ މަޖި

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަރުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

 ށްޓަކައި. މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަ އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފިން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނެޓު. އަދި ވަިކ މި 5މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓައކަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ކަށްފަހު( ވިލިމާެލ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަ 5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 . ވުމަށްްއކެޅުދެހަކަފުއެމްގެ ފަރާތުން ވާޕީ.ޕީ. ،ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށްދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ލެވިލިމާ
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 ނަްނ ރެްއގެޑައެމްބެސެ ހަމައަށް ޖަޕާނުގައި ހުންނަާވނޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ރުތީބުެގ ތައްކަތުގެ މި މަސަ ،ދައުރަކަށް ފެށި ައހަރަކަށް، އާ ތުުރ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އާއި އެްއކޮށް ލިބިގެންދިއުމާ

ރިޕޯުޓ  ންމެވުމުގެއުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި ނިޤަނގަުޅ މަސައްކަެތއްެގ ގޮުތގަިއ ތެރެއިން ހެޔޮލަފާ ރަ

ޟިލް އަލްފާ ފޭމަންސް / މ. ،. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ހަމައަށް އައިސްފަ އަުޅގަނޑުމެންނާ މި ވަނީ

 އިވަ  މާްކސް ދެއް އި ވަރަްށ ރަނގަޅުހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަ  ބޭފުޅުން އަށް އެއިބްރާހީމް އުަވއިސް 

ެއކު ތެރިކަމާޞްރާތުން މިކަން ވަރަށް އިޚްލާ ފަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެލަޕާ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވެފާސްކުރަްއވާފަިއވާތީ

ވާހަކަ  ނަވާލަން.ވޭތޯ ދަން ވޯޓަށް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އެހޭނެ ގޮތެއް  ،މި ރިޕޯޓަށް މިޮގތަށް ތާއީދުކޮށް ،ބަލައިގަނެ

 އަޅުގަނޑުގެ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5.2އިޓަމް އަގުޅޭ ޯވޓު އެޖެންޑާ  އާމަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި މައްސަލަ ގެސްހުބަމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ނިމިގެން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 3ގެ (ނޫނުގާ ގެ ގްރިީޓ ކޮމިޝަންނޭޝަނަލް އިންޓެ ) 2015/27 ނޫނު ނަންބަރުގާ، 5.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -{5.2}

އި ެއ ވުމަށްޓަކަ ްގރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއް އުފައްދާފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންޓެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

މިނިވަން  ،ޅުމަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފު ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ 11ގާނޫނުގެ 

ވަީރ ފެބުރު  27 . މި ރިޕޯޓުގޮުތގެ ރިޕޯޓު ންމެވި ނި އިބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ އްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ މުއަ

ވަްނ ްއވާނީ މިނިަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދ2018ެ

ލީ ރު ޢަތެރި މެންބަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް، ފުބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިސަލީމް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

މާއްދާގެ  ނަވަ 3އި ބަޔާންކުރާ ޮކމިޝަންގެ ގާނޫނުގަ  2015/27 ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގެ )ށ( ގަިއާވ ވަނަ މާއްދާ  11ރުން ޢައްޔަންކުުރމަށްޓަކައި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިަޝންގެ މެންބަ

ުޓ ލަވާލި ރިޕޯކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ެއކު ،މަތީން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންުފޅު ގޮތުގެ

 ހުށަހަޅަން. ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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ނެޓު. ވަކި މި 5ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ކޮންމެ ިސޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 

އަުޅގަނޑު  ކަށްފަހު(މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮޅަ  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ން މްގެ ފަރާތުދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް، ޕީ.ޕީ.އެ އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ތު މިމިހާރު ފުރުޞަ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

ކީ މިއީ މިިނވަން ދިަޔ ރިޕޯޓައާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންރައީސް. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި `. 

ވުެރ ގިނަ މުައއްސަސާަތއް އެްއކޮްށލުމަށްފަހުގައި މި މަޖިލީހުން  ށް ސަސާއަެގ ތެރެއިން އެްއ މުއައް މުއައްސަސާަތކު

ޕޮލިހާއި އަދި ތަފާތު  ؛ކަންތައްތައް އަދި އެހެން މީހުން ގެގްރިޓީ ޅާަފއިާވ، އުފައްދާފަިއވާ އިންޓެއަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަ

ވާލުކޮށްފަިއާވ ހަ މު މަސްއޫލިއްޔަެތއްއްރަށް މުހިސާތަުކގައި ހިނގާ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި ވަމުއައްސަ  އެކި

ވާލުވެ ތިބޭ މީހުންގެ ހައަްށގެންދާއިރުަގއި މިކަންަކމާ މުއައްސަާސއެއް. މި މުއައްަސސާގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރި

މަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ ގާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތު ެއ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާންކޮށްދިނު

ގެ ގޮުތަގއި ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  އެއްއެހެންވެގެން މިނިވަން މުައްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

ތައްތަކަކީ އެއީ ގާ ކަން، އެ ކޮިމޓީގެ ވެސް މަސްއޫިލއްޔަެތއް މިދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުން ހިންއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

ެއއީ. ހަމަ މަތީން ހިންގާ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ ނާއާއި ގާނޫނޫނުއަސާސީ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއްކޮްށ  އި އަދި ކުރީގެ މަޖިލިސްތަކުން ވެސް މިދެންނެވި މަސައްކަތްތައް ަވރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެހެންމެ މި މަޖިލީހާ

ގްރިީޓ ނޭޝަނަލް އިންޓެ ؛ލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންކަމުން، މިއަދު މި ކޮމިޝަނުގެކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްކުރެވިފައި ހުރި

 ޞަކީ ެވސް އެއީ ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްއަ ދު މި ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅާން މިއަކޮމިޝަންގެ ރައީެސްއގެ މަޤާމަށް އަޅުގަނޑުމެ

، އާދެ! ވާފައި ހުިރ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާކަތްކުަރއް ވަންދެން މަސައް މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ ގިަނ ދުވަސްތަެކއް

، ންވީމާދަންނަވަނީ. އެހެ ކޮމިޝަންަގިއ ރައީްސގެ މަޤާމުަގއި ކުރިްނ ހުންނެވި ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަ މި ސްއިލެކްޝަން

ކުރެްއވި ރައީެސއްެގ ގޮުތަގއި ކުރިން މަަސއްކަްތކުރެްއިވ ބޭފުޅާ ކަންތައްަތއް  ގްރިީޓ ކޮިމޝަންގައި ޝަނަލް އިންޓެނޭ

ކުރުމަށްޓަަކއި، ކަްނކަން ކުރުމަށްޓަަކިއ ލު، ކަންކަން ހާސިްށ ދިޔައީ އެނިގގެން. އެހެްނވީމާގޮތް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަ

މު ކަމެއް. އެންެމ ފުރަތަމަ ތިމާ ބޭނުންވާ އްންތައްތަްއ ކުރުމަީކ ަވރަށް މުހިއޮތް ގާނޫނުގެ އިމުެގ ތެރެިއން ކަ

އެ މީހާެގ  ،ގޮތުން އެކަންކަން ފާޅުކުރަންޖެހޭނީ ސޯޝަލް މީޑިާޔގަެއއް ނޫން ަކމާ ބެހޭކަންތައްތައް ނުކުެރވުނީމަ އެ 

އެކަންކަން  ންގެ އެ ކެޕޭިސޓީ ހުންނަންޖެހޭނެތިބޭ މީހު ، ކަންކަމާ ަހާވލުވެ ފިކުރު ހުންނަ ޮގތް. އެހެންވީމާވިސްނުމާއި

އަދި  ،ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމާއި ،ފެހެއްޓުމާއިއެކުަގއި ސިްއރު ހި ުހރި ފަރާތްތަކާކަްނކަމާ ގުޅުންކުރާއިުރގައި 

އިުރގައި ތްލާފައި އޮއިކުރިން އެކުަލވަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންސް އިްނޓެ، ޕޮލިމިކަންކަުމަގއި. އެހެންވީމާ ،ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި
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މިދެންނެވި ށް ވާލުކުެރވިފައި ހުރި. އަދި ެއއަށްވުރެ ބޮޑަހަލިއްޔަތުަތކެއް އޫ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މަސްވެސް އެ

ބޮުޑވެގެން ހިނގައްޖެ.  ،އިތުރަށް ފުާޅެވެގން ލިއްޔަތުތައް އޫ މީހުންގެ މަސް މުން އެހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކެއް އެްއޮކށްލު

އަދި ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ،ނޫނުތަކާއިގާމިއަދު ހެދިފައި ހުރި  އިަތއް ުކރާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަ، މިކަންތައްއެހެންވީމާ

ންތައްތަްއ ކަ ބަލައިގެން މި ގެ މައްޗަށް ކުރަމުންދާ އެހެނިހެން އުސޫލުތަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުއަދި އަ ،ދާތަކާއިހަމުޢާ

، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި މު ކަމެއް. އެހެންވީމާއްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހި

އަޅުގަނޑު މިއީ ކީ ނައި އަޙްމަދު ސުލައިމާނަތަނަށް މި ގެ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި، ިއންޓަރވިޔުކުރުމަށްފަހުަގއި މި

ކަމަށް  ގެ ޤާބިުލކަން ހުރި ބޭފުޅެއްމިކަން ކުރުމު ،ދެންނެވިހެން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ދަްނނަކުރިން 

މި  ،އަޅުގަނޑު ޔަޤީްނކުރަނީ ،އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  ،އެހެންކަމުންޔަޤީންކުެރވޭ.  ނަށް ގަބޫލުކުެރޭވ.އަޅުގަނޑުމެން

ެމްއ ގެންދިއުަމށްޓަކައި، އިތުރު ހަލުވިކަކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ެއކު އެތް ކުިރއަށްވުރެން ހަލުވިކަމާމަސައްކަ

ތަށް މިކަންކަން ގޮ އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި އި ކަމަށް. އަދި މިކަންކަން ކުރާއިރުގަ ލިބިގެންދާނެ

ކަމަށް  ބުޚާއޮތީ ރިޔާސީ އިންތި މު ބޭނުންތެރިކަމެއް. އަދި ކުރިއަށް މިއްވެސް ެއއީ ވަރަށް މުހި ދިއުމަކީފުރިހަމަވެގެން

 އަޅުގަނޑުމެން ންއެްއގެ ކަޅި ހުއްޓިގެންދާނެކަށް އެތައް ބައަދިމާ ދިވެހިރާއްޖެއާމިތަނުން ންދުނިޭޔގެ އެތަ އި،ވެފަ

ދެންނެވި މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަާދކުރުމަށް އަުޅގަނުޑމެން ކަންކަން ހަވާލުކުިރ ބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިގަހަނދާންކޮށް 

އްތަކުެގ ތެރެއިން އެ ށް އަންނަށް ހުރި ަކންތައަދިމާ  ހޭލާތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެންނާމުއައްސަސާަތއް ވަރަށް

 ވެސްކަްނތައްތައް ކުރެވޭޯތ ވީހާ  އެކު މިދުލުވެރިކަމާ ޢަ ،ފުންޞާއިންދުލުޢަކަންތައްތަްއ  މުއައްސަސާަތކުން ކުރަންޖެހޭ

ވަނީ ވަރަށް ގިނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން .ކަމެއް މުއްބޮޑަކަށް ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހި

އެ  ށްަތއް އަާދކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަހަވާލުކުެރވިފަ. އެ މަސްއޫިލއްޔަތު ތްތަކާފަރާ ކި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އެ

ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ  ނަމަ މިއަދު ައޅުގަނޑުެމންނަށް މި ކުރިމަތިވާ ކިަތންމެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުެރވޭ 

ންތަކުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބައެއް ކޮމިޝަ ،ދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއްލުެވގެންޙަނުވާނެ. އެކަންކަން ކުރިމަތި

އަިދ  ،ލިބޭ ބާރާއި އިންވަނަ މާްއދާ 115ޫނނުއަސާސީގެ ޤާއަށް ވެސް  ސަބަބުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާނުކުރުމުގެ

ލިބޭ ބާރުތަކުގެ ތެެރއިން ަކންތައްތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ވެސް އެެހނިހެން ގާނޫނުތަކުން  އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަން އެ ޖެހެނީ އެ ަކންކަން ކުރައް ،ން ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެއ ޖެހިވަޑައިގަންަނވަނީ، އެކަްނކައެހެންވީމާ

ނުދާތީކަން  އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުންހުރި ކަންތައްތައް އެ މުއައްަސސާތަކުން އި ހަވާލުވެފަ  މުއައްސަސާަތކާ

މިއަދު ރިޔާސީ  ،އޫލިއްޔަތުަތއް އަާދުކރާ ނަމައަޅުގަނޑު މިއަދު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. އޭ.ސީ.ީސެގ މަސް

އަދި ހަމަ އެހެން  ނުޖެހޭނެ.ށް ރަްއވާކަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުކޮމިޝަނެއް އުފައްަދއިގެން ެއ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ރަ

 މިކަންކަން  ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނަމައި ވެސް ހަވާލުވެފަ  ކޮމިޝަންތަކާ

 ކޮންކަމަކާ ،ކޮން ުމއައްަސސާެއއްތޯ ންނޫނުއަސާސީޤާެލުވނު އިމި އުަފއްދަ ށްއަލަ އިކުރާކަށެްއ ނުޖެހޭނެ. ދިވެހިރާްއޖޭގަ
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 ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ހިނގާ. ހުރިހާއަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާ ޅުގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން އުނިވަނީގުޅުނު ކޮންކަމެއްތޯ އަ

ތި ން. ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑެނޫނުއަސާސީޤާިމ ދެންނެވި  އިއިމުކުރެވިފަޤާ ނަށްޝަންތަކެއް ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންމިކޮ

ހަވާުލވެފަިއާވ  ، އެ ބަަޔކާއެހެންީވމާ. ންގެންދަ ކުރަމުން އެބައްސަސާތަކަށް މުއަ  އެ ޚަރަދުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން

، ތަށް ވެެގނެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާމި ދެންނެިވ ކަންތައްތައް ިމގޮ ނަމަބަޔަުކ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެ

އްޤުތައް ކަަށަވރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ައޅުގަނޑުމެން މި ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ޙަ ރައްޔިތުންގެ 

އުއްމީދުކުރަން. އަދި  ، އަޅުގަނޑު ަޔޤީންކޮށްކަމަށް ައދާކުރާނެ ތާ ގޮތުަގއި މި ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކުން ކުރިއަށް އޮތް

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މި އަންނަ އާ މެންބަރުގެ ސަބަބުން އެ ނެޝަނަލް އިންޓެ ،ގަނޑު ޮގާވލަނީޅު މިއަދު ވެސް އަ

ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ ައޅުގަނޑުގެ ޕާީޓެގ  ދާނެންގުން އިތުރަްށ ހަރުދަނާވެގެންކޮމިޝަނުގެ ހި

ނުޑގެ އިޚުލާޞްތެިރ ދަންނަވަން. އަިދ އަުޅގަ ްށ ވެްސ ޝުކުރުމަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ޑަރަށާއި، އަދިލީ

 ..އުމަށް މިނިވަންކަން.ޤަދުޢާއަކީ މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ިއ ދަންނަގުޅޭ ަބހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމުނީކަމުގަ ތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް
 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ޭމޒުަގިއ ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 6އެޖެންޑާ 

ލާނަން. އިއައި ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންނަވަ ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށް ފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް

ން މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107 ދުގެމަޖިލީހުގެ ަގާވއި  ގެރައްޔިތުން

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަށް ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން އެކަން މަޖިލީހުގަ

 107ާވއިދުގެ ގަ ،ކޮމިޓީތަކަށް ައިއ ބަދަލު ،ކަމުންއަކުން އަންގާފަ. އެހެންޑަރުންނަށް ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސް ގްރޫޕުގެ ލީ

ިމއަދުގެ ިމ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއާޔގައި  ،ކޮމިޓީަތކަްށ އަިއ ބަދަލުގެ ދަށުްނ އިޢުލާނުކުރަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(

ްނ ޕެޓިޝަ -3ބަދަލު.  7 ؛އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީޤަ -2ބަދަލު.  4 ؛ަގާވއިދު ކޮމިޓީ -1 ދަންނަވަން. ހިމަނާނެކަމުގައި

ބަދަލު.  1 ؛ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  -6ބަދަލު.  1 ؛އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ -5ބަދަލު.  4 ؛ާއއްމު ކޮމިޓީ -4ބަދަލު.  2 ؛ކޮމިޓީ

ރި މެންބަރުން ްއޒަތްތެއިވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ) ބަދަލު. 1 ؛ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  -7

ވޯޓަށް  2މިއަުދގެ ޖަލްސާަގއި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮށްލަދެއްވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 
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ކޮށްލަދެްއވުމަްށ ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުލާނަން. އިްއޒަތްތެއިވޯޓަށް ދަންނަވަދެ! އާދަންނަވާލުން އެބައޮތް. 

 ފަހަރު. ފުރަތަމަ ވޯަޓށް މިދަންނަވާލަނީ. މަފުޅުކޮށްއަރުވަން އަިދެވސް އެއްހަނދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން، ބޭރު ތީމަ ގެވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތު  115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 ށް، މ.ކަމަސަފީރު ވާ ިދވެިހރާއްޖޭގެއުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެުޅްއވުމަށް ޓަކަިއ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަޤަ

ގަންަނވާ ފެނިވަޑައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އުވައިސް ޢަްއޔަންކުރެްއުވމާ މެދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ،ފޭމަންސް

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛  ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 31. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެ
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ހުންނަާވ  ޖަޕާނުގައިއެހެންަކމުން،  .31ލަ ޖުމު. 16ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޢައްޔަންކުެރއްވުމަްށ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އުވަިއސް ،ފޭމަންސް ކަމަށް، މ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު

ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހުން ވޯުޓަގިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން އެުރވުމަށް މަޝްވަރާ

 ލާނަން.އިފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ މިއަުދގެ ދެވަނަ ވޯުޓ، އަދި އެންމެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިމާން ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލ7ަންދެރި ހުޅުމާލެ އެ ކަމަށްންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުނޭޝަނަލް އި

 އެދެން.  ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޑއިގެން ތިއްެބިވ . ހާޒިރުެވވ85ައަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 32. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 
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ންެޓގްރިޓީ އެހެންކަުމން، ނޭޝަނަލް އި .32ލަ . ޖުމ17ުވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ . ާފސ32ްދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

 ޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާނ7ްކަމަށް، ހުޅުމާލެ އެންދެރި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 ތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ިއއް އެުރވުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެމަޝްވަރާ
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ   .1

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީއަށް  އެ ބަދަލުގައި ނަޝީދުގެ 
 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު 

 2018-1-24 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު   .2
ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު މެދު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު 
 2018-1-24 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި   .3
އެ ކޮމިޓީއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

 މުޙައްމަދު ލަޠީފް 
 2018-1-24 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި   .4
އެ ކޮމިޓީއަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ޢާމިރު 
 2018-1-24 އެމް.ޑީ.އ   ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީގެ   .5
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢާރިފް 
 2018-2-19 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު   .6
އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 ޚަލީލް  هللا މެންބަރު ޢަބްދު 
 2018-2-19 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ބަދަލުގައި   .7
 އެ ކޮމިޓީއަށް ފ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

 2018-2-19 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މަނިކު ހެންވ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާހުޅު  .8
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

 2018-2-19 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މަނިކުގެ ބަދަލުގައި ހެންވ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ހުޅު  .9
އެ ކޮމިޓީއަށް އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް 
 2018-2-26 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ ބަދަލުގައި އެ   .10
 ޔާމިން هللا ކޮމިޓީއަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2018-2-26 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި   .11
އެ ކޮމިޓީއަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

 ދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީ
 2018-2-26 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 
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ޚަލީލްގެ هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .12
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ  
 2018-2-26 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ   .13
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
 2018-2-26 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ހެންވ ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .14
 ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށި 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 
 2018-2-26 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .15
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 2018-2-26 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ގައިފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުގެ ބަދަލު  .16
ދު  މުޙައްމަ އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނާޡިމް 
 2018-2-26 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ  ގެމަނަފުށީ   .17
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
 2018-2-26 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ   .18
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު  

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

 ކޮމިޓީ
 2018-2-27 އެމް.ޑީ.ޕީ 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ   .19
ރު ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް  
 2018-2-27 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .20
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މަރުޒޫގު  
 2018-2-27 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  އަލިފުށީ  .21
 ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހެންވ ރު ދެކުނު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  
 2018-2-27 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
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